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 Jednostki zastosowane w dokumencie 

Jednostka, symbol Opis jednostki 

bar [b] jednostka miary ciśnienia w układzie 

jednostek CGS określoną jako 106 dyn/cm2 = 106 b 

wat [W] jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI 

megawat mocy 

cieplnej [MWt] 

jednostka mocy wyróżniająca moc cieplną (energetyka) 

megawat mocy 

elektrycznej [MWe] 

jednostka mocy wyróżniająca moc elektryczną 

(energetyka) 

megawat [MW] jednostka mocy elektrycznej i mechanicznej równa 

milion watów 

kilowat [kW] jednostka mocy elektrycznej i mechanicznej równa 

tysiąc watów 

megawatogodzina 

[MWh] 

jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada 

ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o 

mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW) 

metr [m] jednostka podstawowa długości 

kilometr [km] wielokrotność metra, kilometr to 1000 metrów 

metr sześcienny 

[m3] 

pochodna jednostka objętości w układzie SI 

gigadżul [GJ] jest jednostką pochodną energii, pracy i ilości ciepła 

stosowaną w międzynarodowym układzie miar SI 
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 Słowniczek pojęć 

Pojęcie/skrót Znaczenie 

B(a)P 
Benzo(a)piren – przedstawiciel wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA). 

BDL Bank Danych Lokalnych- system udostępniania informacji. 

BOCIAN 
Program priorytetowy NFOŚiGW dotyczący rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii. 

CEPiK 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - system informatyczny 
obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje  
o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach 
posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. 

CO2 Dwutlenek węgla – najważniejszy gaz cieplarniany. 

EFRR 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- EFRR ukierunkowany jest na 
rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii 
Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo 
regionów UE. Ze środków EFRR regionalnego finansowane są przede 
wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia, 
rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury, wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony 
środowiska czy aktywizację współpracy między sąsiednimi regionami 
państw członkowskich. 

Emisja punktowa 
Są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenku siarki, 
tlenku azotu, tlenku węgla, metale ciężkie. 

Emisja powierzchniowa 
Są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady 
przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki. 

Emisja liniowa 

Są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję 
tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów aromatycznych, metali 
ciężkich (dawniej głównie ołowiu z etyliny, obecnie platyny, palladu i 
rodu z katalizatorów samochodowych). 

ESCO 
Firma oferująca usługi w zakresie finansowania działań zmniejszających 
zużycie energii (ang. Energy Saving Company lub Energy Service 
Company). 

Fotowoltaika (PV) 
Technologia wytwarzania energii elektrycznej poprzez konwersję 
promieniowania słonecznego w prąd stały przy zastosowaniu 
półprzewodników, z których zbudowane są ogniwa fotowoltaiczne. 

GAZELA BIZ Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski. 

GDDKiA Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

GUS Główny Urząd Statystyczny. 

KAWKA 
Program priorytetowy NFOŚiGW dotyczący likwidacja niskiej emisji 
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii. 

KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 

Kolektory słoneczne 
Urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło. Najczęściej są 
montowane na budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do ogrzewania 
wody. 

LED 
Obecnie najbardziej energooszczędne źródło światła – z ang. Light 
Emitting Diode. 

LEMUR 

Program priorytetowy NFOŚiGW. Celem programu jest zmniejszenie 
zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2  
w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych 
budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 
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LPG 
Mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany  
w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej 
wszechstronnych źródeł energii z ang. Liquefied Petroleum Gas. 

MEW ~Mała elektrownia wodna o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW. 

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Niska emisja 

Emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca  
z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w 
których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób najczęściej 
węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach 
grzewczych. 

OZE, odnawialne źródła 
energii 

Źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego 
deficytu. Zaliczają się do nich m.in.: wiatr, promienie słoneczne, pływy i 
fale morskie. 

Panele fotowoltaiczne, 
ogniwa fotowoltaiczne,PV 

Instalacje często mylone z kolektorami słonecznymi. Podczas, gdy 
kolektory słoneczne przekształcają energię słoneczną w ciepło, panele 
fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Mogą 
zostać zintegrowane z budynkami np. ich fasadą czy dachem. 
Umieszczone na dachu wyglądają bardzo podobnie do kolektorów, jednak 
zwykle jest ich więcej. 

PM10 
Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach 
średnicy ziaren - do 10 μm. 

PM2,5 

Aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 
μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej 
szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń 
atmosferycznych. 

POIiŚ 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- to krajowy program 
wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, 
przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i 
bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone 
zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony 
zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 

POP 

Program Ochrony Powietrza, zgodnie z ustawą z dn. 27 kwietnia 2001, 
Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 
wprowadziła system oceny i zarządzania jakością powietrza. 
Na podstawie przeprowadzanej corocznie przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska oceny jakości powietrza w strefach, dokonywana jest 
klasyfikacja stref: 

 w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom 
dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub  poziom 
docelowy (klasa C), 

 w których poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy 
poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym 
powiększonym o margines tolerancji (klasa B), 

 w których poziom substancji nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego lub poziomu docelowego (klasa A). 

POŚ 

Program Ochrony Środowiska- określa politykę środowiskową, ustala cele i 
zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania 
środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, 
usystematyzowanych według priorytetów. Zasadniczą misją Programu jest 
potrzeba poprawy jakości życia człowieka. 

PROSUMENT 
Program priorytetowy NFOŚiGW dotyczący zakupu i montażu 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. 

SOOS Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko. 

SOWA 
Program priorytetowy NFOŚiGW dotyczący oświetlenia 
ulicznego. 
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Termomodernizacja 
Przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 
energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

RYŚ 

Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program mający na 
celu zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności 
wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach 
mieszkalnych.  

Energia finalna 
energię lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne, z wyłączeniem paliw lotniczych i paliw w 
zbiornikach morskich, zużyte przez odbiorcę końcowego. 

 Streszczenie 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego opracowanie jest 

odzwierciedleniem postulatów zawartych w Założeniach do Narodowego Programu Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Ministrów w sierpniu 2011 roku. 

Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, poprawę efektywności 

energetycznej oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede 

wszystkim w formie rozproszonych – konsumenckich źródeł energii, montowanych na 

obiektach prywatnych).  

Treść i zakres Planu wynika z dokumentu zatytułowanego „Szczegółowe zalecenia dotyczące 

struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”, opracowanego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskaźniki emisji wykorzystane w dokumencie 

wynikają natomiast z opracowań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, składa się z dwóch części: 

 Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących 

zużycia paliw i energii na terenie miasta (paliw opałowych, paliw transportowych, 

energii elektrycznej), 

 Planu działań, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających się do 

poprawy efektywności energetycznej miasta oraz redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, a także wskazanie źródeł finansowania w ramach unijnej perspektywy 

budżetowej 2016-2020. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn wyznacza główny cel strategiczny: 

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ 

POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ WE 

WSZYSTKICH SEKTORACH 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

 ograniczenie zużycia energii finalnej o 2 658,69 MWh, co stanowi 1,71% względem 

roku bazowego; 

 redukcja emisji CO2 o 1 805,58 Mg, co stanowi 3,79% względem roku bazowego; 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o ok. 1 040 MWh, co stanowi 

0,27% względem roku bazowego; 

 redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych: 

o redukcja emisji pyłu PM10 o 2,15 Mg; 

o redukcja emisji pyłu PM2,5 o 1,92 Mg; 

o redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,003 kg; 

o redukcja emisji NOx 1,51 Mg; 

o redukcja emisji SO2 8,61 Mg. 

Wielkość emisji na terenie miasta uzależniona jest od wielu czynników, ale do 

najważniejszych z nich należą:  

 Ilość gospodarstw domowych, 

 Gęstość zaludnienia, 

 Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, 

 Natężenie ruchu samochodowego. 

Z tej perspektywy, warto przyjrzeć się sytuacji demograficznej i gospodarczej gminy 

Bodzentyn. Od roku 2000 można zauważyć duże wahania liczby ludności na terenie gminy. 

W 2014 roku liczba mieszkańców wyniosła łącznie 11 697. Względem roku bazowego taki 

spadek wystąpił na poziomie ponad 1%. Pomimo spadku liczby mieszkańców na terenie gminy 

Bodzentyn zauważa się systematyczny wzrost liczby mieszkań. W 2014 roku na terenie miasta 

znajdowało się 3595 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 306 431 m2. Według 

oszacowanych prognoz liczba mieszkań oddanych do użytku do 2020 roku ma nadal wzrastać, 

w 2020 roku na terenie Bodzentyna prognozuje się 3 699 mieszkań (źródło: Bank Danych 

Lokalnych, GUS). Kolejnym czynnikiem wpływającym na wielkość emisji jest działalność 

podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Łącznie w 2014 roku na terenie miasta 
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odnotowano 673 aktywnych podmiotów gospodarczych. Liczba ta wzrosła o 39 w stosunku do 

roku poprzedniego. Obserwując obecnie panujące trendy wyznaczono prognozę zmian liczby 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta. Według prognozy liczba ta 

będzie niewiele wzrastała, prognozuje się, że do roku 2020 liczba ta wyniesie 787 

podmiotów. Wszystkie wyżej opisane czynniki wskazują na dosyć dynamiczny rozwój gminy. 

Z perspektywy gospodarczej są to niezwykle pozytywne sygnały, jednakże w aspekcie 

środowiskowym dalszy rozrost Bodzentyna i postępująca urbanizacja skutkować będą 

wzrastającym poziomem zanieczyszczeń. 

Bilans emisji CO2 na terenie Gminy Bodzentyn w podziale na sektory, według rodzaju 

wykorzystywanych paliw w roku bazowym 2010, 2014 oraz prognoza na rok 2020 został 

przedstawiony w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Bilans emisji CO2 na terenie Gminy Bodzentyn w roku bazowym, 2014 oraz prognoza na rok 2020 wg 
rodzaju paliw 

Kategoria 

Emisja CO2 [Mg] - rok 2010 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, HANDEL/USŁUGI:   

Gospodarstwa domowe 1 858,88 148,59 - 611,65 - - 22 239,43 - 24 858,55 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

317,88 0,02 - 851,21 - - 828,96 - 1 998,08 

Przedsiębiorstwa 2 004,10 - - 0,01 - - 206,60 - 2 210,72 

Oświetlenie uliczne 752,30 - - - - - - - 752,30 

TRANSPORT:   

Transport - - 87,44 - 9 567,29 8 228,14 - - 17 882,87 

Razem 4 933,16 148,61 87,44 1 462,87 9 567,29 8 228,14 23 275,00 - 47 702,51 
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Kategoria 

Emisja CO2 [Mg] - rok 2014 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, 
HANDEL/USŁUGI: 

  

Gospodarstwa 
domowe 

1 989,59 140,43 - 578,06 - - 
21 

018,06 
- 23 726,14 

Obiekty 
użyteczności 

publicznej 
317,88 0,02 - 851,21 - - 828,96 - 1 998,08 

Przedsiębiorstwa 2 197,95 - - 0,01 - - 206,60 - 2 404,56 

Oświetlenie 
uliczne 

752,30 - - - - - - - 752,30 

TRANSPORT:   

Transport - - 87,44  9 467,18 
8 

157,32 
- - 17 711,94 

Razem 5 257,72 140,45 87,44 1 429,28 9 467,18 
8 

157,32 
22 

053,63 
- 46 593,03 

 

Kategoria 

Emisja CO2 [Mg] - prognoza na rok 2020 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, 
HANDEL/USŁUGI: 

  

Gospodarstwa 
domowe 

2 019,39 153,21 - 630,63 - - 
22 

929,87 
- 25 733,10 

Obiekty 
użyteczności 

publicznej 
317,88 0,02 - 851,21 - - 828,96 - 1 998,08 

Przedsiębiorstwa 2 076,65 -  0,01 - - 206,60 - 2 283,27 

Oświetlenie 
uliczne 

752,30 - - - - - - - 752,30 

TRANSPORT:   

Transport - - 85,16 - 9 687,99 
5 

679,84 
- - 15 452,99 

Razem 5 166,22 153,23 85,16 1 481,86 9 687,99 
5 

679,84 
23 

965,44 
- 46 219,73 

źródło: opracowanie własne 

 

W planie działań przewidziano możliwość realizacji kilkunastu zadań sprzyjających redukcji 

zanieczyszczeń i poprawie efektywności energetycznej. Możliwość ich realizacji uzależniona 

jest jednakże od pozyskania zewnętrznych funduszy w perspektywie budżetowej 2016-2020, 

bądź zaangażowania finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych (m.in. w budowę 

własnych źródeł energii odnawialnych). 

 



  
 

Tabela 2: Zestawienie działań redukujących emisję dwutlenku węgla (źródło: opracowanie CDE) 

Nr Działanie 
Adresat 
zadania 

Okres 
realizac

ji 

Szacowany 
koszt 

Efekt ekologiczny 

Wskaźniki 
monitorowania 

Źródła 
finansowani

a MWh Mg CO2 

Wzrost 
udziału 

energii z OZE 
[MWh] 

Redukcja 
pyłu PM 10 
[Mg/rok] 

Redukcj
a pyłu 
PM 2,5 

[Mg/rok] 

Redukcja 
B(a)P 

[kg/rok] 

Redukcj
a NOx 

[Mg/rok] 

Redukcj
a SO2 

[Mg/rok
] 

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA 

1 

Termomoderni
zacja obiektów 
użyteczności 
publicznej na 
terenie Gminy 

Bodzentyn 

Gmina 
Bodzentyn 

2015-
2018 

6 301 000,00 
zł 

406,52 158,23 - 0,329 0,294 0 0,231 1,317 

Liczba 
budynków 
poddanych 

termomoderniz
acji [szt./rok] 

RPOWŚ OŚ 3 
Działanie 3.3 

2 

Montaż 
odnawialnych 
źródeł energii 
na obiektach 
użyteczności 
publicznej 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2019 

4 000 000,00 
zł 

- 812 1000 0 0 0 0 0 

Liczba 
nowopowstałych 
instalacji OZE 

[szt./rok] / Moc 
nowopowstałych 
instalacji OZE 

[kW/rok] 

RPO WŚ: 
Priorytet 

inwestycyjny 
4c, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW; 

3 
Zielone 

zamówienia 
publiczne 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

- - - - 0 0 0 0 0 

Liczba zleceń 
wykonanych 
zgodnie z 
kryteriami 

środowiskowymi 
[szt./rok] 

Budżet 
Gminy 

Bodzentyn 
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4 

Działania 
edukacyjne 
związane z 

ograniczeniem 
emisji, 

zwiększeniem 
efektywności 

energetycznej, 
wykorzystanie
m OZE oraz 
promocja 
gospodarki 

niskoemisyjnej 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

- - - - 0 0 0 0 0 

Liczba 
przeprowadzony

ch kampanii 
edukacyjnych i 
promocyjnych 

[szt./rok] 

Budżet 
Gminy, RPO 

WŚ, 
Program 

Operacyjny 
Wiedza 

Edukacja 
Rozwój 2014-

2020, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

5 

Planowanie 
przestrzenne 
zorientowane 
na gospodarkę 
niskoemisyjną 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

W zależności 
od ceny 

finalnej w 
przetargu 

- - - 0 0 0 0 0 - 
Budżet 
Gminy 

Bodzentyn 

TRANSPORT 

1 
Rozbudowa i 
modernizacja 

dróg 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

5 060 000,00 
zł 

- - - 0 0 0 0 0 

Długość 
zmodernizowan

ych 
/wybudowanych 

dróg [km] 

Budżet 
Gminy 

Bodzentyn 

2 
Budowa dróg 
rowerowych 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

30 000,00 zł - 6,61 - 0 0 0 0 0 

Długość 
nowopowstałych 

ścieżek 
rowerowych 

[km] 

Budżet 
Gminy 

Bodzentyn, 
RPO WŚ, 
środki 

NFOŚiGW 
oraz środki 
WFOŚiGW 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BODZENTYN 

 

 
Strona | 15  

 

 

3 
Marketingowa 

Strategia 
Komunikacyjna 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

W zależności 
od ceny 

finalnej w 
przetargu 

- - - 0 0 0 0 0 - 
Budżet 
Gminy 

Bodzentyn 

GOSPODARSTWA DOMOWE 

1 

Rozwój 
rozproszonych 
źródeł energii -

mikro 
instalacje 

Mieszkańcy, 
Administrato

rzy 
Budynków, 

Deweloperzy 

2016-
2020 

320 000,00 zł - 32,48 40 0 0 0 0 0 

Liczba 
nowopowstałych 
instalacji OZE 

[szt./rok] / Moc 
nowopowstałych 
instalacji OZE 

[kW/rok] 

Środki 
własne, RPO 
WŚ Priorytet 
inwestycyjny 
4a; NFOŚiGW 

– program 
PROSUMENT, 

PROW – 
punkt 7.8.1 
WFOŚiGW 

2 

Termomoderni
zacja 

budynków 
komunalnych 

na terenie 
Gminy 

Gmina 
Bodzentyn 

2015-
2018 

524 000,00 zł 36,17 12,26 - 0,029 0,026 0,000 0,021 0,117 

Liczba 
budynków 
poddanych 

termomoderniz
acji [szt./rok] 

RPO WŚ OŚ 3 
Działanie 3.3 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

1 
Budowa 

kotłowni na 
biomasę 

BrunPol 
Serwis 

2016-
2018 

30 000,00 zł 2216 784 - 1,79496 
1,60349

76 
0,0021539

52 
1,26046

08 
7,17984 

Masa 
zredukowanej 
emisji pyłów i 

B(a)P [Mg/rok], 
[kg/rok] 

Środki 
własne, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
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2 

Budowa 
pojedynczej 

farmy 
wiatrowej 

Sławomir 
Bałchanowski 

2016-
2018 

- - - - - - - - - 

Moc 
nowopowstałej 

instalacji 
[MW/rok] 

Środki 
własne, 

ewentualna 
dotacja 

SUMA 2658,69 
1805,5

8 
1040 2,154 1,924 0,003 1,512 8,614   
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 Wstęp 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn jest dokumentem strategicznym, 

opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-

energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości 

powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 

4.1. Podstawy formalne 

Podstawą do opracowania dokumentu jest umowa zawarta w Bodzentynie pomiędzy Gminą 

Bodzentyn a Centrum Doradztwa Energetycznego. Realizacja projektu pn. „Opracowanie 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Bodzentyn” dofinansowana jest ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska 

i jakości życia mieszkańców Gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań 

w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 

termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji  

i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego 

oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. 

4.2. Podstawy prawne 

a) na szczeblu Unii Europejskiej 

 Europejska Polityka Energetyczna z 10 stycznia 1997 r. 

 Strategia Energia 2020 z 10 listopada 2010 r. 

 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej- art.191-193. 

 Pakiet klimatyczno-energetyczny z dnia 10 stycznia 2007 r. 

 Zielona Księga - Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, z dnia 27 

marca 2013r. 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 

r. w sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14 listopada 

2012 r.). 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE  

L 09.140.16). 

 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 

Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Wybrane akty prawne na szczeblu europejskim 

Pakiet klimatyczno-energetyczny 

Pakiet klimatyczno-energetyczny, nazywany skrótowo pakietem „3 x 20%” został przyjęty 

przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich UE w marcu 2007 r. Cele 

wyznaczone w pakiecie są następujące: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. 

w porównaniu do bazowego 1990 r., 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej 

do 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu 

do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię. 

Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii  

i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG 

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności 

energetycznej w UE dla osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej o 20% 

(zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla dalszej 

poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto, określa zasady opracowane 

w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych celów w zakresie 

efektywności energetycznej na rok 2020. 

Zgodnie z dyrektywą, sektor publiczny w państwach członkowskich powinien dawać przykład 

w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, 

usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. W dyrektywie 

określono, iż państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie 
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wykorzystania energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od  

1 stycznia 2008 r.). Tak więc również na terenie Polski, w tym w Gminie Bodzentyn, 

konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania 

energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem 

konwencjonalnych źródeł energii. 

Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

Dyrektywa 2009/28/WE ustanawia wspólne ramy stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i promować transport mniej szkodliwy dla 

środowiska naturalnego. W tym celu opracowane zostają krajowe plany działań oraz metody 

wykorzystywania biopaliw. 

Państwa członkowskie muszą przyjąć krajowe plany działania, które określają udział energii 

ze źródeł odnawialnych zużywany w sektorze transportu oraz energii elektrycznej 

i ogrzewania na rok 2020. W tych planach należy uwzględnić wpływ innych środków polityki 

efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii (im większa redukcja zużycia 

energii, tym mniej energii ze źródeł odnawialnych potrzeba do osiągnięcia celu). W planach 

należy również ustanowić procedury usprawniania systemów planowania, opłat i dostępu 

energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej- art.191-193 

Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągania następujących celów:  

 zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska,  

 ochrony zdrowia ludzkiego,  

 ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,  

 promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do 

rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska,  

w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony,  

z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na zasadzie 

ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym 

rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. 
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Przy opracowywaniu polityki w dziedzinie środowiska Unia uwzględnia:  

 dostępne dane naukowo-techniczne,  

 warunki środowiska w różnych regionach Unii,  

 potencjalne korzyści i koszty, które mogą wynikać z działania lub z zaniechania 

działania,  

 gospodarczy i społeczny rozwój Unii jako całości i zrównoważony rozwój jej 

regionów1. 

b) na szczeblu krajowym 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r.); 

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęte przez 

Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 r.; 

 Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategią Rozwoju Kraju 2020, z dziewięcioma zintegrowanymi strategiami  

o charakterze horyzontalnym, w tym Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne  

i Środowisko”; 

 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przyjęty przez 

Radę Ministrów dnia 7 grudnia 2010 r.; 

 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011, przyjęty 

przez Radę Ministrów dnia 2 kwietnia 2012r.; 

 Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej, przyjęty przez Radę 

Ministrów dnia 20 października 2014 r.; 

 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, wrzesień 2010 r.; 

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

1232 z późn zm. ); 

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

z późn. zm.); 

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

z późn. zm.); 

                                                           
1 http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_pl.pdf#nameddest=article191 
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 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o Odnawialnych Źródłach Energii (t. j. Dz. U. 2015 r. 

poz. 478; 

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

(t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 712); 

 Konstytucja RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.). 

Wybrane akty prawne na szczeblu krajowym 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Krajowym dokumentem, który wyznacza kierunki działań w celu ograniczenia niskiej emisji 

jest „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Dokument ten, poprzez działania 

inicjowane na szczeblu krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej 

określonych na poziomie Wspólnoty. W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami 

polskiej polityki energetycznej są:  

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności 

polskiej gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży 

się to również na mierzalny efekt w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych  

i zanieczyszczeń w sektorze energetycznym. 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych  

Dokument ten określa krajowe cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

wykorzystywanych w transporcie oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej do 2020 roku. 

Cele te uwzględniają wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe 

zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych 

celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Ponadto krajowy 

plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa współpracę między 

organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł 

odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię 
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ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów 

biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia 

stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.  

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

Potrzeba opracowania PGN jest zgodna z polityką krajową wynikającą z Założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 

2011 roku. Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich 

i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji 

międzynarodowych zobowiązań Polski i pakietu klimatyczno-energetycznego UE. 

Dlatego też bardzo ważne jest ukształtowanie postaw ukierunkowanych na rzecz budowania 

gospodarki niskoemisyjnej oraz patrzenia „niskoemisyjnego” na zasoby i walory Gminy wśród 

władz Gminy, radnych oraz grup eksperckich. 

Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej określają 

szczegółowe zadania dla gmin do których należą: 

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

 zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 

Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Celem głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia 

fala nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków. Istotnym celem z punktu widzenia 

niniejszego dokumentu, jest cel 7: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz 

ochrona i poprawa stanu środowiska. Na realizację powyższego celu, składają się 

następujące kierunki interwencji (działania). 
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Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych; kierunki interwencji: 

 Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

 Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi  

i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta, 

 Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego 

zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost pozarolniczego 

zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

 Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój miast. 

Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski; kierunek interwencji: 

 Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie 

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

  

• Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne

• Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych

• Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dyweryfikację
kierunków pozyskiwania gazu

• Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce

• Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z
rynkami regionalnymi

• Wzmocnienie roli odbiorców fnalnych w zarządzaniu zużyciem energii

• Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki

• Zwiększenie poziomu ochrony środowiska
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Strategią Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, zawiera szereg celów zmierzających do poprawy jakości życia 

mieszkańców. Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, wyznacza priorytetowe 

kierunki interwencji publicznej: 

 

c) na szczeblu wojewódzkim 

 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020; 

 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020; 

 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z 

planem działań krótkoterminowych- UCHWAŁA NR XVII/248/15 SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. 

Wybrane akty prawne a szczeblu wojewódzkim 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

W ramach III osi priorytetowej RPO dla województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

zostały wyznaczone cele i priorytety związane z Efektywną i Zieloną Energią. 

Opis osi priorytetowej:  

Oś priorytetowa Efektywna i zielona energia zakłada realizację inwestycji, których celem 

jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Zaplanowana interwencja będzie mieć 

bezpośredni wpływ na spełnienie przez Polskę wymogów stawianych przez Komisję 

• Racjonalne gospodarowanie zasobami

• Poprawa efektywności energetycznej

• Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii

• Poprawa stanu środowiska

• Adaptacja do zmian klimatu
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Europejską w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami. Realizacja 

zaprogramowanych działań będzie skutkować również poprawą konkurencyjności regionalnej 

gospodarki poprzez zmniejszenie energochłonności sektora publicznego  

i prywatnego. Ponadto należy podkreślić,  iż interwencje realizowane w ramach CT4 powinny 

wynikać  z przygotowanych przez samorządy planów gospodarki niskoemisyjnej, 

obejmujących takie zagadnienia jak: przeciwdziałanie zmianom klimatu, zaopatrzenie  

w energię i jej zużycie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania, promowanie „czystego” 

transportu w miastach uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności mieszkańców miast i 

ich obszarów funkcjonalnych. Dokumenty te określać będą lokalne uwarunkowania oraz 

kierunki planowanych interwencji z wykorzystaniem również środków z funduszy 

europejskich.  Należy zaznaczyć, iż przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną wymaga 

podjęcia interwencji w wielu dziedzinach, dlatego też w ramach osi zaplanowano szeroki 

wachlarz działań, których realizacja gwarantuje kompleksowe podejście do polityki 

energetycznej w regionie.  

Projekty pozytywnie wpływające na zmiany klimatu poprzez redukcję emisji gazów 

cieplarnianych będą traktowane priorytetowo. 

Priorytet inwestycyjny 4.a: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych. 

Cel szczegółowy: zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii  

w województwie świętokrzyskim. 

Typy przedsięwzięć: W ramach priorytetu wsparcie skierowane zostanie na projekty, 

dotyczące:  

1. wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł 

odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) 

wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej,   

2. budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,  

3. budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła   

w wysokiej kogeneracji z OZE, 

4. budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła   

i chłodu w trigeneracji z OZE. 
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Beneficjenci:    

 jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,     

 przedsiębiorstwa duże, średnie, małe, mikro prowadzące działalność na terenie    

województwa świętokrzyskiego, w tym producenci rolno – spożywczy,   

 uczelnie,   

 związki i stowarzyszenia JST,   

 podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 

działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,   

 państwowe jednostki budżetowe,   

 instytucje kultury. 

Priorytet inwestycyjny 4.b: promowanie efektywności energetycznej i korzystania  

z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. 

Cel szczegółowy: zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących  

działalność w województwie świętokrzyskim. 

Typy przedsięwzięć: w ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się dofinansowanie 

projektów, dotyczących poprawy efektywności energetycznej (w tym z uwzględnieniem OZE 

energii z OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach, skutkujących zmniejszeniem zużycia i strat wody, energii elektrycznej, 

energii cieplnej. W szczególności:   

 modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,  

 głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków  w przedsiębiorstwach,  

 zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,  

 zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 

technologii produkcji i użytkowania energii,  

 wprowadzanie systemów zarządzania energią. 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa mikro, małe średnie, prowadzące działalność na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

Priorytet inwestycyjny 4.c: wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii  w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. 
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Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora 

mieszkaniowego. 

Typy przedsięwzięć: w ramach priorytetu inwestycyjnego interwencja zostanie skierowana 

na projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych 

obiektów na energooszczędne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego 

bądź innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. Planuje się dofinansować 

inwestycje w zakresie związanym m.in. z:  

1. ociepleniem obiektu,  

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

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

lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji  i klimatyzacji oraz 

systemów wodno-kanalizacyjnych,  

4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  

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

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji, 

7. izolacja  pokrycia dachowego,  

8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,  

9. przeprowadzeniem audytu energetycznego jako elementu koniecznego do realizacji 

projektu,  

10. mikrokogeneracją. 

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje związane z wymianą, oraz modernizacją 

kotłów spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności 

energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje w muszą przyczyniać 

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

zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie  

w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 

ekonomicznie. Preferowane powinny być instrumenty finansowe  w przypadku powyższych 

inwestycji. Możliwość użycia instrumentów finansowych na tego typu projekty została 

poprzedzona oceną ex-ante przeprowadzoną zgodnie  z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Projekty powinny również przeciwdziałać ubóstwu 

energetycznemu. 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BODZENTYN 

 

 
Strona | 28  

 

 

Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,  

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, związki i stowarzyszenia JST, TBS, samorządowe 

jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,  uczelnie,  inne podmioty 

prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, 

posiadających osobowość prawną np. fundacje  i stowarzyszenia,  policja,  podmioty 

lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą 

finansowaną ze środków publicznych,  samorządowe osoby prawne,   jednostki ochotniczej 

i  Państwowej Straży Pożarnej. 

Priorytet inwestycyjny 4.e : promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu. 

Cel szczegółowy: ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. 

Typy przedsięwzięć: w tym priorytecie inwestycyjnym dofinansowanie znajdą projekty, 

realizujące założenia planów niskoemisyjnych dla poszczególnych obszarów.  

Wsparcie dla projektów powinny wynikać z zapisów planów gospodarki niskoemisyjnej dla 

poszczególnych typów obszarów i niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach innego 

PI np.:   

1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na 

energooszczędne,  

2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,   

3. wymiana źródeł ciepła,  

4. mikrokogeneracja,  

5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,   

6. kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie 

budownictwa pasywnego. 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa duże, średnie, małe, 

mikro świadczące usługi publiczne na terenie województwa Świętokrzyskiego, partnerzy 

społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa świętokrzyskiego, organizacje 

pozarządowe (NGO), samorządowe osoby prawne, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie,  

państwowe jednostki budżetowe,  instytucje kultury. 
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Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

W ramach dokumentu przewidziany jest jeden cel generalny, cele warunkujące oraz 

priorytety, które zostaną w perspektywie do roku 2020 wdrożone na terenie województwa. 

Głównym celem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 jest: 

„Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej”, celem warunkującym istotnym w realizacji 

powyższej Strategii oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jest cel 3: Ochrona i racjonalne 

wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury, wraz z trzema priorytetami które zostały 

zaprezentowane na poniższym schemacie. 

Zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju 

gospodarczego jest ochrona różnorodności biologicznej. Kierunki ochrony różnorodności 

biologicznej są szerszej rozumiane niż tradycyjna ochrona przyrody i są odnoszone do 

przestrzeni całego regionu, a nie tylko do obszarów prawnie chronionych. Ważne jest też 

wskazanie sposobów przywrócenia różnorodności biologicznej na terenach użytkowanych i 

zagospodarowanych przez człowieka, w tym na obszarach już znacznie zdegradowanych. 

Konieczne jest również lepsze zintegrowanie działań ochronnych  

z działaniami profilaktycznymi, za które odpowiedzialne winny być przede wszystkim sektory 

gospodarcze. 

Realizację tego celu ułatwi kompleksowe podejście do problemów uporządkowania 

gospodarki wodnej w dorzeczach głównych rzek województwa, stworzenia rejonowych 

systemów zagospodarowania odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, 

zapewnienia ochrony powietrza atmosferycznego. 
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Priorytet Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie systemów ekologicznych, ma najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Układ celów i priorytetów istotnych z punktu realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

CEL GENERALNY 

Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w 

sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

CEL WARUNKUJĄCY 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr 

kultury 

PRIORYTETY 

Tworzenie warunków 

rozwoju turystyki, 

sportu i rekreacji 

Ochrona i 

udostępnienie 

dziedzictwa 

kulturowego 

Tworzenie warunków 

zrównoważonego 

rozwoju 

umożliwiających 

prawidłowe 

funkcjonowanie 

systemów 

ekologicznych 
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Kierunki działań dla powyższego celu2: 

 Racjonalizacja wykorzystania i ochrona istniejących zasobów wodnych 

 Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, rozwój 

regionalnego systemu małej retencji wodnej 

 Rekultywacja terenów zdegradowanych przyrodniczo 

 Powiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie gruntów 

 Ochrona różnorodności biologicznej, w szczególności realizacja działań związanych  

z ustanowieniem obszarów sieci NATURA 2000 

 Ekologizacja rolnictwa oraz wdrożenie programów rolno-środowiskowych  

w wyznaczonych strefach priorytetowych 

 Rozwój proekologicznej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych i ich 

otulinach 

 Ochrona zasobów kopalin i dziedzictwa geologicznego 

 Ewidencjonowanie i usuwanie wyrobów azbestowych 

 Monitoring środowiska i budowa systemu informacji środowiskowej 

 Edukacja ekologiczna 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz  

z planem działań krótkoterminowych- UCHWAŁA NR XVII/248/15 SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. 

Analiza jakości powietrza na obszarze strefy świętokrzyskiej, pokazała przekroczenia stanu 

PM 10 oraz PM 2,5, wartość stężenia w jakim znajduje się Bodzentyn wynosi 47,1, 

powierzchnia narażona stężeniem wynosi dla PM 10 2,5km2, liczba narażonych mieszkańców 

3 387. W przypadku pyłu PM 2,5 wartość stężenia dla powiatu kieleckiego (w tym Bodzentyn) 

wynosi 59,7, powierzchnia narażona stężeniem przekracza ponad 4,2 km2. Liczba 

mieszkańców objętych stężeniem 6 860. Przekroczono również Benzo(a)piren dla powiatu 

kieleckiego wartość stężenia wynosi 8,1, liczba osób narażonych B(a)P 192 987. 

Celem Programu jest : 

Poprawa jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego w celu osiągnięcia 

właściwych standardów, a także krajowego celu redukcji narażenia poprzez realizację 

zintegrowanej polityki ochrony powietrza.  

                                                           
2 Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 
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Kierunki działań naprawczych:  

OP1. Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o małej mocy do 1 MW  

OP2. Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu  

OP3. Ograniczenie emisji przemysłowej  

OP4. Planowanie przestrzenne  

OP5. Edukacja ekologiczna 

Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bodzentyn, są zgodne  

z działaniami zawartymi w Programie Ochrony Powietrza, m.in. w zakresie wymiany kotłów 

niskosprawnych, termomodernizacji. 

 

 

Na terenie stref województwa świętokrzyskiego działania te powinny być prowadzone  

w szczególności w gminach, gdzie występują obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych 
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pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Obszary występowania przekroczeń wartości docelowej B(a)P 

występują praktycznie w całym województwie obejmując wszystkie obszary zabudowy, 

dlatego też działania te powinny być prowadzone w skali wszystkich gmin województwa 

świętokrzyskiego, jeśli są uzasadnione ekonomicznie. 

d) na szczeblu lokalnym 

 Plan odnowy miejscowości Bodzentyn na lata 2008-2015; 

 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2004-2007,  

z perspektywą do 2011; 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Bodzentyn; 

 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2004-2013; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina Bodzentyn nie posiada opracowanego Projektu założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 

Plan Odnowy Miejscowości Bodzentyn na lata 2008-2015 

Cele i kierunki działań zawarte w planie, mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców 

miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cele które mają najistotniejsze znaczenie z punktu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Bodzentyn, zostały zestawione poniżej: 
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Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2004-2007,  

z perspektywą do 2011 

Głównym celem Programu jest określenie polityki ekologicznej gminy Bodzentyn, realizując 

politykę ekologiczną państwa, rozumianą jako zjednoczenie celów ochrony środowiska  

z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju w warunkach jednoczenia się Europy  

i rozszerzania ogólnoświatowej troski o Ziemię i jej przyszłych mieszkańców. 

„Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Bodzentyn” jest 

podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska  

w gminie. W szczególności: 

 przekazuje społeczeństwu, przedsiębiorcom, samorządom informacje na temat 

zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów 

środowiska, 

 omawia najważniejsze problemy, w tym zagrożenia ekologiczne, proponując sposoby 

ich rozwiązania w określonym czasie, 

 jest gwarantem wdrażania zrównoważonego rozwoju gminy, 

Cel 1. Poprawa infrastruktury i układu komunikacyjnego

Cel 2. Rozwój turystyki, zagospodarowanie terenów pod 
rekreację, sport i wypoczynek

Cel 3. Rozwój usług społecznych, kulturalnych i 
edukacyjnych, poprawa bazy lokalowej i infrastruktury

Cel 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Cel 5. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury wodociągowej i 
kanalizacyjnej
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 określa sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz 

instytucji i pozarządowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony środowiska  

w gminie,  

 ułatwia, a niekiedy formalnie umożliwia występowanie o środki finansowe potrzebne 

do realizacji przedsięwzięć,  

 ułatwia opiniowanie decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska,  

 organizuje system informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego 

poprawy. 

Program Ochrony Środowiska w gminie Bodzentyn, opiera się na 10 obszarach 

priorytetowych. 

 

Do działań priorytetowych, które zostały podjęte w latach 2004–2007, na rzecz realizacji tak 

określonego celu należą:  

 ostateczne utworzenie na terenie gminy obszarów wchodzących w skład europejskiej 

sieci ekologicznej Natura 2000;  

• zasoby przyrodnicze

• gospodarka wodno-sciekowa

• gospodarka odpadami

• ochrona powietrza

• ochrona gleb i powierzchni ziemi

• lasy

• hałas

• pola elektromagnetyczne

• poważne awarie drogowe

• edukacja ekologiczna
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 uwzględnianie w opracowaniach z zakresu zagospodarowania przestrzennego ustaleń 

„Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego i „Planu ochrony dla 

Sieradowickiego Parku Krajobrazowego”; 

 ochrona i renaturalizacja korytarzy i ciągów ekologicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dolin rzecznych;  

 ochrona istniejących i wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 

 pełne zharmonizowanie nowej zabudowy z otaczającym krajobrazem; 

 wdrażanie przyjętych zasad ochrony przyrody i krajobrazu poprzez jego racjonalne 

wykorzystywanie; 

 poszerzenie granicy ŚPN wraz z jego otuliną; 

 promocja cennych przyrodniczo walorów oraz dóbr kultury na terenie gminy.  

W perspektywie do roku 2011 podjęto  wykonania następujących zadań:  

 wdrożenie programów rolno-środowiskowych, które staną się w przyszłości głównym 

narzędziem ekologizacji gospodarki rolnej;  

 przestrzeganie „Ustaleń Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego; 

 przestrzeganie „Ustaleń planu ochrony dla Sieradowickiego Parku Krajobrazowego; 

 utrzymanie istniejącego stanu ochrony przyrody i krajobrazu; 

 prowadzenie stałej kontroli stanu najbardziej zagrożonych gatunków flory i fauny; 

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy; 

 odpowiednie eksponowanie i zagospodarowanie walorów przyrodniczych  

i kulturowych bez uszczerbku dla środowiska;  

 rozbudowa infrastruktury technicznej i turystycznej służącej ochronie przyrody;  

 kreowanie urozmaiconej oferty turystycznej i rekreacyjnej dostosowanej do 

miejscowych warunków i inicjatyw. 

Działania te są spójne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn. 
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta i Gminy Bodzentyn 

Celem nadrzędnym Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta i Gminy Bodzentyn jest : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe cele główne zostaną zrealizowane w oparciu o cele szczegółowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEST WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY 

BODZENTYN 

 
Zrównoważony rozwój miasta i gminy Bodzentyn 

 

Zrównoważony 

rozwój 

środowiska 

Zrównoważony 

rozwój 

społeczny 

Ład polityczno 

-

instytucjonalny 

Zrównoważony 

rozwój 

przestrzenny 

Zrównoważony 

rozwój 

gospodarczy 

CELE GŁÓWNE CELE SZCZEGÓŁOWE 

I. Zrównoważony rozwój ochrony 

środowiska  przyrodniczego i 

kulturowego 

1.1. Poprawa czystości wód 

1.2.Poprawa stopnia lesistości i stworzenie 

gminnego systemu zieleni urządzonej 

1.3. Zagospodarowanie terenów zabytkowych 

1.4.Podniesienie poziomu świadomości 

ekologicznej dorosłych mieszkańców gminy 

2.1. Podniesienie poziomu obsługi mieszkańców 

w oświacie, pomocy społecznej oraz rekreacji 

2.2.Uzyskiwanie zmian w postawach ludzi ich 

świadomości zgodnych z nowymi warunkami 

społeczno - gospodarczymi 

II.  Zrównoważony rozwój 

społeczny 
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3.1.Osiągnięcie odpowiedniego stopnia 

samoorganizacji rolników dla zróżnicowanych 

form produkcji rolnej 

3.2. Wykorzystanie walorów przyrodniczo-

kulturalnych    dla aktywnego, wszechstronnego 

rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej oraz 

atrakcyjne określenie szerokiej oferty 

turystycznej gminy dla różnych grup odbiorców 

3.3. Tworzenie nowych miejsc pracy 

III. Zrównoważony rozwój 

gospodarczy 

4.1. Zahamowanie negatywnych tendencji w 

kształtowaniu zabudowy oraz swobody 

budowlanej i realizacja obiektów o wysokich 

walorach estetycznych, nawiązujących do 

lokalnych tradycji 

IV. Zrównoważony rozwój 

przestrzenny 

4.2.Wyprzedzająca inwestowanie budowa sieci 

uzbrojenia technicznego 

4.3. Poprawa stanu technicznego dróg i 

rozbudowa sieci dróg utwardzonych 

5.1. Uzyskanie wysokiego poziomu pozyskiwania 

pomocy zewnętrznej dla realizacji zadań 

rozwojowych w gminie, m.in. prowadzonych na 

terenach chronionych, które należy traktować 

jako dobro ogólnonarodowe 

5.2. Uzyskanie wieloletniego wsparcia dla 

promocyjnych działań władz gminy 

V.  Ład instytucjonalny 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz  

z wytycznymi MPZP 

Podstawowym dokumentem planistycznym Gminy Bodzentyn jest Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn  

(Uchwała Nr VII/31/2000 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2000 r.)  

Celem strategicznym rozwoju społeczno - gospodarczego i przestrzennego miasta i gminy 

jest uzyskanie takiej struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny, 

zrównoważony sposób wykorzysta swe walory przyrodnicze i kulturowe oraz zasoby dla 

poprawy warunków życia mieszkańców oraz aktywizacji gospodarczej. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/11/2007 z dn. 11.04.2007r. nt. zmiany części 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatowska 1”, na obszarze miasta 

Bodzentyn.  

Na obszarze planu obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska  

i przyrody: 

 Na obszarze objętym planem wszelkie działania inwestycyjne podlegają potrzebie 

racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego: 

 zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemów na terenie objętym planem, 

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, 

gospodarowania odpadami, rozwiązań komunikacyjnych oraz urządzenia  

i kształtowania terenów zieleni, 

 oszczędne korzystanie z terenu przy realizacji wszelkich inwestycji, 

 konieczność ochrony wód, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniem, 

 zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych środowiska, 

 ochronę przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 

Teren objęty planem znajduje się w granicach otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Ustalenia dotyczące: 

a) Zasad ochrony elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego: 

 utrzymanie wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego 

granic urbanistycznego rozwoju miejscowości, 
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 ochrona ciągów łęgowo-łąkowych wzdłuż cieków wodnych stanowiących 

naturalne korytarze ekologiczne, 

 ochrona stanowisk archeologicznych, 

 zaniechanie wszelkich prac melioracyjnych i regulacyjnych przyspieszających 

odpływ wód w rzekach oraz podjęcie działań zmierzających do zwiększenia 

retencji powierzchniowej w drodze realizacji zbiorników małej retencji. 

b) Zaleceń rozwoju przestrzennego osadnictwa: 

 budowa nowych obiektów mieszkalnych, usługowych i gospodarczych  

w granicach rozwoju osadnictwa, ustalonego w planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

 wyeliminowanie zagrożeń dla stanu czystości wód, gleb i powietrza, 

 utrzymanie istniejącego układu dróg wojewódzkich i lokalnych, 

 rozbudowa siei infrastruktury technicznej towarzyszącej istniejącej  

i projektowanej zabudowie. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło z indywidualnego źródła ciepła, preferowane są paliwa 

przyjazne dla środowiska. W granicach planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn zm.) , dla których 

opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne. 

W projekcie budowlanym inwestycji należy zastosować nowoczesne, dostępne rozwiązania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne, umożliwiające eliminowanie niekorzystnego 

oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska, zapewniające ograniczenie 

uciążliwości do granic władania terenu inwestycji. 

Działania te są spójne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn. 
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4.3. Cele strategiczne i szczegółowe 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn wyznacza główny cel strategiczny: 

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ 

POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ WE 

WSZYSTKICH SEKTORACH 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

 ograniczenie zużycia energii finalnej o 2 658,69 MWh, co stanowi 1,71% względem 

roku bazowego; 

 redukcja emisji CO2 o 1 805,58 Mg, co stanowi 3,79% względem roku bazowego; 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o ok. 1 040 MWh, co stanowi 

0,27% względem roku bazowego; 

 redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych: 

o redukcja emisji pyłu PM10 o 2,15 Mg; 

o redukcja emisji pyłu PM2,5 o 1,92 Mg; 

o redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,003 kg; 

o redukcja emisji NOx 1,51 Mg; 

o redukcja emisji SO2 8,61 Mg. 

Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i innymi gminnymi dokumentami 

strategicznymi. Gmina będzie dążyła do realizacji wyznaczonych celów poprzez realizację 

działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym Planie. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim 

zakresem całkowity obszar terytorialny Gminy Bodzentyn. Działania w nim ujęte 

przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych. 

Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy 

jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów 

dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany 

działań krótkoterminowych. 

W ujęciu lokalnym zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie  

i organizacja działań podejmowanych przez Gminę sprzyjających obniżeniu emisji 

zanieczyszczeń, dokonanie oceny stanu sytuacji w mieście w zakresie emisji gazów 

cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą 

zostać podjęte w przyszłości. 
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4.4. Założenia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Szczegółowe założenia dotyczące przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obejmują 

następujące zagadnienia: 

 objęcie całości obszaru geograficznego Gminy, 

 skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących 

zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli 

wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku 

węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu, 

 współuczestnictwo przy tworzeniu dokumentu podmiotów będących producentami  

i odbiorcami energii,  

 objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii  

w perspektywie długoterminowej, 

 podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych 

energetycznie, 

 podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników 

energii (współpraca z mieszkańcami i działania edukacyjne), 

 spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także programami 

ochrony powietrza. 

Wymagania proceduralne do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

 przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Miejskiej, 

 wskazanie mierników osiągnięcia celów, 

 określenie źródeł finansowania, 

 określenie planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji, 

 spójność z innymi planami/programami (miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

programem ochrony powietrza), 

 zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, 
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 kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań nie inwestycyjnych, takich jak 

planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie 

gospodarki niskoemisyjnej oraz inwestycyjnych, w następujących obszarach: 

 zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki 

i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; 

zakłady przemysłowe poza EU ETS -fakultatywnie), dystrybucja ciepła, 

 zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny 

i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji 

ruchu, 

 gospodarka odpadami - w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze 

składowisk) – fakultatywnie, 

 produkcja energii -zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła  

i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS. 

Wymagania proceduralne związane ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko: 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

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

oddziaływania na środowisko3 (ustawa OOŚ), przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymagają projekty:  

 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  

 planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego,  

 polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, 

transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, 

rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub 

przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować 

znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio 

związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

                                                           
3 Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. 
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Dla dokumentów nieujętych w powyższym katalogu (w taką sytuację wpisuje się PGN) 

konieczne jest przeprowadzenie uzgodnień stwierdzających konieczność lub brak 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy OOŚ, w przypadku PGN, organami właściwymi do 

przeprowadzenia uzgodnień są: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pojawia 

się w sytuacji, gdy opracowywany dokument wyznacza ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja 

postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

PGN przewiduje co prawda podjęcie przez Gminę projektów zarówno o charakterze 

inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym, jednak stanowią one element przede wszystkim 

propagujący zachowania o charakterze prośrodowiskowym przez mieszkańców Gminy. Żadne 

z działań ujętych w dokumencie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać 

na środowisko, a sam dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji innych 

przedsięwzięć (nieujętych w dokumencie) mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Podczas procedury tworzenia dokumentu należy wziąć pod uwagę pewne uwarunkowania, 

które mają istotne znaczenie dla późniejszego opiniowania: 

1) Charakter działań przewidzianych w dokumentach, w szczególności : 

 Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, 

 Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach, 

 Przydatność w uwzględnianiu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 

w dziedzinie ochrony środowiska, 

 Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska. 

2) Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość  

i odwracalność oddziaływań, 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 

transgranicznych, 
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 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia lub zagrożenia dla 

środowiska. 

3) Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

 Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu, 

 Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody oraz 

obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Ze względu na przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko dokumentu nie 

występuje oddziaływanie skumulowane lub transgraniczne oraz nie występuje ryzyko dla 

zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska (Zał. 2). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Bodzentyn wyznacza cele oraz działania zmierzające do poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie Gminy. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu 

oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie negatywne przewidywane przede wszystkim na 

etapie prac, po ich przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca. W efekcie prognozuje się 

poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą mieć 

również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie 

jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza. W wielu przypadkach 

działania oparte są na zainteresowaniu mieszkańców montażem OZE, wymianą źródeł ciepła, 

a także termomodernizacją wynikające z przeprowadzonego badania ankietowego. Należy 

mieć jednak na uwadze, że działania te wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych, 

dlatego znaczna część inwestycji zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania 

zewnętrznych środków finansowych w formie dotacji czy pożyczki.  

Działania uwzględnione w PGN stanowią raczej wachlarz propozycji i kierunków zmian. 

Inwestycje planowane w PGN dotyczą w dużej mierze budowy prosumenckich instalacji OZE, 

z czego znaczna część może powstać na obiektach już istniejących. Żadna z proponowanych 

inwestycji nie będzie realizowana na poniższych terenach oraz nie będzie wpływała 

negatywnie na środowisko: 

 Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,  

 Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, 

 Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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Rekomenduje się, aby każda z inwestycji w momencie podjęcia decyzji o jej wdrażaniu 

poddana była procedurze uzgodnień co do możliwego oddziaływania na środowisko. 

PGN jest dokumentem, który ma za zadanie umożliwienie startowania w różnego rodzaju 

programach takich jak np. KAWKA, RYŚ, SOWA i inne. Stąd PGN wyznacza jedynie propozycje 

działań i korzyści płynące z ich wdrażania. Zdecydowana większość z nich jest w fazie 

koncepcji, dlatego na tym etapie bardzo trudno określić potencjalny stopień i skalę 

oddziaływania na środowisko. 

4.5. Struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn 

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany zgodnie ze Szczegółowymi 

zaleceniami dotyczącymi struktury Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanymi przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Zgodnie z powyższym niniejsze opracowanie ma następujący zakres i strukturę: 

1. Streszczenie 

2. Ogólna strategia 

 Cele strategiczne i szczegółowe. 

 Stan obecny. 

 Identyfikacja obszarów problemowych. 

 Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, 

zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe 

na monitoring i ocenę). 

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla: 

 Metodologię – opis sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 Informacje ogólne – opis czynników wpływających na emisję, charakterystyka Gminy. 

 Inwentaryzację - obliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy 

powstałej w skutek wykorzystania paliw transportowych, opałowych, energii 

elektrycznej gazu oraz ciepła sieciowego z podziałem na poszczególne sektory. 
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 Prognozę emisji – planowany poziom emisji dla roku 2020 przy założeniu braku działań 

ukierunkowanych na obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz  

w wariancie niskoemisyjnym. 

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem:  

 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania. 

 Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne 

za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki). 

 Metodologię doboru działań – opis sposobów doboru proponowanych działań. 

 Opis poszczególnych metod redukcji emisji – część informacyjna planu działań 

poświęcona przybliżeniu korzyści płynących z zastosowania poszczególnych źródeł 

odnawialnych oraz przedsięwzięć sprzyjających poprawie efektywności 

energetycznej. 

 Zestawienie proponowanych działań – spis działań razem z planowanym efektem 

ekologicznym, kosztem ich realizacji oraz wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 

za ich realizację. 

 Monitoring i ewaluację działań – zalecenia dotyczące monitorowania rezultatów 

prowadzonych działań. 

 Uwarunkowania realizacji działań – określenie czynników sprzyjających oraz 

utrudniających realizację założonych działań. 

 Źródła finansowania – aktualne na dzień opracowania planu zestawienie programów 

umożliwiających sfinansowanie zaplanowanych działań.  

5. Charakterystyka Gminy Bodzentyn 

5.1. Charakterystyka ogólna 

Gmina Bodzentyn położona jest w północnej części woj. świętokrzyskiego i w północno-

wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. Gmina zajmuje powierzchnię 161km2  

i zamieszkiwana jest przez 11 697 osób. 

W skład gminy wchodzą 23 sołectwa i miasto Bodzentyn. Miasto leży na niewysokim wzgórzu 

nad rzeką Psarką, 30 km na północny wschód od Kielc, 8 km od świętej Katarzyny. Od 

południa sąsiadują z nim dwie zalesione góry Pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich: 

Miejska (428 m) i Psarska (412 m). Od północy roztacza się Dolina Bodzentyńska. Samo 
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miasteczko słynie z targów końskich, jednych z największych w Europie Środkowej. 

Zjeżdżają się tu kupcy z całej Polski oraz ze Słowacji, Czech, Włoch. 

Od zachodu gmina graniczy z Łączną, od północnego-zachodu z Suchedniowem (powiat 

skarżyski), od północnego-wschodu z Wąchockiem, od wschodu z Pawłowem (powiat 

starachowicki), od południowego-wschodu z Nową Słupią, od południa z Bielinami i Górnem 

a od południowego zachodu z Masłowem (powiat kielecki). 

 

Rysunek 1. Gmina Bodzentyn na tle powiatu kieleckiego. Źródło: www.geodezja.kielce.pl 

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, zaś rozwojową funkcją uzupełniającą turystyka. 

Bodzentyn pełni rolę lokalnego ośrodka obsługi mieszkańców pobliskich terenów 

wiejskich. Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 8185 ha. W tym grunty orne zajmują 

5866 ha, sady 159 ha, łąki 1315 ha, pastwiska 466 ha. Na lasy i grunty leśne przypada 

7381 ha, a na pozostałe grunty w tym nieużytki 42 ha. W gminie funkcjonuje łącznie 

2280 indywidualnych gospodarstw rolnych.4 

5.2. Zasoby przyrodnicze 

Najważniejszym obiektem służącym ochronie przyrody na terenie gminy Bodzentyn jest 

Świętokrzyski Park Narodowy wraz z otuliną parku, na terenie której utworzono 

Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu. Ponadto, w okolicy gminy Bodzentyn, na 

obszarze województwa świętokrzyskiego, zlokalizowanych jest wiele innych Parków 

                                                           
4 Dane uzyskane z Banku Danych Lokalnych 
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Krajobrazowych oraz Obszarów Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy Bodzentyn 

znajduje się 12 pomników przyrody5. Krótką charakterystykę form ochrony przyrody 

występujących na terenie gminy Bodzentyn przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 3. Formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy Bodzentyn(źródło: Koncepcje gospodarki 
ściekowej aglomeracji Bodzentyn 

PARKI NARODOWE 

L.p. Nazwa Data powstania Podstawa prawna Położenie w 
stosunku do 
gminy Bodzentyn 

Powierzchnia 
[ha] 

Powierzchnia 
otuliny [ha] 

1 Świętokrzyski 
Park Narodowy 

1950r. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 18 
lutego 2013 r. w sprawie 
nadania statutu 
Świętokrzyskiemu 
Parkowi Narodowemu z 
siedzibą w Bodzentynie  

Część gminy w 
granicach parku; 
część gminy w 
otulinie parku 

7626,45 20786,07 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

L.p. Nazwa Liczba rezerwatów 
przyrody 

Podstawa prawna Położenie w 
stosunku do 
gminy Bodzentyn 

Powierzchnia 
[ha] 

Powierzchnia 
otuliny [ha] 

1 Świętokrzyski 
Park Narodowy 

3 Rozporządzenie Nr 
73/2005 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 
14 lipca 2005 r. w sprawie 
Sieradowickiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. 
Woj. Święt. Nr. 156, poz. 
1934). 

Część gminy w 
granicach parku; 
część gminy w 
otulinie parku 

12106  16236 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

L.p. Nazwa Podstawa prawna Powierzchnia [ha] Działania w zakresie ochrony ekosystemów 

1 Sieradowicki 
Park 
Krajobrazowy 

Uchwała nr XLIX/873/14 
Rady Miejskiej w 
Bodzentynie. 

12 252 Zachowanie naturalnych stanowisk roślinności 
kserotermicznej; zachowanie naturalnych fragmentów 
obszarów wodnych oraz tworów i składników przyrody 
nieożywionej; zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów 
na zbiorowiskach łąk; ochrona dużych kompleksów leśnych; 

2 Sieradowicki 
Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

Uchwała Nr XLIX/881/14 z 
dn. 13 listopada 2014r. 

15893 Zachowanie cennych przyrodniczo ekosystemów, w 
szczególności bagiennych, oczek wodnych i starorzeczy; 
poprawa stanu czystości wód powierzchniowych poprzez 
budowę lokalnych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 
ścieków; zachowanie różnorodności użytkowania pól; 

OBSZARY NATURA 2000 

L.p. Nazwa 
obszaru 

Zatwierdzone przez OZW Kod obszaru Powierzchnia [ha] 

1 Łysogóry 2008 PLH260002 8081,27 

2 Wzgórza 
Kunowskie 

2011 PLH260039 1868,67 

3 Ostoja 
Sieradowicka 

2011 PLH260031 7847,37 

Na poniższym rysunku przedstawiono formy ochrony przyrody w granicach administracyjnych 

Gminy Bodzentyn. 

                                                           
5 kielce.rdos.gov.pl 
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Rysunek 2. Formy ochrony przyrody w granicach Gminy Bodzentyn (źródło: Geoserwis GDOŚ) 

 

Świętokrzyski Park Narodowy 

Na terenie gminy Bodzentyn znajduje się część Świętokrzyskiego Parku Narodowego, którego 

Dyrekcja ma swoją siedzibę w Bodzentynie. Świętokrzyski Park Narodowy, zajmujący 

powierzchnię 7 626,45 ha, obejmuje swoim obszarem najwyższe wzniesienia Gór 

Świętokrzyskich – Łysicę (612m n.p.m.) oraz Łysą Górę (595m n.p.m.). Na terenie parku 95% 

powierzchni zajmują lasy. W ekosystemach parku znajduje się ponad 859 gatunków roślin 

oraz około 340 gatunków zwierząt - w tym 150 gatunków ptaków, 45 gatunków ssaków, 14 

gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 66 gatunków ślimaków lądowych oraz 187 gatunków 

pająków. Dodatkowo, w parku wyodrębniono pięć obszarów podlegających czynnej oraz 

ścisłej ochronie krajobrazowej, które stanowią 23% powierzchni parku. Do obszarów tych, 

na których działalność człowieka jest prawnie zabroniona, należą: 

• Chełmowa Góra, utworzony w 1920r, o powierzchni 13,2ha, 

• Święty Krzyż, utworzony w 1924r., o powierzchni 476,9 ha, 

• Łysica, utworzony w 1924r., o powierzchni 1186,4 ha, 

• Czarny Las, utworzony w 1954r., o powierzchni 26,5 ha, 

• Mokry Bór, utworzony w 1954r., o powierzchni 37,9 ha. 
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Sieradowicki Park Krajobrazowy 

Sieradowicki Park Krajobrazowy zajmuje północną część gminy Bodzentyn. Około 85% jego 

powierzchni zajmują lasy wschodniej części Puszczy Świętokrzyskiej, zwane Lasami 

Siekierzyńskimi. Na terenie parku występują inne, mniejsze formy ochrony przyrody, takie 

jak trzy rezerwaty: „Wykus”, „Kamień Michniowski” i „Góra Sieradowska”.  

Na terenie Gminy Bodzentyn, granica Parku biegnie południowymi granicami obrębów 

Siekierno, Podmielowiec i Orzechówka i dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów 

– Bodzentyn – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski. Następnie biegnie wzdłuż granicy 

Lasów Państwowych (odział 236, 227, 216, 204, 193, 184, 183 - wg Planu Urządzenia Lasu 

Nadleśnictwa Suchedniów na okres 1.01.2010 do 31.12.2019) dochodząc do północno-

zachodniej granicy oddziału 183. 

Ponadto, w obszarze Sieradowickiego Parku Krajobrazowego znajduje się jeden zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy, pięć użytków ekologicznych, 3 stanowiska dokumentacyjne oraz 

10 pomników przyrody – 7 z nich stanowią pomniki przyrody ożywionej oraz 3 – przyrody 

nieożywionej.  

Nie tylko walory przyrodnicze, lecz także zabytkowe obiekty historyczne oraz kulturowe 

wyróżniają Sieradowicki Park Krajobrazowy. W obrębie doliny Bodzentyńskiej występuje 

wiele stanowisk archeologicznych związanych z działalnością starożytnego górnictwa 

świętokrzyskiego oraz obiekty staropolskiego hutnictwa. 

Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Zgodnie z  Uchwała Nr XLIX/881/14 z dn. 13 listopada 2014r., na terenie gminy Bodzentyn, 

na obszarze otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego utworzono obszar chronionego 

krajobrazu o nazwie „Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu”. Obszar ten obejmuje 

następujące obręby geodezyjne: Hucisko, Psary Podłazy, Psary Stara Wieś, Psary Kąty, 

Bodzentyn, Celiny – Podgórze, Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna, Wola Szczygiełkowa, Święta 

Katarzyna, Wilków. 

Obszar chronionego krajobrazu stanowi formę ochrony przyrody o nieznacznych rygorach 

ochronności. Tworzony jest na terenach chronionych ze względu na wyróżniający się 

krajobraz, zróżnicowane ekosystemy, walory turystyczne lub pełnioną funkcję korytarzy 

ekologicznych. Ustanawianie obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy Bodzentyn 

jest warunkiem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej poprzez dofinansowywanie 

inwestycji kanalizacyjnych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
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i Środowisko. Nadzór nad obszarem chronionego krajobrazu sprawuje Burmistrz Miasta  

i Gminy Bodzentyn. 

Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu 

W przeciwieństwie do Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, w jego otulinie – 

Sieradowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu przeważają tereny rolnicze  

i zurbanizowane. Tylko 10,5% powierzchni zajmują lasy, stanowią one jednak obszar 

zróżnicowany pod względem składu gatunkowego oraz struktury wiekowej drzewostanów.  

Na terenie Gminy Bodzentyn, granica obszaru biegnie południowymi granicami obrębów: 

Śniadka, Sieradowice, Leśna Stara Wieś, Kamieniec, Wzdół Kolonia, południową i zachodnią 

granicą obrębu Wiącka, zachodnimi granicami obrębów: Wzdół Rządowy do granicy z Gminą 

Suchedniów. 

Dlatego też, zgodnie z Rozporządzeniem nr 81/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 

lipca 2005r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jednym z 

obostrzeń zastosowanych na jego terenie jest zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nawodnych (jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 

budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych).  

Oprócz walorów przyrodniczych, na terenie Sieradowickiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu znajduje się wiele obiektów zabytkowych, wartościowych dla dziedzictwa 

kulturowego. 

Sieć ekologiczna Natura 2000 

Jest to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem 

wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym  

i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej.  

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:  

 obszary specjalnej ochrony (OSO) - wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 

79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej", dla gatunków ptaków 

wymienionych w załączniku I do Dyrektywy. 

 specjalne obszary ochrony (SOO) - wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 

92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. 

"Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk 

gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.  
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Jest to również forma zobowiązująca państwa członkowskie UE do wytypowania obszarów 

chronionych, które będą tworzyć europejską sieć ekologiczną NATURA 2000.  

Ochrona bioróżnorodności w tej sieci będzie realizowana na podstawie planów ochrony, 

których ustalenia będą wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego, planów 

urządzenia lasów itp. 

Na obszarze gminy Bodzentyn znajdują się części trzech obszarów włączonych do projektu 

polskiej części europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. Są to specjalne obszary ochrony 

SOO: 

 Łysogóry,  

 Ostoja Sieradowicka, 

 Wzgórza Kunowskie. 

Łysogóry (kod obszaru PLH260002) 

Obszar obejmuje najwyższą część Gór Świętokrzyskich – starych gór uformowanych przez 

wypiętrzenie kaledońskie, a potem przez orogenezę hercyńską. Przedmiotem ochrony są 

siedliska: suche wrzosowiska; zmiennowilgotne łąki trzęślicowe; niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie; torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą; torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska; środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe; 

jaskinie nieudostępnione do zwiedzania; kwaśne buczyny; żyzne buczyny; grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny; bory i lasy bagienne; łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe; wyżynny jodłowy bór mieszany. 

Gatunki: ssaki: bóbr europejski, wydra europejska. 

Ostoja Sieradowicka (kod obszaru PLH260031) 

Ostoja obejmuje fragment Płaskowyżu Suchedniowskiego i fragment Pasma Sieradowickiego 

ze wzniesieniami: Kamień Michniowski (435 m n.p.m) i Góra Sieradowska (390 m n.p.m). 

W obszarze stwierdzono 13 siedlisk przyrodniczych, głównie leśnych z Załącznika  

I Dyrektywy Siedliskowej, przy czym najlepiej wykształcone żyzne buczyny, bory i lasy 

bagienne oraz wyżynny jodłowy bór mieszany. Ponadto dobrze zachowane są 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, które wykształciły się w dolinach rzecznych często 

towarzyszom im różnego typu torfowiska. 
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Wzgórza Kunowskie (kod obszaru PLH269039) 

Ostoja położona jest w obrębie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na granicy czterech 

mezoregionów: Płaskowyżu Suchedniowskiego, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej 

oraz Przedgórza Iłżeckiego. Ostoja jest ważna zwłaszcza dla zachowania następujących 

siedlisk: dobrze zachowanych w skali kraju muraw kserotermicznych,  

z wieloma rzadkimi gatunkami, płatów łąk, zwłaszcza świeżych, ekstensywnie 

użytkowanych, fragmentów łąk trzęślicowych, oraz fragmentów zbiorowisk łęgowych oraz 

grądów.  

Ostoja Wzgórza Kunowskie ma bardzo duże znaczenie dla zachowania gatunków motyli  

z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, związanych ze środowiskiem wilgotnych łąk: 

czerwończyk fioletek Lycaena helle i modraszek telejus Maculinea teleius. Obydwa gatunki 

mają na terenie omawianej ostoi silne populacje występujące na dobrze zachowanych 

siedliskach. Stanowisko modraszka telejusa zabezpiecza ciągłość występowania tego gatunku 

w Dolinie rzeki Kamiennej i chroni gatunek występujący na granicy zasięgu. 

5.3. Uwarunkowania historyczne i atrakcje turystyczne gminy 
Bodzentyn 

Gmina Bodzentyn należy do regionu bardzo atrakcyjnego pod względem przyrodniczym  

i turystycznym. Początki Miasta Bodzentyn sięgają XIV wieku, ważnym gościem zamku nad 

rzeką Psarka był Władysław Jagiełło. Ostatnia duża przebudowa miała miejsce w XVII wieku. 

W latach późniejszych przeprowadzane były tylko prace remontowe. W roku 1789 roku dobra 

duchowne przejęło państwo, wobec czego zamek został opuszczony, następnie 

przekształcony na spichlerz i szpital wojskowy. W roku 1902 obiekt został uznany za zabytek 

podlegający ochronie. Miasto Bodzentyn wyróżnia się zabytkowym układem 

architektonicznym typowy dla XIX wiecznego miasteczka, z 2 rynkami oraz obwarowaniami 

miejskimi z XIV wieku. Ponadto Bodzentyn, posiada inne zabytkowe obiekty, takie jak: 

 „Zagroda świętokrzyska” , cecha charakterystyczną jest zwarta zabudowa, łącząca 

formy budownictwa wiejskiego, z dostosowaniem do warunków miejskich. Zagroda 

po gruntownej konserwacji i wyposażeniu wnętrz udostępniono do zwiedzania. 

 Historyczne mury miejskie. 

 Barokowy Kościół we Wzdole Rządowym, oraz zespół klasztory w Świętej Katarzynie. 
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Gmina Bodzentyn wyróżnia się na tle innych gmin województwa świętokrzyskiego, 

atrakcyjną lokalizacją wokół Puszczy Jodłowej i Świętokrzyskiej, co przyczyniło się do 

produkcji zdrowej żywności ekologicznej, dzięki nieskażonym glebom. 

Przez Gminę przebiegają dwa najważniejsze szlaki, pierwszy od Wąchocka przez Wykus,  

z  drugiej malownicze trasy wiodące przez Świętokrzyski Park Narodowy, Łysicę i całe Pasmo 

Gór Świętokrzyskich. Przez teren gminy przechodzi jeszcze jeden „niebieski” szlak, biegnący 

przez „ Burzący Stok”, rezerwat „ Kamień Michniowski” i Michniów oraz szlak „żółty” z 

Bodzentyna przez Psary w stronę Bukowej Góry. 

W wyniku występowania tak licznych obszarów zielonych, licznych obiektów historycznych, 

na terenie gminy Bodzentyn rozwinęła się agroturystyka i ekoturystyka. Na terenie gminy 

Bodzentyn, do dyspozycji turystów jest 45 obiektów noclegowych6.  

Do dyspozycji turystów jest 939 miejsc noclegowych w zlewni OS Bodzentyn, szczegółowa 

liczba miejsc noclegowych w poszczególnych miejscowościach, została przedstawiona w 

poniższej tabeli. 

Tabela 4. Zbiorcze podsumowanie ilości miejsc noclegowych (turystycznych) w zlewni OS Bodzentyn( źródło: 
Koncepcja gospodarki ściekowej aglomeracji Bodzentyn) 

Miejscowość Całkowita l-ba 
miejsc noclegowych 
w gminie Bodzentyn 

L-ba miejsc – 
poza zlewnią  

OS Bodzentyn 

L-ba miejsc – zlewnia Bodzentyn 

Całkowita Obszar sieci 
istniejącej 

Obszar sieci 
planowanej 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 
Bodzentyn 231   231 231 0 

Celiny 20   20 20 0 

Grabowa 33 33 0 0 0 

Parcele 10   10 0 10 

Podgórze 18   18 0 18 

Psary-Stara Wieś 20   20 20 0 

Siekierno - Podmieście 8   8 0 8 

Siekierno-Przedgrab 12   12 0 12 

Sieradowice Pierwsze 19   19 0 19 

Ściegnia 6   6 6 0 

Śniadka Druga 46   46 0 46 

Święta Katarzyna 343 343 0 0 0 

Wiącka 53   53 0 53 

Wiącka (Kapkazy) 23 23 0 0 0 

Wilków 69 69 0 0 0 

Wzdół-Kolonia 12   12 0 12 

Wzdół-Parcele 16   16 0 16 

RAZEM 939 468 471 277 194 

Przez lasy okalające gminę Bodzentyn prowadzi wiele szlaków turystycznych, na których 

można spacerować, biegać oraz jeździć na rowerach. A jeżeli ktoś lubi obcować z końmi 

może też przemierzać tereny gminy konno. Bodzentyńskie lasy obfitują w owoce runa 

leśnego, a amatorzy grzybobrania nie będą mogli narzekać na brak swojego przysmaku. Las 

                                                           
6 Dane pozyskane ze strony Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn- http://www.bodzentyn.pl  
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to także miejsce, gdzie niespodziewanie turyści będą mogli spotkać się z  prawowitymi 

mieszkańcami (sarny, jelenie, dziki, dzięcioły i.in.). 

Od niedawna gmina Bodzentyn stała się rajem dla wędkarzy. Zbiornik wodny w Wilkowie, to 

miejsce, gdzie można złowić wiele wspaniałych okazów ryb słodkowodnych, a także 

spróbować swoich sił podczas zawodów wędkarskich organizowanych cyklicznie, na poziomie 

ogólnopolskim. Zalew w Wilkowie, to także strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, gdzie 

w ciszy i spokoju można łapać promienie słoneczne i zażywać kąpieli wodnej pod okiem 

wyszkolonych ratowników. 

Stacja narciarska stanowi kolejny punkt na mapie atrakcji turystycznych gminy, "Baba-Jaga" 

usytuowana na Miejskiej Górze, to trasa zjazdowa o długości 650 m i różnicy poziomów 90 

m, z wyciągiem orczykowym, naśnieżana i oświetlona. Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił 

w narciarstwie zjazdowym, a nie posiada sprzętu to może skorzystać z wypożyczalni sprzętu 

oraz pomocy instruktora narciarstwa. Dla zmęczonych narciarzy, i nie tylko, jest stylowa 

karczma, gdzie można zjeść wspaniałe dania kuchni świętokrzyskiej i napić się gorącej 

herbaty (po góralsku). Bodzentyn zimą to także narciarstwo biegowe. Amatorzy tej 

dyscypliny znajdą tu wiele ciekawych szlaków do przemierzenia. 

5.4. Gospodarka wodna 

5.4.1. Wody powierzchniowe 

Sieć rzeczna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta. Pod względem hydrograficznym gmina 

Bodzentyn leży w lewostronnym dorzeczu rzeki Wisły, w obrębie dwóch zlewni: Kamiennej 

(niemal w całości) i Nidy (w południowo zachodniej części). Środkiem gminy ze wschodu na 

zachód przebiega wododział między tymi zlewniami. Jest to teren źródliskowy dla licznych 

tu potoków. 

Czystość wód w rzekach przepływających przez gminę jest niezadowalająca. Na terenie 

gminy monitorowane są dwie rzeki: Psarka - prawobrzeżny dopływ Świśliny o długości  

20,5 km i powierzchni zlewni 89,2 km2 i Pokrzywianka - prawobrzeżny dopływ Świśliny  

o długości 25,6 km i powierzchni zlewni 215,2 km2. 

Psarka monitorowana jest w ramach monitoringu krajowego w dwóch punktach pomiarowo-

kontrolnych: w 11,2km biegu rzeki – p.p-k powyżej Bodzentyna i w 4,2km biegu rzeki –  

p.p-k Świętomarz (ujście do Świśliny). W roku 2003 rzeka w ocenie ogólnej prowadziła wody 

pozaklasowe. Psarka na całej swej długości, od źródeł do ujścia Świśliny, nie odpowiada 

normatywom ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń zawiesiny, fosforu og., 
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miana Coli, azotynów. Przyczyną takiego stanu jest niedostateczny stopień skanalizowania 

terenów nadrzecznych, co powoduje odprowadzanie ścieków zakładowych oraz komunalnych 

do rzeki7. Z pozostałych rzek gminy, w ramach monitoringu krajowego, prowadzone są 

badania zanieczyszczeń dla rzeki Pokrzywianki. Monitorowana jest ona  

w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych: w 13,7km biegu rzeki – p. p-k Serwis i 12,0km biegu 

rzeki – p. p-k Rudki (po-wyżej m. Rudki). Z przeprowadzonych badań (raport WIOŚ) wynika 

że, rzeka ta cechuje się dobrym stanem jakości wód. Zasoby wód powierzchniowych gminy 

uzupełniają: zbiorniki wodne, stawy rybne niewielkich rozmiarów w wielu miejscowościach, 

cieki, kanały i rowy. W ramach dużej retencji (powyżej 5 mln m3) gmina nie posiada żadnego 

zbiornika. W Bodzentynie znajduje się zbiornik na rzece Psarce o powierzchni zalewu 2000 

m2, który pełni funkcje przeciwpożarową. 

Gospodarka wodami powierzchniowymi wiąże się ściśle z przeciwdziałaniem 

niebezpieczeństwu podtopień czy zalania. Zagrożenie zalaniem wodami rzek czy strumieni i 

podtopieniem istnieje wzdłuż większych cieków i rzek w czasie roztopów i deszczy 

nawalnych. Obszary, gdzie może się zdarzyć taka sytuacja, znajdują się w okolicach  

ul. Opatowskiej w Bodzentynie (w pobliżu oczyszczalni) i ul. Żeromskiego.  

Pierwszy program małej retencji uwzględniający możliwość wykonania zbiorników wód 

powierzchniowych przedstawiony został w 1997 roku w opracowaniu pod nazwą „Program 

małej retencji woj. kieleckiego‖. Na terenie gminy Bodzentyn zaprojektowano w nim  

5 zbiorników wodnych, z których realizację pierwszego przewidziano do 2015 r. 

  

                                                           
7 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2004-2007, z perspektywą do roku 2011 
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Tabela 5.Projektowane zbiorniki wodne wg „Programu małej retencji województwa kieleckiego” 

LP Nazwa zbiornika Powierzchnia 

zbiornika w     

[ha] 

rzeka horyzont 

realizacji 

1.  Wzdół Huciska  29,5  Psarka  po 2015 r  

2.  Wilków  16,5  Ciek od Św. 
Katarzyny  

do 2015 r.  

3.  Płaczek  43,4  Psarka  po 2015 r  

4.  Dąbrowa 
Skarbowa  

25,0  Czarna Woda  po 2015 r  

5.  Wola 
Szczygiełkowa  

24,0  Pokrzywianka  po 2015 r  

5.4.2. Wody podziemne 

Na terenie gminy Bodzentyn występują trzy poziomy wodonośne: 

1) dewoński, związany ze szczelinowatymi dolomitami i wapieniami, ze zróżnicowaną 

wydajnością studni, dochodzącą do 100 m3/h przy depresji ok. 3 m. Wody tego 

poziomu ujmowane są licznymi studniami wierconymi i zaopatrują ludność z okolic 

Bodzentyna, Wielkiej Wsi, Sieradowic, Wzdołu. Są to wody wysokiej jakości i mogą 

być wykorzystywane spożycia bez uzdatniania. 

2) triasowy, związany z seriami piaskowców przeławiconych pakietami 

mułowcowoilastymi, zaopatrujący w wodę ludność północnej części gminy  

i ujmowany studnią wierconą we wsi Wzdół Rządowy oraz szeregiem pojedynczych 

studni.  

Poziom ten jest nie-zbyt zasobny w wodę, a wydajność studni wynosi ok. 2,5 m3/h 

przy depresji 5-6 m.). Są to wody dobrej jakości. 

3) czwartorzędowy, związany z osadami piaszczysto-żwirowymi oraz rumoszem 

zwietrzelinowym w dolinach rzek: Psarki, Lubrzanki, Łubianki, Żamówki. Poziom ten 

nie ma wielkiego znaczenia w gospodarce wodnej gminy. Wody poziomu 

czwartorzędowego zalegają na niewielkich głębokościach i są zwykle 

zanieczyszczone. Studnie ujmujące wody z tego poziomu odznaczają się niewielkimi 

wydajnościami. 

Południowa część gminy, zbudowana z utworów kambryjskich, sylurskich jest bez-wodna, 

istnieje tu możliwość wykorzystania wód z lokalnych źródeł. 

Ograniczone zasoby i występujące zanieczyszczenia wymuszają konieczność racjonalnej 

gospodarki wodami podziemnymi. Ochronie m.in. w sposobie zagospodarowania terenów  
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i korzystania z zasobów środowiska powinny podlegać: obszary o wysokiej i średniej 

wodonośności, strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych. Szczególną ochroną przed 

zanieczyszczeniami należy otoczyć tereny nad zbiornikiem GZWP, by wykluczyć możliwość 

zanieczyszczenia tych wód. Bardzo duże zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych stanowią ścieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw 

indywidualnych w miejscowościach nie skanalizowanych. 

Bardzo duże zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych stanowią tzw. 

zanieczyszczenia obszarowe strefy przypowierzchniowej rozległych obszarów. 

Są to zanieczyszczenia spowodowane przenikaniem do środowiska gruntowo-wodnego 

zanieczyszczeń, których źródłem są m.in. stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne  

i chemiczne środki ochrony roślin, także ścieki deszczowe, które spłukują zanieczyszczone 

powierzchnie zurbanizowane. Źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego mogą 

być stacje paliw, ze względu na potencjalne zagrożenie produktami ropopochodnymi. 

5.5. Gospodarka odpadami 

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy 

Bodzentyn przez podmioty uprawnione należy wywozić na teren składowiska  

w Promniku (gm. Strawczyn), natomiast komunalne nieczystości ciekłe należy wywozić do 

Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie i Św. Katarzynie. Wywozem odpadów zajmuje się 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat sp. z.o.o. Na terenie Gminy Bodzentyn, liczba 

oczyszczalni komunalnych wzrasta na przestrzeni lat oraz liczba odprowadzonych ścieków  

w ciągu roku.  

Wraz ze wzrostem liczby oczyszczalni ścieków, można zauważyć poprawę przepustowości 

ścieków na przestrzeni lat 2011-2014. 
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Rysunek 3. Przepustowość oczyszczalni w latach 2011-2014 (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 
BDL) 

Na terenie gminy Bodzentyn w latach 2011-2014 można zauważyć zmieniającą się liczbę 

wyprodukowanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwach domowych. 

Jednak wyznaczona linia trendu ukazuje tendencję spadkową. Poniższy wykres przedstawia 

zmiany, które miały miejsce w latach 2011-2014. 

 

Rysunek 4. Odpady komunalne [t] pochodzące z gospodarstw domowych w latach 2011-2014( Źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych z BDL) 
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5.6. Powietrze atmosferyczne 

Stan czystości powietrza w powiecie kieleckim, w odniesieniu do lat ubiegłych uległ 

poprawie. Zanotowano redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych 

do powietrza z zakładów przemysłowych, w związku z m.in. udoskonalaniem procesów 

spalania paliw, modernizacji instalacji, instalowaniem wysokosprawnych urządzeń 

redukujących zanieczyszczenia. Nadal jednak duży wpływ na stan czystości powietrza ma 

emisja niska, pochodząca z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych  

w indywidualnych gospodarstwach domowych, w których bardzo często spala się różnego 

rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne. Do zanieczyszczenia powietrza 

przyczynia się również emisja niezorganizowana z kopalni oraz środków transportu. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach corocznie dokonuje oceny jakości 

powietrza w województwie świętokrzyskim. Po raz trzeci zakres oceny obejmował 

zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM2,5, dla którego w znowelizowanych przepisach 

określony jest poziom dopuszczalny i docelowy. Oceny dokonano dla kryterium ochrony 

zdrowia ludzi (dotyczy: benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, ozonu, 

pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim ołowiu, arsenu, 

kadmu, niklu, benzo(a)pirenu), a także ze względu na ochronę roślin (dotyczy: tlenków 

azotu, dwutlenku siarki i ozonu). 

Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających 

ocenie, do jednej z poniższych klas:  

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; dla ozonu klasa D1 - jeżeli stężenia 

zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają poziomów celów długoterminowych;  

 klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines 

tolerancji;  

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie 

jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe (C2 dla pyłu PM2,5); dla ozonu 

klasa D2 - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy celów 

długoterminowych. 
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W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi,  

w strefie świętokrzyskiej przekroczony został poziom dopuszczalny pyłu PM10 (klasa C), 

poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji i docelowy pyłu PM2,5 (klasy C  

i C2), poziom docelowy benzo(a)pirenu (klasa C) oraz poziom celu długoterminowego ozonu 

(klasa D2)- dane zestawione w poniższej tabeli. Dla pozostałych normowanych 

zanieczyszczeń strefa uzyskała status A. Dla kryterium ochrony roślin przekroczenie 

dotyczyło poziomu docelowego i celu długoterminowego ozonu, co stanowiło podstawę do 

klasyfikacji strefy świętokrzyskiej do klas C oraz D2. W przypadku SO2 i NOx strefę zaliczono 

do klasy A. Wyniki oceny jakości powietrza za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

uchwały XXV/429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (Program ochrony powietrza 

dla województwa świętokrzyskiego, strefa świętokrzyska, ze względu na przekroczenie pyłu 

PM2.5) z dn. 26 listopada 2012,  wskazują na potrzebę kontynuowania na terenie całego 

województwa naprawczych działań ograniczających poziom pyłów PM2,5, benzo(a)pirenu 

oraz stężenia ozonu. 

Tabela 6. Wyniki klasyfikacji stref za 2013 rok w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi (źródło: Stan środowiska w województwie świętokrzyskim – raport 2015) 

Nazwa strefy Kod 

strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla stref 

województwa świętokrzyskiego 

SO

2 

NO

2 

PM1

0 

P

b 

C6H

6 

C

O 

A

s 

C

d 

N

i 

Ba

P 

PM2,

5 

O

3 

O3

* 

strefa 

świętokrzysk

a 

PL260

2 

A A C A A A A A A C C A D2 

Do poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia zużycia krajowych 

zasobów surowców, w coraz większym stopniu przyczyniać się będzie wykorzystanie energii 

ze źródeł odnawialnych jak również wdrożenie zapisów ujętych w niniejszym planie,  

w szczególności punktu dotyczącego działań zmierzających do ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla na terenie gminy Bodzentyn. 
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Rysunek 5. Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
(Źródło: Stan środowiska naturalnego w województwie świętokrzyskim  

– raport 2015) 

5.7. Demografia 

Liczba ludności w Gminie jest kluczowym czynnikiem wpływającej na jej rozwój, a także 

na zużycie energii. Według danych publikowanych przez Bank Danych Lokalnych teren Gminy 

Bodzentyn w 2014 roku zamieszkiwało 11 697 osób. Gęstość zaludnienia w 2014 roku 

na terenie Gminy wynosiła 73 osób na 1 km2. 

 

Rysunek 6. Zmiany liczby mieszkańców na terenie Gminy Bodzentyn w latach 2000 – 2014, opracowanie własne 
na podstawie danych GUS 

Z powyższego wykresu wynika, że od 2008 roku następował stały wzrost liczby mieszkańców 

Bodzentyna do roku 2010, następnie od roku 2010 roku zauważa się spadek liczby 
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mieszkańców Gminy. Obserwując dotychczasowy trend do 2020 roku prognozuje się spadek 

liczby mieszkańców. Według szacunków w 2020 roku liczba osób zamieszkujących Gminę 

może wynieść 11 655. 

 

Rysunek 7. Zmiany liczby mieszkańców na terenie Gminy Bodzentyn w latach 2000 - 2014 wraz  
z prognozą na lata 2015-2020, opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę parametrów demograficznych na terenie 

Gminy. Spadek liczby mieszkańców na terenie Bodzentyna przekłada się bezpośrednio na 

spadek liczby ludności na 1 km2. W 2007 roku teren Gminy zamieszkiwało 57 mieszkańców 

na 1 km2, zaś w 2014 roku spadło do 58 mieszkańców na 1 km2. Największą część ludności 

stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym (15-64 lat), następnie kobiety w wieku 

produkcyjnym (15-59 lat). Teren Gminy zamieszkuje najmniej mężczyzn w wieku 

poprodukcyjnym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi około 23% mieszkańców 

ogółem. 
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Tabela 7. Charakterystyka parametrów demograficznych na terenie Gminy Bodzentyn  
w latach 2007-2014. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ludność na 1 km2  73 73 73 74 74 74 73 73 

Zmiana liczby ludności na 1000 

mieszkańców 
 0,3 -3,0 5,8 12,7 -1,8 -3,4 -1,7 -2,7 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

K 1237 1193 1168 1162 1133 1113 1076 1030 

M 1273 1253 1217 1199 1173 1151 1137 1147 

Ludność w wieku produkcyjnym 

K 3243 3291 3348 3367 3366 3370 3384 3379 

M 3876 3913 3969 4122 4153 4154 4157 4131 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

K 1374 1351 1369 1391 1391 1399 1403 1416 

M 625 592 589 569 573 562 572 594 

Liczba mieszkańców ogółem 11628 11593 11660 
1181

0 

1178

9 

1174

9 

1172

9 

1169

7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

5.8. Gospodarka mieszkaniowa 

Na terenie Gminy Bodzentyn w 2014 roku odnotowano 2089 mieszkań. Ich całkowita 

powierzchnia wynosiła 169 748 m2. Poniższy wykres przedstawia zmiany ilości mieszkań 

na terenie Bodzentyna. 

 

Rysunek 8. Zmiany liczby mieszkań na terenie Gminy Bodzentyn w latach 2000 – 2014, opracowanie własne na 
podstawie danych GUS 
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Z powyższego wykresu wynika, że liczba mieszkań na terenie Gminy wrasta. Obserwując 

obecny trend wyznaczono prognozę liczby mieszkań do roku 2020. Według tej prognozy  

w 2020 roku na terenie Bodzentyna będzie 3699 mieszkań.  

 

Rysunek 9. Prognozowane zmiany liczby mieszkań na terenie Gminy Bodzentyn w latach 2014 – 2020, 
opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę nowopowstałych mieszkań w latach 2008–2014. 

Średniorocznie przybywa ponad 17 mieszkań na terenie Gminy Bodzentyn można zauważyć 

duże wahania pomiędzy liczbą nowopowstałych mieszkań na przełomie tych lat.  

 

Rysunek 10. Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku w latach 2005 – 2014, opracowanie własne na 
podstawie danych GUS 

Średnia powierzchnia 1 mieszkania na terenie Gminy Bodzentyn w 2014 roku wynosiła 83,7 

m2. Na poniższym wykresie zaznaczono zmiany średniej powierzchni 1 mieszkania [m2] na 

terenie Gminy na przestrzeni lat 2002-2014. 
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Rysunek 11. Średnia powierzchnia 1 mieszkania na terenie Gminy Bodzentyn w latach 2002– 2014, opracowanie 
własne na podstawie danych GUS 

Na podstawie danych publikowanych przez Bank Danych Lokalnych, GUS wyznaczono 

prognozę średniej powierzchni użytkowej 1 mieszkania na lata 2014-2020. Według prognozy 

średnia powierzchnia 1 mieszkania będzie niewiele wzrastać.  

 

Rysunek 12. Prognozowane zmiany średniej powierzchni użytkowej mieszkania na terenie Gminy Bodzentyn w 
latach 2014 – 2020, opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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5.9. Sytuacja gospodarcza 

Jednym z czynników wpływających na emisję CO2 jest działalność podmiotów gospodarczych 

na terenie Gminy. Łącznie w 2014 roku na terenie Bodzentyna odnotowano 673 aktywnych 

podmiotów gospodarczych. Liczba ta wzrosła o 41 w stosunku do roku poprzedniego (ilość 

podmiotów gospodarczych w 2013 roku). 

 

Rysunek 13. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Bodzentyn opracowanie 
własne na podstawie danych GUS 

Obserwując obecnie panujące trendy wyznaczono prognozę zmian liczby podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy. Według prognozy liczba ta będzie 

niewiele wzrastała.  

 

Rysunek 14. Prognozowane zmiany liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy 
Bodzentyn w latach 2014 – 2020,opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 8. Liczba podmiotów działających na terenie Gminy Bodzentyn z podziałem na kategorie PKD w latach 
2013 - 2014 

Sekcja wg 
PKD 

Opis 
Liczba 

podmiotów 
2013 

Liczba 
podmiotów 

2014 

A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 13 12 

C Przetwórstwo przemysłowe 63 78 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

1 1 

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

rekultywacją 
20 18 

F Budownictwo 105 115 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
223 211 

H Transport i gospodarka magazynowa 26 34 

I 
Działalność związana  

z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

16 18 

J Informacja i komunikacja 4 7 

K 
Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa 
19 22 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
2 2 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 
19 19 

N 
Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 
wspierająca 

10 15 

O 
Administracja publiczna  

i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

7 7 

P Edukacja 18 21 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9 11 
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R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją 
14 14 

S i T 

Pozostała działalność usługowa i 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby  
i świadczące usługi na własne potrzeby 

55 60 

RAZEM 632 673 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

5.10. Układ Komunikacyjny 

Przez Bodzentyn biegną dwie drogi krajowe: nr 751 i nr 752. Droga wojewódzka nr 751 

stanowi połączenie drogi krajowej E7 w Suchedniowie przez Michniów -Bodzentyn- Nowa 

Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast droga wojewódzka nr 752 ma początek  

w Górnie przez Bodzentyn do Rzepina, t.j. do trasy Starachowice-Pawłów-Nowa Słupia. 

Drogi te łączą Bodzentyn z pobliskimi Kielcami (30km), Suchedniowem (16km), Skarżyskiem 

Kamienną (30km), Wąchockiem (21km), Starachowicami (24km) i Ostrowcem Świętokrzyskim 

(33km). 

Dostępność komunikacyjna wpływa bezpośrednio na stopień ruchu turystycznego,  

a możliwość skorzystania z różnych rodzajów transportu ułatwia turystom zaplanowanie 

podróży i staje się istotnym kryterium przy jej planowaniu.  

Na dostępność komunikacyjną składają się przede wszystkim sieci dróg kolejowych  

i kołowych, częstotliwość połączeń kolejowych i autobusowych PKS utrzymywanych  

z innymi miastami oraz bliskość lotnisk. Dostępność komunikacyjna jest elementem 

kluczowym z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki. Oczywistym jest, że turystom 

zależy na jak najszybszym i bezpiecznym dotarciu do miejsca przeznaczenia. 

Uzupełnieniem sieci dróg wojewódzkich i powiatowych są drogi zaliczane do kategorii 

gminnych, których łączna długość w mieście i gminie wynosi ponad 31,475 km. Gmina ma 

dogodne połączenie z największymi ośrodkami miejskimi w okolicy. 

Drogi powiatowe:  

 nr 0314T Św. Katarzyna - Mąchocice Kapitulne łącząca gminę z Kielcami;  

 nr 0587T Gózd-Psary-Bodzentyn; 

 nr 0582T Bodzentyn Targowica – Leśna – Siekierno – Wykus – Wąchock. 
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Stan dróg powiatowych i gminnych nie jest zadowalający. Są na nich sukcesywnie 

prowadzone prace modernizacyjne. Pomimo rozwiniętej sieci dróg kołowych województwo 

świętokrzyskie, a tym samym obszar gminy nie charakteryzuje się dobrą dostępnością 

komunikacyjną.  

Przy występującej tendencji likwidowania nierentownych połączeń kolejowych coraz 

bardziej dynamicznie rozwija się komunikacja autobusowa, zwłaszcza przewoźników 

prywatnych. Ilość połączeń lokalnych obsługujących poszczególne węzły komunikacyjne jest 

dość duża. Stało się tak dlatego, że w ostatnich kilku latach rozwinęły się połączenia liniami 

mikrobusowymi o bardzo dużej częstotliwości. Dostępność komunikacyjna gminy  

z większymi ośrodkami miejskimi (tj. miasto Kielce, Starachowice, Ostrowiec) jest 

wystarczająca.  

Przez gminę Bodzentyn nie przebiega linia kolejowa. Bodzentyn posiada dogodne połączenia 

komunikacją drogową z sołectwami na terenie gminy oraz najbliższymi większymi ośrodkami 

miejskimi tj. Kielce, Skarżysko-Kamienna i Starachowice. 

5.11. Wnioski wynikające z charakterystyki gminy Bodzentyn 

Podsumowując zestawione wyżej informacje dotyczące charakterystyki Gminy można 

stwierdzić, iż Bodzentyn posiada wiele silnych stron, jednak w kilku obszarach pojawiają się 

również zagrożenia. Ważną zaletą Bodzentyna jest korzystne położenie geograficzne.  

Gmina znajduje się przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Rozwinięty węzeł 

komunikacyjny jest również zagrożeniem, które wpływa bezpośrednio na zanieczyszczenia 

związane właśnie z komunikacją samochodową. Wzrasta tym samym emisja dwutlenku węgla 

pochodząca z transportu. Spadający poziom bezrobocia na poziomie ok 10% dla roku 2014 

(dane BDL) oraz inne istotne czynniki wpływają przede wszystkim pozytywnie na stan 

ludności w Gminie Bodzentyn. Na terenie Gminy można zauważyć wzrost ogólnej powierzchni 

mieszkań, co bezpośrednio wpłynie na wzrost emisji dwutlenku węgla z tytułu zużycia energii 

elektrycznej oraz paliw opałowych wśród mieszkańców bądź podmiotów gospodarczych. 

Na podstawie wszystkich uzyskanych danych stworzono bazę emisji CO2, która pozwoliła 

zidentyfikować główne obszary problemowe Gminy Bodzentyn. Są to: 

 wysoka emisja CO2 z tytułu zużycia paliw opałowych, 

 wysoka emisja CO2 z transportu. 
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Zużycie paliw opałowych 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją ogrzewanie obiektów odpowiada za znaczną 

część emisji generowanej na terenie gminy, szczególną szkodliwością charakteryzują się 

lokalne kotły węglowe generujące tzw. niską emisję, gdzie oprócz dwutlenku węgla do 

atmosfery emitowane są szkodliwe i uciążliwe pyły. Zużycie paliw opałowych na terenie 

gminy stanowi główne źródło emisji CO2. W obszarze tym szczególnie istotne jest 

przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych i obiektów publicznych, 

prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu promocję gospodarki niskoemisyjnej 

oraz odnawialnych źródeł energii. 

 

Transport 

Emisja z transportu generowana jest przez transport lokalny (mieszkańców poruszających 

się na terenie gminy i miasta) oraz tranzyt (samochody przejeżdżające przez teren gminy  

i miasta w drodze do innych miejscowości). Niestety możliwości redukcji emisji w tym 

sektorze są niewielkie (przy rosnącej ilości pojazdów na drogach jedyną szansą na obniżenie 

szkodliwych zanieczyszczeń jest rozwój samochodów z napędem elektrycznej). Działania 

gminy w tym obszarze ograniczają się jedynie do poszukiwania alternatywnych środków 

transportu, którym sprzyja rozwój ścieżek rowerowych, czy komunikacji miejskiej.  

Pod względem emisyjności sektor transportu stanowi na terenie gminy drugie miejsce.  

W celu zmniejszenia emisji z tego sektora wśród działań przewidzianych do wdrożenia 

planuje się budowę ścieżek rowerowych, modernizację dróg, a także marketingową strategię 

komunikacyjną. 

W celu osiągnięcia zamierzonego przez Gminę celu należy wprowadzić działania 

ograniczające zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisję CO2. Działania te będą 

skierowane do wszystkich sektorów. Do działań tych należy przede wszystkim: 

 termomodernizacja obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, 

 zwiększenie udziału OZE w produkcji energii we wszystkich sektorach, 

 promocja zielonej energii i racjonalizacja zużycia paliw i energii, 

 planowanie przestrzenne zorientowane na gospodarkę niskoemisyjną. 
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6. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla dla Gminy 

Bodzentyn 

6.1. Metodologia 

W ramach przegotowywanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn” 

została wykonana inwentaryzacja zużycia nośników energii oraz emisji CO2 na całym 

obszarze terytorialnym Gminy. 

Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2010. Wybór roku 2010 jako roku bazowego dla 

dokonanych obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych na temat 

emisji w tym okresie. Odwoływanie się do dalszych okresów czasowych, z uwagi na brak 

możliwości pozyskania kompleksowych danych, jest co prawda możliwe, ale skutkowałoby 

koniecznością uzupełniania braków szacunkami i analogiami, co w negatywny sposób 

wpływałoby na wiarygodność i rzetelność całego dokumentu.  

Rokiem, w którym zebrano dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji jest rok 2014 

i rok 2015, przy czym większość zebranych danych jest aktualna na koniec roku 2014, stąd 

też przyjęto, iż dla dalszej części dokumentu rokiem, na którym ustalono aktualność 

inwentaryzacji jest rok 2014, rok ten określany będzie jako punkt odniesienia. 

Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. W dalszej części 

dokumentu rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont 

czasowy dla założonego planu działań. 

Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie 

dobrać działania służące jej ograniczeniu. 

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej: 

 paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków),  

 paliw transportowych, 

 energii elektrycznej. 

Źródła danych, które zostały wykorzystane do oszacowania emisji CO2 na terenie Gminy 

Bodzentyn: 

 Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 Dokumenty strategiczne obowiązujące na terenie Gminy Bodzentyn. 

 Dane udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy. 

 Dane uzyskane od mieszkańców Gminy na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji. 
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Źródła danych, które zostały wykorzystane do oszacowania emisji CO2 na terenie Gminy 

Bodzentyn: 

 Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 Dane udostępnione przez Urząd Gminy. 
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Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki: 

Wskaźniki emisji CO2 dla paliw opałowych 

Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ 

Węgiel kamienny 0,09387 

Gaz ziemny 0,05582 

Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego 0,10976 

Oleje opałowe 0,07659 

Wskaźniki emisji CO dla paliw transportowych 

Gaz ciekły 0,06244 

Benzyny silnikowe 0,06861 

Olej napędowy 0,07333 

Wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej [MgCO2/MWh] 

energia elektryczna 0,812 
 

źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2014.pdf 

 

Kluczowym elementem planowania energetycznego jest określenie aktualnych 

i prognozowanych potrzeb energetycznych na danym obszarze. Ocena potrzeb 

energetycznych w skali gminy  jest zadaniem złożonym i wymaga przeprowadzenia analizy 

zapotrzebowania na nośniki energii. Analiza ta może zostać przeprowadzona w dwojaki 

sposób: 

 metodą wskaźnikową,  

 metodą uproszczonych audytów energetycznych lub badań ankietowych. 

Metoda ankietowa jest czasochłonna i wymaga dotarcia do wszystkich odbiorców energii. 

Metoda ta, choć teoretycznie powinna być bardziej dokładna, często okazuje się zawodna, 

gdyż zwykle nie udaje się uzyskać niezbędnych informacji od wszystkich ankietowanych. 

Zazwyczaj liczba uzyskanych odpowiedzi nie przekracza 60%. Ponadto metoda ankietowa 
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obarczona jest licznymi błędami, wynikającymi z niedostatecznego poziomu wiedzy 

ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej. Metoda ta jest zalecana do analizy 

zużycia energii przez dużych odbiorców energii, którzy posiadają kadrę dysponującą 

szczegółową wiedzą na ten temat i od których znacznie łatwiej uzyskać jest wiarygodne 

dane.  

W przypadku planowania energetycznego na terenie gmin i miast najczęściej wykorzystuje 

się metodę wskaźnikową. Analiza przeprowadzona taką metodą jest obarczona większym 

błędem niż analiza przeprowadzona na podstawie prawidłowo wypełnionych ankiet. 

Niemniej jednak, przy braku możliwości dokładnego i rzetelnego ankietyzowania każdego 

odbiorcy energii na terenie Gminy, czy miasta metoda wskaźnikowa może być równie 

wiarygodna.  

W niniejszym opracowaniu posłużono się zarówno metodą ankietową, jak i wskaźnikową.  

Sprawozdanie z badania ankietowego 

Badanie ankietowe zostało zrealizowane na zlecenie Burmistrza Gminy Bodzentyn 

na potrzeby opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn”. Objęto 

nim reprezentatywną grupę mieszkańców( 203 budynków), 59 obiektów użyteczności 

publicznej. Dla każdej z tych grup została przygotowana osobna ankieta. Wyniki dla 

poszczególnych grup znajdują się w załączniku 1-Baza emisji  

Celem ankiety skierowanej dla mieszkańca była przede wszystkim analiza sposobu pokrycia 

potrzeb cieplnych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Istotnym elementem było 

pozyskanie informacji o źródle ciepła, zużyciu nośników energii oraz planowanych 

działaniach inwestycyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku 

(termomodernizacja lub montaż OZE). Badanie ankietowe było prowadzone bezpośrednio 

wśród mieszkańców poprzez wizyty w ich domach. Ankieta skierowana do obiektów 

użyteczności publicznej oraz obiektach mieszkalnych miała na celu oszacowanie struktury 

zużycia mediów w tychże obiektach oraz wskazanie planowanych zadań inwestycyjnych 

polegających na pracach termomodernizacyjnych oraz montażu OZE. Ankietyzacja tych 

obiektów prowadzona była listownie za pośrednictwem poczty zarówno tradycyjnej jak i 

elektronicznej. 
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6.2. Czynniki wpływające na emisję 

Pierwszym etapem inwentaryzacji emisji na terenie Gminy jest identyfikacja okoliczności  

i cech charakterystycznych mający wpływ na wielkość emisji. 

Na tej płaszczyźnie wyróżnić można następujące czynniki: 

 determinujące aktualny poziom emisji, 

 determinujące wzrost emisyjności, 

 determinujące spadek emisyjności. 

Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą: 

 gęstość zaludnienia, 

 liczba gospodarstw domowych, 

 liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 

 stopień urbanizacji, 

 obecność zakładów przemysłowych, centrów usługowych oraz stref przemysłowych, 

 szlaki tranzytowe przebiegające przez teren Gminy, 

 liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy. 

Wskazane wyżej czynniki wpływają na aktualne zużycie energii finalnej, a tym samym 

całkowitą wielkość emisji CO2 z obszaru Gminy w roku obliczeniowym. 

Do czynników determinujących wzrost emisyjności należą: 

 wzrost liczby mieszkańców, 

 wzrost liczby gospodarstw domowych, 

 wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 

 budowa nowych szlaków drogowych, 

 wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy. 

Do czynników determinujących spadek emisyjności należą: 

 spadek liczby mieszkańców, 

 spadek liczby gospodarstw domowych, 

 spadek liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 

 spadek liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy, 

 termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych, 

 poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych, 
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 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Czynniki determinujące wzrost lub spadek emisyjności wpływać będą na wielkość emisji  

w roku docelowym. Celem inwentaryzacji jest zatem dokonanie charakterystyki Gminy w 

oparciu o wymienione wyżej kryteria co pozwoli oszacować aktualny poziom emisji gazów 

cieplarnianych w roku obliczeniowym oraz ustalić prognozowany trend zmian emisji do roku 

2020. 

6.3. Energia elektryczna – zużycie i emisja CO2 

Odbiorcy energii elektrycznej na terenie Gminy Bodzentyn zaopatrywani są przez PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. Dane za rok 2010 i 2014 udostępnione zostały 

przez PGE. 

Poniższe tabele przedstawiają zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy w latach 2010, 

2014 oraz 2020 – prognoza. 

Tabela 9. Zużycie energii elektrycznej wśród różnych odbiorców na terenie gminy Bodzentyn w 2010 roku 
(dane udostępnione przez PGE). 

rok 2010         

Grupa taryfowa Odbiorcy  Zużycie MWh 
Wskaźnik emisji 
[Mg CO2/MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

G 1318 2289,26 0,812 1858,88 

B 4 427,72 0,812 347,31 

C+R 176 2040,39 0,812 1656,79 

    4757,37   3862,98 
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Tabela 10. Zużycie energii elektrycznej wśród różnych odbiorców na terenie gminy Bodzentyn w 2014 roku 
(dane udostępnione przez PGE). 

rok 2014         

Grupa taryfowa Odbiorcy Zużycie MWh 
wskaźnik emisji 
[Mg CO2/MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

G 1287 2450,24 0,812 1989,59 

B 3 482,26 0,812 391,60 

C+R 176 2224,57 0,812 1806,35 

    5157,07   4187,54 

 
Tabela 11. Zużycie energii elektrycznej wśród różnych odbiorców na terenie gminy Bodzentyn w 2020 roku 

(dane udostępnione przez PGE). 

rok 2020 - prognoza       

Grupa taryfowa Zużycie MWh 
wskaźnik emisji 
[Mg CO2/MWh] 

Emisja [Mg CO2] 

G 2871,60 0,812 2331,74 

B 565,19 0,812 458,94 

C+R 2607,12 0,812 2116,98 

  6043,91   4907,66 

6.3.1. Oświetlenie uliczne 

Emisja CO2 z tytułu oświetlenia na terenie Gminy została oszacowana na podstawie danych 

uzyskanych z zestawienia zapotrzebowania na energię elektryczną dla Gminy Bodzentyn. 

Przyjmując założone wg metodyki programu priorytetowego GIS, Część 6 – SOWA – 

„Energooszczędne oświetlenie uliczne”, okres świecenia opraw w ciągu roku wynosi 4024 

godziny. Według tej samej metodyki wskaźnik emisji wynosi 0,812 [MgCO2/MWh]. Używając 

powyższych danych, oszacowano emisję CO2 powstałą ze zużycia energii elektrycznej na cele 

oświetleniowe. W 2014 roku emisja CO2 pochodząca z oświetlenia ulicznego wyniosła 752,30 

[MgCO2/rok]. Poniższa tabela zawiera szczegółowe obliczenia. 

Tabela 12. Charakterystyka systemu oświetleniowego na terenie gminy Bodzentyn (dane pozyskane z 
zapotrzebowania na energię elektryczną dla Gminy Bodzentyn) 

Charakterystyka systemu 
oświetleniowego     

Roczny czas 
świecenia 

Zużycie energii [MWh] 
wskaźnik emisji 

[MgCO2/GJ] 
Emisja [Mg 

CO2] 

4024 926,47 0,812 752,30 

SUMA 926,47   752,30 
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6.4. Paliwa opałowe 

Na terenie Gminy nie funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza. Budynki mieszkalne ogrzewane 

są ze źródeł indywidualnych. Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców 

blisko 90% budynków wykorzystuje węgiel jako podstawowe źródło ciepła. Część z nich 

wykorzystuje biomasę jako paliwo alternatywne. Większość budynków jako źródło ciepła 

wykorzystuje węgiel, ekogroszek oraz miał. 

W celu oszacowania zużycia oraz emisji CO2 z sektora związanego z ciepłownictwem, 

wykorzystano dane statystyczne na temat zapotrzebowania na energię cieplną na m2, który 

wynosi 0,821 GJ (Zużycie Energii w Gospodarstwach Domowych w 2012 r., GUS, Warszawa, 

2014) oraz ogólną powierzchnię mieszkań w gminie Bodzentyn (GUS). Analogicznie 

oszacowano zapotrzebowanie na ciepło dla roku 2010 przy czym wskaźnik zapotrzebowania 

wyniósł 0,894. W przypadku roku 2014 struktura ciepła została uzupełniona o dane uzyskane 

w procesie ankietyzacji mieszkańców. Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono 

statystyczną strukturę zużycia paliw na cele grzewcze w 2014 roku, która zestawiona została 

na poniższym wykresie. 

 

Rysunek 15: Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne w gminie Bodzentyn w 2014 roku (źródło: 
opracowanie CDE) 

Dane dla roku 2010, 2014 oraz prognozowanego 2020 ukazujące wielkość zaspokajanych 

potrzeb cieplnych oraz emisję CO2 zestawiono w poniższych tabelach. 
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Tabela 13: Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] oraz emisja CO2 na terenie gminy 
Bodzentyn w 2010 roku (źródło: opracowanie CDE) 

2010 
Potrzeby cieplne 

zaspokajane z danego 
rodzaju paliwa [GJ] 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z 

danego rodzaju 
paliwa [MWh] 

wskaźnik 
emisji [Mg 

CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

biomasa 18633,95 5 161,60 0 - 

gaz 2661,99 737,37 0,05582 148,59 

węgiel 236917,31 65 626,10 0,09387 22 239,43 

olej opałowy 7985,98 2 212,12 0,07659 611,65 

SUMA 266 199,23 73 737,19  22 999,67 
 

Tabela 14: Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] oraz emisja CO2 na terenie gminy 
Bodzentyn w 2014 roku (źródło: opracowanie CDE) 

2014 
Potrzeby cieplne 

zaspokajane z danego 
rodzaju paliwa [GJ] 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z danego 
rodzaju paliwa [MWh] 

wskaźnik 
emisji [Mg 

CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

biomasa 17610,59 4 878,13 0 - 

gaz 2515,80 696,88 0,05582 140,43 

węgiel 223906,07 62 021,98 0,09387 21 018,06 

olej opałowy 7547,40 2 090,63 0,07659 578,06 

SUMA 251 579,85 69 687,62  21 736,55 
 

Tabela 15: Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] oraz emisja CO2 na terenie gminy 
Bodzentyn w prognozowanym 2020 roku (źródło: opracowanie CDE) 

Prognoza na rok 2020 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z 

danego rodzaju 
paliwa [GJ] 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z 

danego rodzaju 
paliwa [MWh] 

wskaźnik 
emisji [Mg 

CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

biomasa 19212,45 5 321,85 0 - 

gaz 2744,64 760,26 0,05582 153,21 

węgiel 244272,59 67 663,51 0,09387 22 929,87 

olej opałowy 8233,91 2 280,79 0,07659 630,63 

SUMA 274 463,58 76 026,41  23 713,71 

Ogólne zapotrzebowanie na energię cieplną wyznaczono w oparciu o powyższe założenia 

struktury wykorzystywanych paliw. W prognozie do 2020 roku wykorzystano dane na temat 

prognozy ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań [m2] w 2020 r. przyjmując jednocześnie, 

że struktura zużycia paliw na cele grzewcze nie zmieni się znacząco do 2020 r. oraz 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BODZENTYN 

 

 
Strona | 82  

 

 

zapotrzebowanie na energię cieplną na m2 (GUS) również nie zmieni się znacząco  

w okresie prognozy. Na poniższym wykresie porównano wartości zapotrzebowania na energię 

cieplną w roku 2010, 2014 oraz prognozowanym 2020 roku dla gminy Bodzentyn. 

 

Rysunek 16: Zapotrzebowanie na energię cieplną [GJ] w gminie Bodzentyn w roku 2010, 2014 oraz 
prognozowanym 2020 roku (źródło: opracowanie CDE) 

 

Jak można wnioskować na podstawie powyżej zaprezentowanych danych, zapotrzebowanie 

na energię cieplną na terenie gminy Bodzentyn zmalało na przestrzeni lat 2010-2014. 

Prognozuje się natomiast, że ogólne zapotrzebowanie w roku 2020 wzrośnie i wyniesie 274 

463,58 GJ. Poniżej przedstawiono statystyczną strukturę pokrycia zapotrzebowania na 

energię cieplną w gminie. Przeważająca część ciepła pokrywana jest z węgla. 
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Rysunek 17: Struktura pokrycia zapotrzebowania na energia cieplną [GJ] w gminie Bodzentyn w roku 2010, 
2014 oraz prognozowanym 2020 roku (źródło: opracowanie CDE) 

Emisja CO2 z tego sektora, została opracowana w oparciu o wskaźniki z KOBiZE (Krajowy 

Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Wskaźniki emisji CO2 do raportowania  

w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014). 

W związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na energię cieplną w poszczególnych 

latach, zmienia się również emisja CO2 z tego sektora. W latach 2010-2014 zauważa się 

spadek emisji CO2, natomiast w prognozie do 2020 roku prognozuje się wzrost emisji CO2  

z tego sektora. Wyniki zestawiono na poniższym wykresie. Szczegółowe obliczenia zawarte 

są w bazie emisji (załącznik do niniejszego dokumentu).   
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Rysunek 18: Emisja CO2 generowana przez pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną w latach 2010, 2014 
oraz prognozowanym 2020 r. (źródło: opracowanie CDE) 

Prognozowany wzrost emisji zanieczyszczeń generowanej przez pokrycie zapotrzebowania 

na energię cieplną związany jest z faktycznym jak i prognozowanym, największym zużyciem 

na terenie gminy Bodzentyn węgla, co skutkuje wysokim wskaźnikiem emisji zanieczyszczeń 

(węgiel, miał lub inny rodzaj paliwa o wysokim współczynniku toksyczności). 

6.4.1 Paliwa opałowe w przedsiębiorstwach – emisja 

Dane na temat zużycia paliw opałowych w przedsiębiorstwach działających na terenie gminy 

Bodzentyn udało się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane. 
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Tabela 16: Zużycie paliw opałowych w przedsiębiorstwach działających na terenie gminy Bodzentyn w 2014 
roku (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego) 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

gospodarczego 
Adres Rodzaj paliwa 

Zużycie paliwa 
[t] 

1 AKAMIT Sp. z o.o. 
ul.Wolności 3, 26-010 

Bodzentyn 
węgiel 18 

2 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"WOLNOŚĆ" 
Pl. Wolności 10, 26-010 

Bodzentyn 
węgiel 22,2 

3 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
MAGPOL Mirosław 

Grzejszczyk 

ul. Kielecka 56/D, 26-010 
Bodzentyn 

węgiel 14,53 

4 
Zakład Piekarniczo-

Cukierniczy Rubinkiewicz 
Stanisław 

ul. 3-go Maja 4, 26-010 
Bodzentyn 

oleje 4,22 

5 Apteka H. Kudrycki Pl. Żwirki 23, 26-010 Bodzentyn oleje 1,17 

6 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 

POLTRANS Roman 
Matysek 

ul. Wolności 12, 26-010 
Bodzentyn 

drewno 20 

węgiel 27,2 

SUMA 107,32 

 

Wśród paliw opałowych wykorzystywanych na potrzeby cieplne w przedsiębiorstwach 

działających na terenie gminy dominuje węgiel, którego zużycie widnieje na poziomie 57%. 

Dane ukazujące wielkość zaspokajanych potrzeb cieplnych oraz emisję CO2  

ze spalania paliw w przedsiębiorstwach zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 17: Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] oraz emisja CO2 z przedsiębiorstw 
działających na terenie gminy Bodzentyn w 2014 roku (źródło: opracowanie własne) 

2014 % 
zużycie 

paliwa [GJ] 

wskaźnik 

emisji [Mg 

CO2/GJ] 

Emisja [Mg 

CO2] 

węgiel 57,00% 2228,496 0,09271 206,60386 

olej 29,00% 226,38 0,07659 17,338444 

drewno 14,00% 312 - - 
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Rysunek 19: Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne z przedsiębiorstw działających na terenie 
gminy Bodzentyn (źródło: opracowanie własne) 

 

6.4.2 Paliwa opałowe w budynkach użyteczności publicznej - emisja 

Dane na temat zużycia paliw opałowych w budynkach użyteczności publicznej działających 

na terenie gminy Bodzentyn udało się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego oraz z Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Poniższa tabela przedstawia 

szczegółowe dane.  

Tabela 18. Zużycie paliw opałowych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w 2014 
roku (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego) 

Lp. Jednostka 

Zużycie 

energii 

elektrycznej 

[MWh] 

Wskaźnik 

emisji 

[MgCO2/ 

MWh] 

Źródło 

ciepła 

Zużycie 

ciepła 

[GJ/rok] 

Wskaźnik 

emisji 

[MgCO2/ 

GJ] 

Emisja CO2 

ze zużycia 

energii 

elektrycznej 

[MgCO2] 

Emisja 

CO2 ze 

zużycia 

ciepła 

[MgCO2] 

1 
Urząd Miasta i 

Gminy Bodzentyn 
22,64 0,812 

olej 
opałowy 

785,40 0,08 18,38 60,15 

2 
Świętokrzyski Park 

Narodowy 
- 0,812 

biomasa 200,00 - 

- 

- 

olej 
opałowy 

1788,14 0,08 136,95 

3 

Szkoła Podstawowa 
im. Antoniego 

Wacińskiego w 

Bodzentynie 

45,35 0,812 
olej 

opałowy 
1974,22 0,08 36,82 151,21 

4 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 

Leśnej 

- 0,812 
olej 

opałowy 
478,85 0,08 - 36,68 

5 
Szkoła Podstawowa 

w Psarach 
9,50 0,812 

olej 

opałowy 
546,06 0,08 7,72 41,82 
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6 
Szkoła Podstawowa 

w Świętej Katarzynie 
30,29 0,812 

olej 

opałowy 
924,10 0,08 24,59 70,78 

7 

Szkoła Podstawowa 
im. Oddziału Armii 

Krajowej 

"Wybranieccy" we 
Wzdole Rządowym 

51,86 0,812 węgiel 4641,95 0,09 42,11 435,74 

8 

Szkoła Podstawowa 

w Woli 

Szczygiełkowej 

6,02 0,812 gaz 0,37 0,06 4,89 0,02 

9 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Bodzentynie 

66,11 0,812 
olej 

opałowy 
1482,76 0,08 53,68 113,56 

10 

Samorządowy Zakład 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej 

26,30 0,812 

olej 

opałowy 
1105,56 0,08 

21,36 

84,67 

węgiel 309,81 0,09 29,08 

11 

Gimnazjum im. mjr. 

Jana Piwnika 

"Ponurego" w 

Bodzentynie 

50,82 0,812 
olej 

opałowy 
1848,20 0,08 41,27 141,55 

12 

Budynek ośrodka 
zdrowia w Świętej 

Katarzynie 

2,00 0,812 węgiel 91,95 0,09 1,62 8,63 

13 
Budynek ośrodka 

zdrowia we Wzdole 
5,41 0,812 

olej 

opałowy 
180,62 0,08 4,39 13,83 

14 
Zespół Szkół we 

Wzdole Rządowym 
58,44 0,812 węgiel 3448,20 0,09 47,45 323,68 

15 
Budynek świetlicy w 

Wiącce 
0,05 0,812 węgiel 43,51 0,09 0,04 4,08 

16 

Budynek Szkoły 

Podstawowej w 

Śniadce 

3,82 0,812 węgiel 295,56 0,09 3,10 27,74 

17 

Budynek świetlicy i 
remizy w 

Sieradowicach 

12,87 0,812 en. elektr. 96,06 0,81 10,45 78,00 

 SUMA 391,48   20241,33  317,88 1758,20 

 

6.5. Paliwa transportowe 

Wielkość emisji CO2 powstała w wyniku spalania paliw transportowych oszacowano na 

podstawie danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Do obliczeń 

wykorzystano także dane publikowane przez Instytut Transportu Drogowego odnośnie 

średniego rocznego zużycia paliw transportowych (z podziałem na rodzaj paliwa oraz typ 

pojazdu), a także średniego rocznego zużycia paliw transportowych(z podziałem na rodzaj 

pojazdu i typ stosowanego paliwa). W poniższej tabeli przedstawiono liczę pojazdów 

zarejestrowanych na terenie Gminy Bodzentyn oraz emisję CO2 generowaną przez transport 

lokalny. 
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Tabela 19. Zestawienie liczby pojazdów, średniego rocznego zużycia pali transportowych, średniego rocznego 
przebiegu oraz emisji CO2 generowanej przez ruch lokalny na terenie Gminy Bodzentyn – rok bazowy. 

 Liczba pojazdów 
Rodzaj 
Paliwa 

Zużycie paliw 
transportowych 

[GJ] 

Zużycie paliw 
transportowych 

[MWh] 
Emisja [Mg CO2] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Motocykle 496 

496 Benzyna 4477,71 1240,33 307,22 

307,22 0 Diesel 0,00 0,00 0,00 

0 LPG 0,00 0,00 0,00 

Sam. Osobowe 5 667 

3 998 Benzyna 63471,30 17581,55 4 354,77 

7 812,26 1 652 Diesel 46496,30 12879,47 3 409,57 

17 LPG 767,40 212,57 47,92 

Sam. Ciężarowe 551 

269 Benzyna 51618,70 14298,38 3 541,56 

6 911,62 278 Diesel 45418,44 12580,91 3 330,53 

4 LPG 632,98 175,33 39,52 

Autobusy 73 

1 Benzyna 237,16 65,69 16,27 

1 396,13 72 Diesel 18817,12 5212,34 1 379,86 

0 LPG 0,00 0,00 0,00 

Samochody 
specjalne do 

3,5 t 
38 

5 Benzyna 121,37 33,62 8,33 

125,83 33 Diesel 1602,45 443,88 117,51 

0 LPG 0,00 0,00 0,00 

Samochody 
sanitarne 

0 

0 Benzyna 0,00 0,00 0,00 

0,00 0 Diesel 0,00 0,00 0,00 

0 LPG 0,00 0,00 0,00 

Ciągniki 
samochodowe 

111 

0 Benzyna 0,00 0,00 0,00  

111 Diesel 18134,70 5023,31 1 329,82 1 329,82 

0 LPG 0,00 0,00 0,00  

 Liczba pojazdów 
Rodzaj 
Paliwa 

Zużycie paliw 
transportowych 

[GJ] 

Zużycie paliw 
transportowych 

[MWh] 
Emisja [Mg CO2] 

Emisja [Mg 
CO2] 

SUMA 6 936 

4 769 Benzyna 119926,25 33219,57 8 228,14 

17 882,87 2 146 Diesel 130469,00 36139,91 9 567,29 

21 LPG 1400,38 387,90 87,44 

źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Instytut Transportu Drogowego 
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Tabela 20. Zestawienie liczby pojazdów, średniego rocznego zużycia pali transportowych, średniego rocznego 
przebiegu oraz emisji CO2 generowanej przez ruch lokalny na terenie Gminy Bodzentyn – rok 2014. 

 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa 
Zużycie paliw 

transportowych 
[GJ] 

Zużycie paliw 
transportowych 

[MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Emisja 
[Mg CO2] 

Motocykle 491 

491 Benzyna 4432,58 1227,82 304,12 

304,12 0 Diesel 0,00 0,00 0,00 

0 LPG 0,00 0,00 0,00 

Sam. 
Osobowe 

5 613 

3 960 Benzyna 62868,02 17414,44 4 313,38 

7 737,84 1 636 Diesel 46045,97 12754,73 3 376,55 

17 LPG 767,40 212,57 47,92 

Sam. 
Ciężarowe 

545 

266 Benzyna 51043,03 14138,92 3 502,06 

6 836,18 275 Diesel 44928,31 12445,14 3 294,59 

4 LPG 632,98 175,33 39,52 

Autobusy 72 

1 Benzyna 237,16 65,69 16,27 

1 376,97 71 Diesel 18555,78 5139,95 1 360,70 

0 LPG 0,00 0,00 0,00 

Samochody 
specjalne do 

3,5 t 
38 

5 Benzyna 121,37 33,62 8,33 

125,83 33 Diesel 1602,45 443,88 117,51 

0 LPG 0,00 0,00 0,00 

Samochody 
sanitarne 

0 

0 Benzyna 0,00 0,00 0,00 

0,00 0 Diesel 0,00 0,00 0,00 

0 LPG 0,00 0,00 0,00 

Ciągniki 
samochodowe 

111 

1 Benzyna 191,89 53,15 13,17  

110 Diesel 17971,32 4978,06 1 317,84 1 331,00 

0 LPG 0,00 0,00 0,00  

 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa 
Zużycie paliw 

transportowych 
[GJ] 

Zużycie paliw 
transportowych 

[MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Emisja 
[Mg CO2] 

SUMA 6 870 

4 724 Benzyna 118894,05 32933,65 8 157,32 

17 
711,94 

2 125 Diesel 129103,82 35761,76 9 467,18 

21 LPG 1400,38 387,90 87,44 

źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Instytut Transportu Drogowego 

Prognozę liczby pojazdów a tym samymi prognozę emisji wyznaczono na podstawie prognozy 

zmian liczby mieszkańców Gminy, która została wyznaczona do roku 2020.  



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BODZENTYN 

 

 
Strona | 90  

 

 

W poniższej tabeli przedstawiono prognozowaną liczbę pojazdów na terenie Gminy 

Bodzentyn w roku 2020 oraz szacowaną emisję CO2 z tego tytułu. 

Tabela 21. Zestawienie liczby pojazdów, średniego rocznego zużycia pali transportowych, średniego rocznego 
przebiegu oraz emisji CO2 generowanej przez ruch lokalny na terenie Gminy Bodzentyn – prognoza na rok 

2020. 

 Liczba pojazdów 
Rodzaj 
Paliwa 

Zużycie paliw 
transportowych [GJ] 

Zużycie paliw 
transportowych 

[MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Motocykle 487 

487 Benzyna 4396,464576 1217,82 301,64 

301,64 0 Diesel 0 0,00 0,00 

0 LPG 0 0,00 0,00 

Sam. Osobowe 5 566 

3 928 Benzyna 75541,21246 20924,92 5 182,88 

9 206,80 1 622 Diesel 54346,95498 15054,11 3 985,26 

16 LPG 619,1166999 171,50 38,66 

Sam. Ciężarowe 538 

263 Benzyna 2721,932597 753,98 186,75 

3 527,94 272 Diesel 44929,51587 12445,48 3 294,68 

3 LPG 744,7568076 206,30 46,50 

Autobusy 70 

0 Benzyna 0 0,00 0,00 

950,46 70 Diesel 12961,46197 3590,32 950,46 

0 LPG 0 0,00 0,00 

Samochody 
specjalne do 3,5 t 

36 

4 Benzyna 124,8007853 34,57 8,56 

145,85 32 Diesel 1872,161321 518,59 137,29 

0 LPG 0 0,00 0,00 

Samochody 
sanitarne 

0 

0 Benzyna 0 0,00 0,00 

0,00 0 Diesel 0 0,00 0,00 

0 LPG 0 0,00 0,00 

Ciągniki 
samochodowe 

109 

0 Benzyna 0 0,00 0,00  

109 Diesel 18004,84276 4987,34 1 320,30 1 320,30 

0 LPG 0 0,00 0,00  

 Liczba pojazdów 
Rodzaj 
Paliwa 

Zużycie paliw 
transportowych [GJ] 

Zużycie paliw 
transportowych 

[MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Emisja [Mg 
CO2] 

SUMA 6 806 

4 682 Benzyna 82784,41042 22931,28 5 679,84 

15 452,99 2 105 Diesel 132114,9369 36595,84 9 687,99 

19 LPG 1363,873507 377,79 85,16 

Podsumowując powyższe tabele, można zauważyć zmniejszającą się liczbę pojazdów na 

terenie gminy Bodzentyn, a tym samym emisję MgCO2 ze względu na prognozowany spadek 

liczby mieszkańców Gminy. 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BODZENTYN 

 

 
Strona | 91  

 

 

6.6. Podsumowanie inwentaryzacji 

Inwentaryzację emisji CO2 [Mg CO2] dla gminy Bodzentyn przeprowadzono w oparciu o dane 

uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, ankietyzacji budynków mieszkalnych  

i budynków użyteczności publicznej oraz danych GUS.  

Inwentaryzację przeprowadzono na rok obliczeniowy – 2014. Rokiem w odniesieniu do 

którego porównywana jest wielkość emisji CO2 jest rok 2010 – jako rok bazowy. Rokiem 

docelowym dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. Stanowi on 

horyzont czasowy dla założonego planu działań. Rok 2020 analizowano w dwóch wariantach: 

prognozy, która nie zakłada wprowadzenia działań mających na celu redukcję emisji CO2, 

oraz drugim – prognozy uwzględniającej scenariusz niskoemisyjny.  

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji na lata 2010-2020 zestawiono w poniższych 

tabelach. Natomiast działania prowadzące do redukcji emisji CO2 zostały opisane  

w kolejnych rozdziałach. Poniższa tabela przedstawia bilans energetyczny na terenie gminy 

Bodzentyn w latach 2010, 2014 oraz prognozowanym 2020 roku.  

Tabela 22. Bilans energetyczny Gminy Bodzentyn w roku bazowym, 2014 oraz prognoza na rok 2020 

Kategoria 

KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII [MWh] - rok 2010 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, HANDEL/USŁUGI:   

Gospodarstwa domowe 2 289,26 737,37 - 2 212,12 - - 65 626,10 5 161,60 76 026,45 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

391,48 0,10 - 3 078,56 - - 2 446,18 55,40 5 971,72 

Przedsiębiorstwa 2 468,11 - - 0,05 - - 617,29 55,40 3 140,85 

Oświetlenie uliczne 926,47 - - - - - - - 926,47 

TRANSPORT:   

Transport - - 387,90 - 36 139,91 33 219,57 - - 69 747,39 

Razem 6 075,32 737,48 387,90 5 290,72 36 139,91 33 219,57 68 689,57 5 272,40 155 812,88 
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Kategoria 

KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII [MWh] - rok 2014 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, HANDEL/USŁUGI:   

Gospodarstwa domowe 2 450,24 696,88 - 2 090,63 - - 62 021,98 4 878,13 72 137,86 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

391,48 0,10 - 3 078,56 - - 2 446,18 55,40 5 971,72 

Przedsiębiorstwa 2 706,83 - - 0,05 - - 617,29 55,40 3 379,58 

Oświetlenie uliczne 926,47 - - - - - - - 926,47 

TRANSPORT:   

Transport - - 387,90 - 35 761,76 32 933,65 - - 69 083,31 

Razem 6 475,02 696,98 387,90 5 169,24 35 761,76 32 933,65 65 085,46 4 988,93 151 498,95 

          

          

Kategoria 

KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII [MWh] - prognoza na rok 2020 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, HANDEL/USŁUGI:   

Gospodarstwa domowe 2 486,94 760,26 - 2 280,79 - - 67 663,51 5 321,85 78 513,35 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

391,48 0,10 - 3 078,56 - - 2 446,18 55,40 5 971,72 

Przedsiębiorstwa 2 557,45 - - 0,05 - - 617,29 55,40 3 230,19 

Oświetlenie uliczne 926,47 - - - - - - - 926,47 

TRANSPORT:   

Transport - - 377,79 - 36 595,84 22 931,28 - - 59 904,91 

Razem 6 362,34 760,37 377,79 5 359,40 36 595,84 22 931,28 70 726,98 5 432,65 148 546,65 

źródło: opracowanie własne 
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Tabela 23. Bilans emisji CO2 na terenie Gminy Bodzentyn w roku bazowym, 2014 oraz prognoza na rok 2020 wg 
rodzaju paliw 

Kategoria 

Emisja CO2 [Mg] - rok 2010 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, HANDEL/USŁUGI:   

Gospodarstwa domowe 1 858,88 148,59 - 611,65 - - 22 239,43 - 24 858,55 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

317,88 0,02 - 851,21 - - 828,96 - 1 998,08 

Przedsiębiorstwa 2 004,10 - - 0,01 - - 206,60 - 2 210,72 

Oświetlenie uliczne 752,30 - - - - - - - 752,30 

TRANSPORT:   

Transport - - 87,44 - 9 567,29 8 228,14 - - 17 882,87 

Razem 4 933,16 148,61 87,44 1 462,87 9 567,29 8 228,14 23 275,00 - 47 702,51 

          

          

Kategoria 

Emisja CO2 [Mg] - rok 2014 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, HANDEL/USŁUGI:   

Gospodarstwa domowe 1 989,59 140,43 - 578,06 - - 21 018,06 - 23 726,14 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

317,88 0,02 - 851,21 - - 828,96 - 1 998,08 

Przedsiębiorstwa 2 197,95 - - 0,01 - - 206,60 - 2 404,56 

Oświetlenie uliczne 752,30 - - - - - - - 752,30 

TRANSPORT:   

Transport - - 87,44  9 467,18 8 157,32 - - 17 711,94 

Razem 5 257,72 140,45 87,44 1 429,28 9 467,18 8 157,32 22 053,63 - 46 593,03 
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Kategoria 

Emisja CO2 [Mg] - prognoza na rok 2020 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Paliwa kopalne 
Energia 

odnawialna 
Razem Gaz 

ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna Węgiel 

BUDYNKI, HANDEL/USŁUGI:   

Gospodarstwa domowe 2 019,39 153,21 - 630,63 - - 22 929,87 - 25 733,10 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

317,88 0,02 - 851,21 - - 828,96 - 1 998,08 

Przedsiębiorstwa 2 076,65 -  0,01 - - 206,60 - 2 283,27 

Oświetlenie uliczne 752,30 - - - - - - - 752,30 

TRANSPORT:   

Transport - - 85,16 - 9 687,99 5 679,84 - - 15 452,99 

Razem 5 166,22 153,23 85,16 1 481,86 9 687,99 5 679,84 23 965,44 - 46 219,73 

źródło: opracowanie własne 

Analizując uzyskane wyniki w ujęciu sektorowym najbardziej emisyjnym sektorem okazał się 

sektor gospodarstw domowych. Znaczną emisję CO2 generuje także transport. 

 

7. Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 

7.1. Metodologia doboru działań 

Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac  

i uwarunkowań sprzyjających redukcji emisji CO2. Działania te mogą zostać pogrupowane  

w następujące struktury. 

Pierwszym podziałem jest podział zadań z uwagi na sposób, w jaki wpływają na redukcję 

emisji dwutlenku węgla, w ramach którego wyszczególnić można: 

 Działania służące redukcji zużycia energii finalnej na terenie gminy. Redukcja emisji 

gazów cieplarnianych, ma w tym przypadku charakter pośredni – redukując zużycie 

energii, obniża się zużycie paliw kopalnych (w szczególności węgla), które są 

głównym źródłem szkodliwych emisji. Przykładem takich działań jest chociażby 

termomodernizacja obiektów publicznych.  

 Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

w których źródła emisji (takie jak lokalne kotły węglowe) zastępowane są przez 
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nowoczesne rozwiązania wykorzystujące paliwa mniej szkodliwe dla środowiska  

(np. wymiana kotła węglowego na gazowy) lub odnawialne źródła energii, w ramach 

których emisje zostają zredukowane do zera (np. kolektory słoneczne wytwarzające 

ciepło, instalacje fotowoltaiczne generujące energię elektryczną). 

Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział z uwagi na podmiot 

odpowiedzialny za ich realizację. W tej kategorii wyróżnić można:  

 działania realizowane przez struktury administracyjne, 

 działania realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie 

są uzależnione bezpośrednio od aktywności gminy, aczkolwiek istotna jest rola 

samorządu w promocji i upowszechnianiu pożądanych z punktu środowiskowego 

zachowań.  

Działania te zostały opracowane na podstawie danych zebranych w ramach przeprowadzonej 

inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. 

7.2. Aspekty organizacyjne 

Realizacja założeń PGN dla Gminy Bodzentyn podlega Burmistrzowi Miasta. Zadania 

wskazanie w Planie oraz wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego podlegają 

poszczególnym jednostkom, podległym gminy. Za koordynację i monitoring działań 

określonych w Planie jest odpowiedzialny Referat Budowlano-Inwestycyjny  

i Ochrony Środowiska. Bieżący nadzór realizacji Planu podlega osobie koordynującej.  

Jednocześnie niezbędne będzie zbieranie informacji na temat inwestycji zmniejszających 

emisję wśród wszystkich podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy.  

Rola koordynatora opiera się na dopilnowaniu wypełnienia celów i kierunków wyznaczonych 

w Planie poprzez:  

 uwzględnienie ich w zapisach prawa lokalnego,  

 uwzględnianie ich w zapisach dokumentów strategicznych i planistycznych,  

 uwzględnianie ich w zapisach wewnętrznych regulaminów i instrukcji władz Gminy.  

Do realizacji „Planu” przewiduje się zaangażowanie obecnie pracującego personelu  

w Urzędzie Miasta i Gminy w ramach ich kompetencji i funkcji pełnionej w Urzędzie,  

w związku z czym nie przewiduje się dostosowania struktury organizacyjnej Gminy do 
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wymogów niezbędnych do wdrażania planu. Osobą odpowiedzialną za wdrażanie „Planu” 

będzie ww. Koordynator Zespołu. Do głównych zadań Koordynatora będzie należało: 

 koordynacja wdrażania PGN i podobnych Planów w Gminie, 

 gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów, 

 przygotowanie analiz o stanie energetycznym gminy i podejmowanych 

działaniach ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń, 

 identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji 

ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną 

i budujących świadomość społeczną w zakresie tej tematyki, 

 inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych Planach i projektach 

z zakresu ochrony powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz 

prowadzenie tych projektów, 

 przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych 

i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy, 

 doradztwo energetyczne w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej oraz mieszkalnych, 

 rozstrzyganie wniosków o aktualizację PGN raz na 6 miesięcy wraz  

z dookreśleniem zamierzonych efektów ekologicznych, 

 prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat 

rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i OZE. 

Ponadto rolą koordynatora będzie zbieranie wszystkich informacji na temat działań 

zapisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn i zbieranie ich w jednej 

wspólnej bazie.  

W ramach struktury organizacyjnej planowane jest przeszkolenie dodatkowych osób  

w zakresie związanym z wykonaniem i aktualizowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Bodzentyn. 

Wydziały lub osoby, które bezpośrednio będą zaangażowane w koordynowanie, wdrażanie 

oraz monitoring i ewaluacja zaplanowanych działań: 

 działalność promocyjna i edukacyjna – Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Promocji 

przy pomocy Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania; 
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 pomoc interesariuszom w przejściu procedury administracyjnej – Referat Budowlano-

Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska, Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw 

Obywatelskich; 

 przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji – inspektor d/s pozyskiwania środków 

unijnych, Referat Budowlano-Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska; 

 pozyskanie środków finansowych – inspektor d/s pozyskiwania środków. 

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się m.in. wykorzystanie 

personelu pracującego w Urzędzie Miejskim, ale i osób spoza Urzędu, tj. doradców 

zewnętrznych, firm konsultingowych i innych jednostek. Osobą koordynującą Plan jest osoba 

oddelegowana do realizacji ww. zadań przez Burmistrza Gminy Bodzentyn.  

W sytuacji, gdy w Urzędzie  pracownicy mają dużą i zakładającą się liczbę obowiązków, 

wskazane jest, aby zaangażowane były do realizacji ww. zadań konsultanci zewnętrzni.  

Formalne powierzenie pracownikom Urzędu opisanych wyżej obowiązków powinno nastąpić 

na specjalnie w tym celu utworzonym spotkaniu, jak najszybciej po uchwaleniu dokumentu 

przez Gminę. Na spotkaniu powinien zostać wybrany Koordynator Zespołu. 

Inwestycje, ujęte w Planie będą finansowane ze środków własnych Gminy oraz ze środków 

zewnętrznych. Środki pochodzące na realizację zadań powinny być ujęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy. Dodatkowe środki zostaną pozyskane  

z zewnętrznych instytucji w formie bezzwrotnych dotacji lub pożyczek na preferencyjnych 

warunkach w ramach dostępnych środków krajowych i unijnych. Z uwagi na brak możliwości 

zaplanowania wydatków w budżecie do 2020 r., szczegółowe kwoty ujęte  

w Planie będą przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych. W przypadku zadań 

długoterminowych zostanie oszacowane zapotrzebowanie na środki finansowe na podstawie 

dostępnych danych. W związku z powyższym w ramach corocznego planowania budżetu 

Gminy, wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wskazanych w Planie zadań są 

zobowiązane do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany cel. Zadania, na które 

nie uda się zabezpieczyć finansów ze środków własnych powinny być rozpatrywane pod 

kątem realizacji z dostępnych środków zewnętrznych.  

W przypadku konieczności przeprowadzenia aktualizacji dokumentu proces ten będzie 

przebiegał zgodnie z niżej przedstawionym schematem. 
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7.3. Oddziaływanie planowanych działań na środowisko 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn wskazuje kierunki działań w dziedzinie 

ochrony środowiska nastawiając się przede wszystkim na zmniejszenie emisji spalin. 

Wszystkie proponowane działania kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. W Planie 

wskazano przedsięwzięcia, które zamierzają podjąć konkretne podmioty aby osiągnąć 

zamierzony cel poprawy jakości powietrza. 

Działania te będą miały w większości jedynie pozytywne oddziaływanie na poszczególne 

komponenty środowiska. Niemniej, część z inwestycji służących zmniejszeniu uciążliwości 

niskiej emisji może mieć uboczne, negatywne skutki dla środowiska. Możliwa jest jednak 

ocena i minimalizacja tego wpływu wybierając odpowiednie projekty, oraz nadzorując 

estetyczne wykonanie. Działania zapisane w Planie będą pozytywnie oddziaływać 

na środowisko, mimo możliwych krótkotrwałych, odwracalnych negatywnych oddziaływań, 

które mają znacznie mniejszą skalę oraz wagę. Przedsięwzięcia te, jakkolwiek same  

w sobie są bezsprzecznie proekologiczne, to lokalnie mogą powodować oddziaływanie 

środowiskowe.  

Na etapie budowy i termomodernizacji będą to m.in.: 

 naruszenia powierzchni ziemi, 

 wytwarzanie odpadów budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym 

miejscu mas ziemnych, 

 emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych. 
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Gmina Bodzentyn ma na uwadze konsolidację informacji o stanie i ochronie środowiska 

(obecnie są one w posiadaniu różnych podmiotów – WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo 

Powiatowe, Urząd Gminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i inne), wzmocnienie 

(finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnej służb ochrony 

środowiska. Potencjalne negatywne oddziaływanie w/w inwestycji na środowisko można 

ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz 

odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ 

wielkość wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym 

stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny 

wpływ na środowisko. Ponadto prawidłowy uwzględniający potrzeby ochrony środowiska 

zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, także pozwoli istotnie 

ograniczyć te oddziaływania. 

Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą: 

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy/termomodernizacji,  

w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na 

zmiany warunków siedliskowych, 

 selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich 

uprawnionym firmom do unieszkodliwienia lub odzysku, 

 prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów 

społecznych. 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca robót powinien 

opracować Informację Zasad Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy Wykonywaniu Robót 

Budowlanych (tzw. Informacja BIOZ). Dokument ten określa prawidłowy sposób prowadzenia 

prac z zachowaniem wymagań ochrony środowiska, BHP oraz ogólne uwagi dotyczące 

zdrowia i bezpieczeństwa. Postępowanie zgodnie z Informacją BIOZ w sposób znaczący 

ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko. 

 

Zgodnie z otrzymanym pismem z dn. 18.02.2016 od RDOŚ w Kielcach (WPN-

II.410.272.2015.ML), uznano „brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego podmiotu”. 

Pismo otrzymane od Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

z dn. 8.12.2015 r. (SEV.9022.5.206.2015) również wskazuje na brak konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego 

dokumentu. 
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7.4. Specyfika poszczególnych metod redukcji emisji 

W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego 

potencjału upatruje się w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą 

wysokoemisyjne źródła konwencjonalne, działania termomodernizacyjne obiektów oraz 

przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej (w szczególności modernizacji 

oświetlenia), które sprzyjają obniżeniu zapotrzebowania energetycznego budynków  

i infrastruktury technicznej.  

Każde działanie rozpatrywać jednak należy nie tylko z perspektywy uzyskanego efektu 

ekologicznego i przypadającego kosztu inwestycyjnego, ale również korzyści i kosztów 

społecznych. Inwestycje w odnawialne źródła energii mogą sprzyjać tworzeniu nowych 

miejsc pracy przy eksploatacji nowopowstałych instalacji, ale jeżeli rozwój Gminy 

skoncentrowany będzie wokół energetyki wiatrowej może to skutkować zaburzeniem 

naturalnego krajobrazu i tym samym odbić się negatywnie na kondycji sektora 

turystycznego. 

Stąd też przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy przeprowadzić analizę wad 

i zalet wybranych rozwiązań. 

7.4.1. Odnawialne Źródła Energii 

7.4.1.1. Energetyka wodna 

Mała energetyka wodna – „MEW” obejmuje pozyskanie energii z cieków wodnych. 

Podstawowymi parametrami dla doboru obiektu są spad w [m] i natężenie przepływu  

w [m3/s]. Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony warunkami prawnymi, 

lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi i geomorfologicznymi oraz potencjałem 

kapitałowym inwestora. Najwięcej funduszy pochłania budowa obiektów hydrotechnicznych 

piętrzących wodę (jaz, zapora). Charakterystyczne dla elektrowni wodnych są znikome 

koszty eksploatacji (wynoszące średnio około 0,5÷1% łącznych nakładów inwestycyjnych 

rocznie) oraz wysoka sprawność energetyczna (90÷95%) (źródło: „Małe elektrownie wodne w 

gospodarce i środowisku przyrodniczym” (J. Plutecki). 

7.4.2. Energetyka słoneczna 

Zjawisko fotoelektryczne, a więc przemianę energii słonecznej na energię elektryczną odkrył 

w swoich eksperymentach w roku 1839 Alexander Edmund Becquerel, fizyczne wyjaśnienie 

tego efektu zostało dokonane przez Alberta Einsteina dopiero w roku 1904 i właśnie za 

odkrycie praw zjawiska fotoelektrycznego otrzymał on w 1921 roku nagrodę Nobla.  
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Pierwsze ogniwo które znalazło zastosowanie w praktycznej a nie tylko laboratoryjnej 

produkcji energii zostało wyprodukowane w 1954 roku, a jego wydajność wynosiła ok. 6%.  

Swoje komercyjne zastosowanie ogniwa fotowoltaiczne znalazły zastosowanie w misjach 

kosmicznych od 1958 jest to w zasadzie jedyny sposób wytwarzania energii w przestrzeni 

kosmicznej do zasilania satelitów i stacji kosmicznych. 

Podobnie jak w przypadku instalacji wiatrowych, aktualnie instalacje fotowoltaiczne 

wykorzystywane są zarówno jako duże obiekty komercyjne, których moc sięga nawet 

kilkudziesięciu MW (są to tzw. Farmy fotowoltaiczne) jak i lokalne – rozproszone źródła 

energii o mocy kilku kilowatów wykorzystywane do zasilenia domów i obiektów 

komercyjnych. 

 

Rysunek 20. Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie Europy, http://www.zielonaenergia.eco.pl 
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Krajowy potencjał wykorzystania energii słonecznej jest zbliżony do tego jaki szacuje 

się w krajach sąsiadujących – Niemczech, Republice Czeskiej i Słowacji. 

W kraju najlepszymi warunkami do lokowania instalacji fotowoltaicznych charakteryzują się 

południowo wschodnie województwa – określa się je mianem polskim biegunem ciepła. 

Gęstość promieniowania słonecznego na terenie gminy Bodzentyn wynosi ok.  

1 100 kWh/m2. Jest to wartość wskazująca maksymalny potencjał produkcji energii  

w przypadku bezstratnej konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Sprawność 

modułów dostępnych na rynku to jednakże ~ 15%, stąd też szacunkowy uzysk energii z 1 m2 

instalacji fotowoltaicznej wynosi 165 kWh/rok i jest to jeden z najwyższych rezultatów jakie 

można odnotować w skali krajowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21. Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie Polski (http://solargis.info) 

Moc instalacji fotowoltaicznej rekomendowanej dla zasilania domu jednorodzinnego to  

4 kW (16 modułów fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ok. 25,6 m2). Roczny szacowany 

uzysk energii to 4 224 kWh. Koszt budowy wynosi ok. 7 000 zł/kW zainstalowanej mocy. 

Żywotność modułów fotowoltaicznych deklarowana przez producentów wynosi od 20 do 25 

lat, a produkcja energii poza okresowymi przeglądami odbywa się całkowicie bezobsługowo. 

Energia wytworzona w instalacji wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na pokrycie 

potrzeb obiektu, do którego jest przyłączona, a nadwyżki energii mogą zostać odsprzedane 

do sieci elektroenergetycznej. Jak pokazuje jednakże dobowy wykres pomiaru parametrów 

 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BODZENTYN 

 

 
Strona | 103  

 

 

pracy małej instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, źródła te charakteryzują się bardzo dużą 

zmiennością wytwarzanej energii elektrycznej, stąd też mogą być traktowane jedynie jako 

wspomaganie zasilania sieciowego.  

Stworzenie sytemu autonomicznego dla zasilania obiektu niepodłączonego do sieci 

elektroenergetycznego wymagałoby natomiast wykorzystania systemu akumulacji energii – 

może on jednakże zwiększyć koszt budowy systemu nawet o 50%.    

Oprócz konwersji na energię elektryczną, energia słoneczna może zostać wykorzystana za 

pośrednictwem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

oraz wspomagania systemów ogrzewania. Ponieważ w systemach tych brak możliwości 

odsprzedania nadwyżek wytworzonego ciepła, tak jak ma to miejsce w przypadku energii 

elektrycznej oddawanej do sieci, stąd też każda inwestycja musi zostać dostosowana do 

szacunkowego zużycia wody w obiekcie – szczególnie ważny jest dobór wielkości zasobnika 

na podgrzewaną wodę.  

Szacowana powierzchnia czynna kolektorów dedykowana dla zasilenia domu 

jednorodzinnego wynosi 5 m2. Powierzchnia ta pozwoli wygenerować rocznie ok. 4 675 kWh 

energii cieplnej. Koszt kompleksowej budowy takiej instalacji to ok. 14 000 zł.  

Możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy Bodzentyn  

Według rejonizacji obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii 

słonecznej, cały teren gminy Bodzentyn znajduje się w rejonie RIII (rejon centralny). 

Uśredniony potencjał energii promieniowania słonecznego w ciągu roku dla tego rejonu 

wynosi ok. 985 kWh/m2. W podziale na okres letni i zimowy potencjał energetyczny 

promieniowania słonecznego wynosi odpowiednio: ok. 785 kWh/m2 i 200 kWh/m2. 

Rzeczywiste wartości nasłonecznienia zależą także od uwarunkowań lokalnych i mogą 

odbiegać od podanych dla danego regionu wartości średnich. Największą ilość energii można 

pozyskać w okresie kwiecień – październik, w tym w sezonie letnim czerwiec – sierpień około 

449 kWh/m2/rok. Z ogólnie dostępnych danych wynika, że liczba godzin  

z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną tzw. usłonecznienie kształtuje się na poziomie 

1550 - 1600 godzin i jest to wartość wysoka. Ilości energii możliwej do pozyskania są zbyt 

małe dla budowy wysokotemperaturowych systemów fotowoltaicznych, ale wystarczające 

dla konwersji fototermicznej za pomocą kolektorów i systemów solarnych.  Na terenie gminy 

możliwe jest pozyskanie słonecznej energii cieplnej o charakterze zdecentralizowanym, 

realizowane głównie dla potrzeb przygotowywania c.w.u. w instalacjach pracujących cały 
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rok, zarówno w domach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz w 

rolnictwie – w hodowli roślin (szklarnie), w procesach suszarniczych (suszenie ziarna zbóż, 

warzyw, dosuszanie zielonek, itp.). Energię słoneczną zaleca się stosować przede wszystkim 

w okresie letnim, a w pozostałym okresie w skojarzeniu z innymi źródłami. W rachunku 

ekonomicznym opłacalność stosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody 

użytkowej dla potrzeb gospodarstw domowych jest mała. Warto jednak wziąć pod uwagę 

podstawowe korzyści ze stosowania systemu solarnego, tj.:  

 oszczędność energii niezbędnej do ogrzania wody użytkowej nawet do 60% w ciągu 

roku,  

 uniezależnienie się od podwyżek cen nośników energii,  

 wykorzystanie energii w pełni ekologicznej, bez emisji dwutlenku węgla (CO2), 

tlenków azotu i siarki, 

 wzrost wartości nieruchomości,  

 żywotność i trwałość systemu, ponad 20 lat,  

 łatwość montażu w istniejącej zabudowie i nowych obiektach,  

 prosta obsługa, możliwość automatycznej regulacji temperatur,  

 możliwość montażu instalacji kolektora na ścianach i dachach budynków lub w ich 

otoczeniu,  

 oszczędność czasu związana z automatyzacją podgrzewania wody. 

7.4.3. Energetyka geotermalna 

Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5 400°C, generujące 

przepływ ciepła w kierunku powierzchni. W celu wydobycia wód geotermalnych 

na powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód. W pewnej 

odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po 

odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermalne są z reguły 

mocno zasolone, jest to powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła 

i innych elementów armatury instalacji geotermalnych. Wody głębinowe mają różny poziom 

temperatur. Z uwagi na zróżnicowany poziom energetyczny płynów geotermalnych 

(w porównaniu do klasycznych kotłowni) można je wykorzystywać:  

 do ciepłownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczeń, 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej);  
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 do celów rolniczo - hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod osłonami, suszenie 

płodów rolnych, ogrzewanie pomieszczeń inwentarskich, przygotowanie ciepłej wody 

technologicznej, hodowla ryb w wodzie o podwyższonej temperaturze);  

 w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie);  

 przy wyższych temperaturach do produkcji energii elektrycznej.  

Należy zaznaczyć, że eksploatacja energii geotermalnej powoduje również problemy 

ekologiczne, z których najważniejszy polega na kłopotach związanych z emisją szkodliwych 

gazów uwalniających się z płynu. Dotyczy to przede wszystkim siarkowodoru (H2S), który 

powinien być pochłonięty w odpowiednich instalacjach, podrażających koszt produkcji 

energii. Inne potencjalne zagrożenia dla zdrowia powoduje radon (produkt rozpadu 

radioaktywnego uranu) wydobywający się wraz z parą ze studni geotermalnej.  

 

Rysunek 22. Zasoby geotermalne Polski, http://www.pga.org.pl/geotermia-zasoby-polskie.html. 

Obecny stan rozpoznania wód geotermalnych na przedmiotowym terenie nie jest 

wystarczający dla określenia opłacalności inwestycji związanych z budową ciepłowni 

geotermalnych na tym obszarze. Ewentualne inwestycje wymagają oszacowania potencjału 

energii wód geotermalnych za pomocą próbnych odwiertów. Na terenie gminy możliwe jest 

wykorzystanie energii wód podskórnych i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych 
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pomp ciepła do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz  

w klimatyzacji. Biorąc pod uwagę brak obowiązku zgłaszania tego typu instalacji  

w budynkach jednorodzinnych, istnieją trudności w oszacowaniu ich ilości na terenie Gminy 

Bodzentyn. Ze względu na stosunkowo wysoki koszt urządzeń należy się spodziewać, że będą 

one pełniły marginalną rolę w produkcji energii. 

7.4.4. Pompy ciepła 

W ostatnich latach wzrasta liczba instalacji wykorzystujących pompy ciepła w celu 

zaspokojenia potrzeb cieplnych. Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie energii cieplnej 

ze źródeł o niskich temperaturach. Jej rola polega na pobieraniu ciepła ze źródła o niższej 

temperaturze (tzw. źródła dolnego) i przekazywaniu go do źródła o temperaturze wyższej 

(tzw. źródła górnego). Pompy ciepła wykorzystują ciepło niskotemperaturowe (o niskiej 

energii – w praktyce 0°C-60°C), trudne do innego praktycznego wykorzystania.  

Najczęstszym wariantem zastosowania pompy ciepła jest wykorzystanie ciepła gruntu 

poprzez tzw. kolektor gruntowy (kolektor ziemny). Możemy wyróżnić pompy ciepła  

z poziomym oraz pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła.  

 Poziome wymienniki ciepła (kolektory poziome) – ułożone są na głębokości 

ok. 1,0 - 1,6 m , gdzie temperatura zmienia się wprawdzie w ciągu roku, ale jej dobowe 

wahania są minimalne. Na tym poziomie temperatura wynosi w naszym klimacie w lipcu 

+17°C, a w styczniu +5°C. Ułożony w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca 

wegetacji roślin rosnących w ogrodzie. Najwięcej ciepła można odebrać układając kolektory 

w wilgotnej glebie. Charakteryzuje się łatwością wykonania i niskim kosztem, jednak 

wymaga dużej powierzchni gruntu. 

 Pionowy wymiennik ciepła (sonda pionowa) - ułożony w odwiercie wymiennik 

pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzający roztwór glikol-woda. 

Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię. Zajmuje on małą 

powierzchnię gruntu jednak wadą są wysokie koszty odwiertu. 
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Rysunek 23. Schemat działania sprężarkowych pomp ciepła, www.muratorplus.pl. 

Dolne źródło ciepła dostarcza do parownika pompy ciepła energię niezbędną do zmiany stanu 

skupienia czynnika roboczego. Czynnik roboczy odparowuje pobierając ciepło od źródła 

dolnego, a następnie jest sprężany. Sprężanie powoduje wzrost ciśnienia  

i temperatury czynnika roboczego. Kolejno w skraplaczu ma miejsce skroplenie czynnika 

(schłodzenie) i oddanie ciepła użytecznego (np. do ogrzewania pomieszczeń). Zawór 

rozprężający następnie rozpręża czynnik, czemu towarzyszy obniżenie jego ciśnienia  

i temperatury, po czym jest on ponownie kierowany do parownika zamykając obieg. Pompy 

ciepła mogą wykorzystywać również ciepło pochodzące z wód gruntowych oraz 

powierzchniowych, a także z powietrza atmosferycznego.  

Woda gruntowa. Instalacja wykorzystuje pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch 

studni głębinowych. W jednej studni - czerpalnej jest zanurzona pompa głębinowa. Pobiera 

ona i przekazuje wodę na zewnątrz do wymiennika w pompie ciepła. Następnie wychłodzona 

woda jest oddawana do drugiej studni zrzutowej. 

Wody powierzchniowe. Rzeki, jeziora, stawy również mogą być źródłem ciepła dla pomp. 

Kolektor poziomy wypełniony wodnym roztworem substancji niezamarzającej, rozkłada się 

wtedy na dnie zbiornika wodnego. Nawet w sytuacji, gdy zbiornik wodny zimą zamarza, nie 

jest to przeszkodą w pozyskiwaniu z niego energii cieplnej. 
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Powietrze atmosferyczne. Powietrze jest łatwo dostępnym źródłem zasilania pomp ciepła. 

Wentylator zasysa powietrze i przesuwa je przez parownik pompy ciepła. Część energii 

cieplnej zmagazynowanej w powietrzu zostaje przekazana do systemu grzewczego budynku. 

Występuje tu jednak odwrotna zależność pomiędzy jego wydolnością jako źródła ciepła, a 

naszym zapotrzebowaniem na energię - gdy jest ono największe, ilość ciepła, którą możemy 

odebrać z powietrza, jest właśnie najmniejsza, dlatego instalacje takie są rzadko 

stosowane. 

Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie: 

 w gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki); 

 w przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu); 

 w klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń); 

 w chłodnictwie; 

 w ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników 

wodnych lub powietrza). 

7.4.5. Biogaz 

Biogaz rolniczy 

Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest ona 

wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość, jak i parametry 

wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się 

bezpieczeństwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna w biogazowi 

jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu lub ewentualnie dostarczania 

bezpośrednio do pobliskich odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować 

z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię do celów grzewczych dla budynków 

użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych. 

Szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie 

zaspokoić w 100% zapotrzebowanie na ciepło oraz energię elektryczną dla 200 domów 

jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, 

hodowle zwierząt, suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują się zapotrzebowaniem na 

ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej ma miejsce w sytuacji, gdy jej 

odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km). W związku  

z powyższym biogazownia może więc pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła prądu  

i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić odbiorców od stale rosnących cen 

nośników energii.  
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7.4.6. Biomasa 

Wśród odnawialnych źródeł energii największe znacznie odgrywa biomasa. Jest łatwa 

do pozyskania, powszechnie dostępna, a jej zasoby można odtworzyć. Była pierwszym 

wykorzystywanym przez ludzkość paliwem i wciąż jest szeroko stosowana. Według definicji 

Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, 

odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 

leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny 

frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE). Biomasę można 

wykorzystywać na cele energetyczne w różny sposób: bezpośrednie spalanie biomasy 

(np. drewna pod różną postacią, słomy, osadów ściekowych) przetwarzanie biomasy na 

paliwa ciekłe (np. estry oleju rzepakowego, alkohol), przetwarzanie biomasy na paliwa 

gazowe (np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy, gaz drzewny).  

Energetyczna ocena biomasy, na tle konwencjonalnych paliw, dotyczy przede wszystkim 

wartości opałowej, zawartości wilgoci, popiołu i części lotnych. Szeroki przedział wilgotności 

biomasy oraz jej mała gęstość energetyczna (ilość energii znajdującej  

w określonej objętości lub masie) to mankamenty tego paliwa. Stwarzają one pewne 

problemy techniczne, utrudniają transport i magazynowanie. Jednakże, przetworzone 

paliwa z biomasy, takie jak pelety i brykiety, mankamentów tych nie posiadają. Mają one 

bardzo jednorodną charakterystykę pod względem wartości energetycznej, są dostępne  

w wygodnych opakowaniach ułatwiających ich transport i przechowywanie. 

Spalanie biomasy w Polsce jest w użyciu kilka milionów kotłów służących do ogrzewania 

domów jednorodzinnych. Paliwem do tych kotłów jest głównie węgiel i drewno opałowe. 

Istnieje pilna konieczność wymiany tych kotłów o przestarzałej konstrukcji na nowoczesne 

kotły opalane drewnem opałowym i paliwem przetworzonym w postaci brykietów i pelet. 

Do spalania palet, brykietów i suchych zrębków stosuje się kotły z automatycznym 

podawaniem paliwa oraz ciągłym sterowaniem procesem spalania poprzez regulację ilości 

powietrza doprowadzanego do kotłów. Kotły takie cechują się sprawnościami 

przekraczającymi 90%, elastyczną pracą dopasowaną do zmieniającego się zapotrzebowania 

na ciepło oraz bardzo niskimi emisjami tlenku węgla. Kotły takie spełniają oczekiwania 

użytkownika odnośnie minimum wymagań obsługi, upodabniając je pod tym względem do 

kotłów olejowych. Na rynku polskim znajduje się kilku krajowych producentów kotłów 

godnych polecenia oraz kilku przedstawicieli sprzedających kotły renomowanych firm 

europejskich. 
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Korzyści płynące z wykorzystania biomasy:  

 odtwarzalność surowca,  

 ich spalanie nie powoduje dodatkowej emisji dwutlenku węgla, ponieważ ilość tego 

gazu powstająca przy spalaniu jest równa tej, którą pobierają w procesie fotosyntezy 

rośliny,  

 ich spalaniu towarzyszy ograniczona emisja pozostałych gazów cieplarnianych: 

tlenków siarki i azotu,  

 pozostały popiół charakteryzuje się korzystnym składem mineralnym  

i z powodzeniem może być stosowany jako nawóz,  

 wzrost wykorzystania biomasy prowadzi do uaktywnienia gospodarczego rolnictwa, 

zmniejszenia bezrobocia w obszarach wiejskich,  

 produkcyjne wykorzystanie ziem skażonych, mało urodzajnych gleb lub obszarów 

leżących odłogiem (pod plantacje roślin energetycznych), 

 atrakcyjność cenowa paliw biomasowych w porównaniu z paliwami kopalnymi. 

7.4.7. Energetyka wiatrowa 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec września 2013 roku, funkcjonowało 

w Polsce 795 instalacji wiatrowych o łącznej mocy 3 082 MW. Większość z nich zlokalizowana 

jest w północno-zachodniej części kraju. Liderem jest województwo zachodniopomorskie 

(836,9 MW mocy zamontowanych instalacji wiatrowych), kolejne miejsca zajmują 

województwa pomorskie (312,2 MW) i kujawsko-pomorskie (296,1 MW). 

Lokalizowanie dużych farm wiatrowych w obszarze Pomorza związane jest przede wszystkim 

z dobrą wietrznością tamtych terenów, chociaż, jak obrazuje to mapa wietrzności, potencjał 

do lokowania siłowni wiatrowych jest dużo większy. 

Należy zauważyć, że przy lokalizowaniu instalacji wykorzystujących energię wiatru ogromne 

znaczenie mają warunki lokalne. Nawet teoretycznie dobre lokalizacje muszą zostać 

zweryfikowane w ramach pomiarów wietrzności. Lokalne ukształtowanie terenu, zalesienie, 

zabudowania mogą znacząco wpłynąć na efektywność instalacji wiatrowej. 

Lokalizowanie dużych instalacji wiatrowych na terenie Gminy może wiązać się  

z negatywnym oddziaływaniem na zasoby przyrodniczo - środowiskowe, walory turystyczno 

- wypoczynkowe i krajobraz, a tym samym powodować społeczny sprzeciw. Dlatego też, 

analizując dopuszczalność wykorzystania siłowni wiatrowych, należy raczej wybierać 

rozwiązania o najmniejszym stopniu ingerencji w środowisko naturalne – stąd też bardziej 
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akceptowalnym społecznie rozwiązaniem, niż duże farmy wiatrowe, są przydomowe 

mikroturbiny wiatrowe o wysokości do 12 m. 

 

Rysunek 24. Parametry techniczne mikroturbiny wiatrowej, http://generatory-wiatrowe.pl/?page_id=21. 

Moc pojedynczej turbiny to 1 - 1,2 kW, a roczny uzysk energii przy średniej prędkości wiatru 

wynoszącej 5 m/s, wynosi ok. 1 500 MWh. Koszt budowy instalacji to ok.  

10 000 zł/kW mocy siłowni.  

Energia wytworzona w turbinie wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na pokrycie 

potrzeb obiektu, do którego jest przyłączona, a nadwyżki energii mogą zostać odsprzedane 

do sieci elektroenergetycznej. 

 

 

 

 

  



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BODZENTYN 

 

 
Strona | 112  

 

 

7.4.8. Podsumowanie – OZE 

Tabela 24. Mocne i słabe strony OZE. 

Mocne strony Słabe strony 

Energetyka geotermalna 

 Dostępność niezależnie od warunków 

pogodowych. 

 Stosunkowo niski koszt eksploatacji. 

 Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko 

naturalne. 

 Brak niekorzystnego wpływu na krajobraz. 

 Ryzyko zanieczyszczenia powietrza oraz wód 

powierzchniowych i głębinowych przez 

szkodliwe gazy i minerały. 

 Budowa instalacji wiąże się z dużym 

nakładem inwestycyjnym. 

Pompy ciepła 

 Odpowiednio dobrana do powierzchni i 

kubatury obiektu pompa ciepła jest całkowicie 

bezobsługowa.  

 Najbezpieczniejszy sposób ogrzewania obiektu 

(brak ryzyka wybuchu). 

 Możliwość montażu w niemal każdym typie 

budynku. 

 Wysokie koszty zakupu i instalacji 

 Uzależnienie działania od energii 

elektrycznej.  

 Poziome wymienniki ciepła zajmują dużo 

miejsca. 

Instalacje fotowoltaiczne 

 Duża żywotność. 

 W zasadzie bezobsługowa eksploatacja. 

 Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do 

sieci elektroenergetycznej. 

 Uproszczona procedura administracyjna dla 

mikroinstalacji do 40 kW. 

 Duże wahania wytwarzanej energii na 

przestrzeni roku (bardzo niska wydajność  

w okresie zimowym) i doby. 

Kolektory słoneczne 

 Niski koszt początkowy inwestycji. 

 Brak konieczności uzyskiwania pozwoleń 

lokalnych na realizację inwestycji. 

 Niska rentowność. 

 Konieczność konserwacji już po pierwszych 

kilku latach eksploatacji. 

 Brak możliwości odsprzedaży nadwyżek 

wytworzonego ciepła. 
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 Duże wahania wytwarzania energii na 

przestrzeni roku i doby. 

Turbiny wiatrowe 

 Wysoka wydajność produkcji energii. 

 Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do 

sieci elektroenergetycznej. 

 

 Konieczność przeprowadzenia badań 

wietrzności. 

 Kontrowersje społeczne związane z 

zaburzeniem równowagi krajobrazu. 

 Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. 

Źródło: Opracowanie własne 

7.5. Termomodernizacja 

To bardzo pojemny termin, z którym powiązać można wszystkie działania zmierzające 

do obniżenia zapotrzebowania budynków na energię cieplną, spośród których można 

wymienić przykładowo: 

 zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, 

 zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych, 

 likwidacja miejsc nieizolowanych lub słabiej izolowanych, w których występują 

szczególnie duże straty ciepła, 

 modernizacja systemu grzewczego 

 modernizacja systemu wentylacyjnego,  

 podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, 

 modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

 implementacja systemów zarządzania energią. 

Rezultaty działań termomodernizacyjnych są sprawą niezwykle indywidualną, uzależnioną 

od takich czynników jak: wiek i stan techniczny budynku, rodzaj zastosowanych technologii 

czy kompleksowość prowadzonej modernizacji, aczkolwiek teoretyczne efekty wybranych 

działań termomodernizacyjnych prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 25. Zestawienie działań wraz z szacunkową oszczędnością energii. 

Rodzaj działania Szacunkowa oszczędność 

energii 

Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki i 

urządzeń sterujących 

5-15% 

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji, 

przeprowadzenie regulacji hydraulicznej  

i zamontowanie zaworów  

w pomieszczeniach 

10-20% 

Wprowadzenie podzielników kosztów 10% 

Wprowadzenie ekranów za grzejnikami 2-3% 

Uszczelnienie drzwi i okien 3-5% 

Wymiana okien na okna o niższym współczynniku 

przenikania ciepła 

10-15% 

Izolacja zewnętrznych przegród budowlanych 10-15% 

Źródło: Dr hab. inż. Jan Norwisz, dr inż. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywności użytkowania ciepła 
grzewczego elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. 

Z uwagi na zmienność rezultatu prowadzonej termomodernizacji, celem rozpoczęcia procesu 

modernizacyjnego konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, w ramach 

którego ocenie poddany zostanie stan techniczny budynku, jego klasa energetyczna oraz 

wskazane zostaną działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej 

obiektu. 
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Tabela 26. Klasyfikacja energetyczna budynków. 

 

Źródło: Dr hab. inż. Jan Norwisz, dr inż. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywności użytkowania ciepła 

grzewczego elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowe warunki dotyczące efektywności energetycznej określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

Zgodnie z §328 Rozporządzenia budynki publiczne, produkcyjne, gospodarcze i zbiorowego 

zamieszkania powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby ilość ciepła, chłodu i energii 

elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można 

było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, a w okresie letnim ograniczyć ryzyko 

przegrzewania. 

Powyższy wymóg odnosi się w szczególności do projektowanych instalacji grzewczych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. 
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8. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 

Dobór właściwych działań sprzyjających redukcji emisji gazów cieplarnianych  

i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, to kluczowy element Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. W tym bowiem elemencie następuje przejście od diagnozy sytuacji 

problemowych do rekomendacji i recept sprzyjających naprawie sytuacji. 

Działania przedstawione są według spójnego wzorca który określa: 

 nazwę zadania, 

 adresata działania – podmiot który będzie realizował Zadanie i ponosił koszty jego 

realizacji, 

 jednostkę odpowiedzialną – jednostka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy 

odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Zadania i wspieranie jego realizacji, 

 rolę jednostki odpowiedzialnej – funkcje jakie zostają powierzone jednostce 

odpowiedzialnej celem wsparcia realizacji Zadania, 

 okres realizacji – perspektywa czasowa realizacji Zadania, 

 efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii – w przypadku zadań, których efektem jest 

zmniejszenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych, bądź produkcja energii ze 

źródeł odnawialnych efekt ekologiczny obliczany jest jako ilość MWh energii 

zaoszczędzonej/wyprodukowanej w przeciągu roku, 

 efekt ekologiczny – redukcja emisji – efekt realizacji zadania w postaci zmniejszenia 

ilości CO2 emitowanego do atmosfery, 

 szacunkowy koszt działania – koszt realizacji działania w zaproponowanym wariancie, 

 jednostkowy koszt działania – koszt zredukowania emisji w przeliczeniu na 1 Mg CO2. 

Pozycja umożliwia porównanie efektywności kosztowej poszczególnych działań. 

Priorytetowo powinny być traktowane przedsięwzięcia o najniższym koszcie 

jednostkowym. 

Każde ze wskazanych działań ma charakter rekomendacji sprzyjającej osiągnięciu 

zamierzonych celów, stąd też zaprezentowany katalog nie może być traktowany jako 

zamknięte zestawienie, ale raczej jako zestaw wytycznych – standardowych wariantów 

możliwych do przeprowadzenia inwestycji.  

W ramach konkretnych realizacji należy jednakże dążyć do maksymalizacji rezultatów, bądź 

to poprzez dobranie rozwiązań zapewniających lepszy efekt ekologiczny, bądź to poprzez 
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poszukiwanie tańszych wariantów realizacji zaplanowanych działań i przeznaczeniu tym 

samym zaoszczędzonych środków finansowych na dalsze cele inwestycyjne. 

Wśród planowanych działań nie uwzględniono działań inwestycyjnych w zakresie redukcji 

emisji CH4 ze składowisk odpadów, ponieważ na terenie Gminy Bodzentyn nie funkcjonuje 

żadne składowisko odpadów. 

Działania realizowane w ramach Planu dotyczą zarówno zadań inwestycyjnych jak i nie 

inwestycyjnych i realizowane są w czterech sektorach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania ujęte w Planie skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy, budynków 

użyteczności publicznej oraz obiektów handlowo-usługowych i przemysłowych znajdujących 

się na terenie Gminy Bodzentyn. 
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UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA 

DZIAŁANIE I 

Nazwa Działania 
Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Bodzentyn 

Jednostka Odpowiedzialna Gmina Bodzentyn 

Okres realizacji 2015-2018 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia 
energii [MWh] 

406,52 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji  
[Mg CO2] 

158,23 

Szacowany koszt działania 6 301 000,00 zł 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg 
CO2] 

39 821,78 

Źródło finansowania RPO WŚ OŚ 3 Działanie 3.3 

 

Termomodernizacja obiektów publicznych to podstawowy element planu działań  

w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Z jednej strony jest to jedne  

z niewielu działań, którego realizacja uzależniona jest całkowicie od działań samorządu  

(w przeciwieństwie chociażby do rozbudowy instalacji wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych, gdzie rola samorządu sprowadza się do działań edukacyjnych  

i promocyjnych), z drugiej modernizacja obiektów publicznych przynosi również korzyści dla 

społeczności lokalnej – poprawia się funkcjonalność i standard modernizowanych obiektów.  

Każda złotówka wydana na działania termomodernizacyjne przynosi również oszczędności 

budżetowe związane ze zmniejszonymi wydatkami na zakup paliw opałowych czy energii 

elektrycznej. Szacuje się, że straty ciepła w budynku czterokondygnacyjnym, klatkowym  

wynoszą od 10-25% przez dach, 20-30% przez ściany, 15-25% przez okna, 3-6% przez stropy 

piwnicze i 30-40% przez wentylację. 

Jeśli natomiast zostaną w budynku ocieplone : ściany, dach oraz podłogi, to uzyska się 

oszczędność energii w wysokości 10-25%, wymiana okien przynieście korzyść rzędu 15-20%, 

zautomatyzowanie węzła ciepłowniczego lub kotłowni pozwoli zaoszczędzić  5-10% ciepła, 

zastosowanie wentylacji hybrydowej digrosterowanej- około 10%. Z powyższych informacji 

wynika, że po przeprowadzeniu termomodernizacji budynków zapotrzebowanie na ciepło do 

ogrzewania w sezonie grzewczym zmniejsza się o 38-50%, natomiast zapotrzebowanie na 

energię cieplną ogółem zostaje zredukowana o 28-36%. Ponadto w budynkach w których 

przeprowadzono termomodernizację, uzyskano dodatkowo większą stateczność cieplną, tzn. 
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że dodatkowa warstwa izolacji termicznej poprawia komfort cieplny w budynku, tj. nie 

odczuwa się znacznego wychłodzenia wnętrza budynku, natomiast latem od nadmiernego 

nagrzania.  

Korzyści wynikające z zastosowania systemu ociepleń w budynku polegają również na 

poprawie jego izolacyjności akustycznej, co jest istotne z uwagi na planowane zmiany prawa 

budowlanego. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada bowiem konieczność dołączania do 

projektu budowlanego tzw. charakterystyki akustycznej budynku. Dokument taki zawierałby 

informacje o parametrach akustycznych przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz 

przewidywaną emisję hałasu spowodowanego elementami wyposażenia technicznego 

budynku oraz hałasu środowiskowego. Pozwoliłoby to przyszłemu użytkownikowi 

zorientować się, czy budynek lub lokal będzie dobrze izolowany akustycznie. Jest to o tyle 

istotne, że hałas w otoczeniu człowieka jest zaliczany do kategorii zanieczyszczenia 

środowiska – wpływa szkodliwie na zdrowie i samopoczucie.8 

W celu oszacowania efektu ekologicznego w postaci redukcji CO2 założono, że redukcja 

zużycia energii w obiektach publicznych wskutek realizacji zadania zostanie ograniczona  

o 20%. Obiekty przewidziane do termomodernizacji to: 

 Budynek ośrodka zdrowia w Bodzentynie; 

 Budynek ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie; 

 Budynek ośrodka zdrowia we Wzdole; 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Psarach; 

 Część budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym; 

 Budynek Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn; 

 Budynek świetlicy w Wiącce; 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Śniadce; 

 Budynek świetlicy i remizy w Sieradowicach; 

 Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie; 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej. 

Działanie to zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzentyn. 

Szacunkowy koszt działania oraz źródło dofinansowania zostało podane przez Gminę. 

                                                           
8 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 
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Korzyści społeczne: 

 zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach użyteczności publicznej,  

 polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej,  

 ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu 

energią oraz zasobami finansowymi. 

Budynki przewidziane do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i przebudowy 

powinny być poddawane inwentaryzacji nie tylko ornitologicznej, ale także 

chiropterologicznej, gdyż nie tylko strychy, stropodachy czy otwory wentylacyjne, ale także 

niewielkie, kilkucentymetrowej średnicy otwory czy szczeliny w budynkach mogą świadczyć 

o obecności kryjówek wykorzystywanych przez ptaki i nietoperze jako miejsca lęgowe czy 

schronienia. 

DZIAŁANIE II 

Nazwa Działania 
Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach 

użyteczności publicznej 

Jednostka Odpowiedzialna Gmina Bodzentyn 

Okres realizacji 2016-2019 

Efekt ekologiczny - redukcja 
zużycia energii [MWh] 

1 000,00 

Efekt ekologiczny - redukcja 
emisji [Mg CO2] 

812 

Szacowany koszt działania 4 000 000,00 zł 

Szacunkowy koszt jednostkowy 
[zł/Mg CO2] 

4 926,11 

Źródła finansowania 

RPO WŚ: 
Priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i sektorze mieszkaniowym, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

 

W ramach tego działania planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW  

w Sieradowicach na budynku świetlicy i remizy. Działanie to nie zostało wpisane do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn, jednak gmina będzie się ubiegała  

o dofinansowanie na to działanie. Koszt działania został oszacowany przez gminę. 

Technologię tą rekomenduje się z uwagi na szczególnie duże korzyści płynące z zastosowania 

rozwiązań opartych o energię słoneczną w obiektach, które są wykorzystywane w porze 
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dziennej. Czas pracy instalacji fotowoltaicznej w ciągu doby uzależniony jest od długości 

trwania dnia. Stąd też najwyższą wydajność instalacja odnotowuje w godzinach od 8-15, co 

pokrywa się z czasem pracy szkół i urzędów. Dzięki czemu wytworzona energia w całości 

będzie mogła zostać wykorzystana na pokrycie potrzeb własnych budynków.  

Dodatkowo zastosowanie inwestycji OZE na obiektach publicznych pełni funkcję edukacyjną 

– dane dotyczące parametrów pracy instalacji mogą zostać udostępnione publicznie  

w Internecie, co pozwoli na weryfikację jak prezentuje się wydajność pracy instalacji  

w konkretnej lokalizacji. 

Łączny uzysk energii z 1 MW mocy instalacji wynosi 1000 MWh. Wdrożenie tego zadania 

uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych, zewnętrznych form wsparcia 

finansowego. 

Do korzyści wynikających z zastosowania paneli fotowoltaicznych można zaliczyć: 

 Redukcja emisji CO2 – fotowoltaika to systemy zero emisyjne – oznacza to, że  

w trakcie produkcji energii nie emitują one szkodliwych związków i dwutlenku węgla, 

ani żadnych innych gazów cieplarnianych. Warto zwrócić uwagę na zwrot 

energetyczny instalacji, czyli, po jakim czasie energia wyprodukowana przez system 

fotowoltaiczny przekroczy energię potrzebną na produkcję podzespołów 

fotowoltaicznych. Dla tej technologii energia wykorzystana do produkcji 

podzespołów „zwraca się” po 2-3 latach działania instalacji. 

 Niskie koszty eksploatacji – dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej, 

braku elementów ruchomych i prostocie systemu staje się on praktycznie 

bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji na podzespoły – np. 

dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat. 

 Korzyści finansowe - jest to jeden z najważniejszych aspektów całej inwestycji. 

Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie instalacji stało się bardzo 

łatwe, a wytwórca energii nie potrzebuje prowadzić działalności gospodarczej. 

Zwroty z inwestycji wynoszą około 10 lat dla osób prywatnych i 7 lat dla firm. 

 Decentralizacja – w przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko 

konsumenta, dzięki czemu redukują się straty związane z przesyłem energii na duże 

odległości. 

 Równowaga elektroenergetyczna – produkcja energii elektrycznej z systemów 

fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe 

zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe 
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zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem 

energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne. 

 Pełne wykorzystanie dostępnej energii – w przeciwieństwie do systemów solarnych 

do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie 

bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień. 

DZIAŁANIE III 

Nazwa zadania Zielone zamówienia publiczne 

Jednostka Odpowiedzialna Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

Okres realizacji 2016-2020 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia 
energii [MWh] 

- 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji  
[Mg CO2] 

- 

Szacowany koszt działania - 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg 
CO2] 

- 

Źródło finansowania Budżet Gminy Bodzentyn 

 

Zadanie dotyczy zamówień publicznych, które są kreowane w ten sposób, aby uwzględniały 

kryteria środowiskowe podczas nabywania dóbr i usług  oraz zlecania robót, tym samym 

przyczyniały się do poprawy ogólnej charakterystyki zużycia energii  

w gminie. Efektywne energetycznie zamówienia publiczne mogą przynieść władzom  

i społecznościom lokalnym korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Efekt 

ograniczenia zużycia energii elektrycznej, jest uzależniony od podejścia Gminy Bodzentyn 

do zadania, działanie to musi uwzględniać wszystkie podległe wydziały czy referaty Urzędu 

Miasta i Gminy. Koszty podjęcia takiego działania nie występują, ponieważ działanie to ma 

prowadzić do efektywnego gospodarowania zasobami (w tym: papieru, tuszu, oraz innych 

materiałów biurowych, czy zużycia energii elektrycznej) zatem, podjęcie działania 

przyniesie ograniczenie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, stąd  

w powyższej tabeli, jak również w zbiorczej nie można uwzględnić żadnych kosztów. 
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DZIAŁANIE IV 

Nazwa Działania 

Działania edukacyjne związane z ograniczeniem 
emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, 

wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki 
niskoemisyjnej 

Jednostka Odpowiedzialna Gmina Bodzentyn 

Okres realizacji 2016-2020 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia 
energii [MWh] 

- 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji 
[Mg CO2] 

- 

Szacowany koszt działania - 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg 
CO2] 

- 

Źródła finansowania 
Budżet Gminy, RPO WŚ, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW 

 

Działanie to obejmuje prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie 

szeroko rozumianego zrównoważonego korzystania z energii, w szczególności należy wskazać 

takie wydarzenia jak:  

 Tydzień Zrównoważonego Transportu (m.in. dzień bez samochodu),  

 Godzina dla Ziemi,  

 Dzień Ziemi, 

 Sprzątanie Świata. 

Bardzo istotne są takie działania jak pogadanki, prelekcje w szkołach i dla mieszkańców  

z wykorzystaniem m.in. filmów i prezentacji. Ważne jest prezentowanie ciekawych tematów 

np. „jak zmniejszyć zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu w gospodarstwie domowym 

nie ponosząc kosztów?” 

Działania powinny być realizowane konsekwentnie i cyklicznie, tak aby swoim 

oddziaływaniem obejmowały jak największą liczbę odbiorców. Bardzo ważnym czynnikiem 

jest wskazanie administracji samorządowej jako podejmującej wyzwania i dającej dobry 

przykład mieszkańcom. Należy również uwzględnić informowanie i promowanie PGN dla 

Gminy Bodzentyn na lata 2015-2020 – mieszkańcy muszą mieć świadomość istnienia  

i realnego funkcjonowania tego planu. 
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Korzyści społeczne: 

 zwiększenie ekologicznej świadomości użytkowników budynków (w tym dzieci  

i młodzieży), 

 kształtowanie norm dla energooszczędnych zachować, zaangażowanie mieszkańców  

w działania gminy,  

 stworzenie centrum edukacyjno-demonstracyjnego ukazującego możliwości  

i korzyści z stosowania OZE, 

 doradztwo w pozyskiwaniu środków dla wykorzystania OZE, 

 kształtowanie norm dla energooszczędnego biznesu ukierunkowanego na 

zrównoważone wykorzystanie zasobów, polepszenie warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pracy,  

 zwiększenie atrakcyjności komunikacji miejskiej jako alternatywy dla komunikacji 

indywidualnej. 

DZIAŁANIE V 

Nazwa zadania 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE ZORIENTOWANE NA 

GOSPODARKE NISKOEMISYJNĄ 

Jednostka Odpowiedzialna Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

Okres realizacji 2016-2020 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia 
energii [MWh] 

- 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji  
[Mg CO2] 

- 

Szacowany koszt działania W zależności od ceny finalnej w przetargu 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg 
CO2] 

- 

Źródło finansowania Budżet Gminy Bodzentyn 

Wprowadzanie do dokumentów planistycznych wymogów w zakresie efektywności 

energetycznej zarówno dla nowobudowanych, jak i remontowanych budynków. Między 

innymi poprzez takie działania jak:  

1. Wdrożenie w nowo powstające dokumenty z zakresu planowania przestrzennego gminy  

Bodzentyn polityki urbanistycznej ukierunkowanej na wielofunkcyjność zabudowy, 

poprzez efektywne wykorzystanie przestrzeni gminy, wyznaczenie nowych funkcji dla 

wymagających rewitalizacji i nowego zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz 

przeciwdziałanie procesowi eksurbanizacji, a także wyznaczenie obszarów całkowicie 

lub częściowo wyłączonych z ruchu samochodowego. 
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2. Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie 

infrastruktury rowerowej oaz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych 

tras. 

3. Formułowanie w dokumentach nowopowstających oraz aktualizacjach przepisów 

miejskich w sposób nie hamujący wzrostu efektywności wykorzystania energii oraz 

odnawialnych źródeł energii poprzez wprowadzenie zapisów zorientowanych na 

wykorzystanie dostępnych odnawialnych źródeł energii (np. przez przepisy 

wprowadzające optymalną ekspozycję na światło słoneczne nowopowstających 

budynków), a także wprowadzenie do procesów planowania kryteriów energetycznych. 

Wdrażanie prostych i krótkotrwałych  procedur wydawania zezwoleń na wykorzystanie 

instalacji opartych o odnawialne źródła energii. 

4. Regulacja prawna określonej liczby miejsc parkingowych dla nowych inwestycji. Zadanie 

obejmuje zastosowanie przepisów budowlanych, które uzależniają liczbę przyznanych 

miejsc parkingowych od położenia budynku oraz możliwości dojechania do niego za 

pomocą środków transportu publicznego. 

Zadanie to w zakresie kosztów, jest niezwykle trudne do oszacowania, wynika to ze stanu 

obecnego planowania przestrzennego Gminy (pokrycia MPZP gminy). Jeśli gmina nie 

posiada MPZP, oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, to koszty związane z realizacja tych planów, są bardzo kosztowne, stąd 

często spotykane zjawisko realizacji MPZP w częściach-dla obszarów najbardziej 

istotnych np. inwestycyjnych. Jednostką odpowiedzialną za powyższe zadanie jest Urząd 

Gminy z odpowiednim wydziałem np. ds. planowania przestrzennego. 
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TRANSPORT 

DZIAŁANIE I 

Nazwa zadania Rozbudowa i modernizacja dróg 

Jednostka Odpowiedzialna Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

Okres realizacji 2016-2020 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia 
energii [MWh] 

- 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji  
[Mg CO2] 

- 

Szacowany koszt działania 5 060 000,00 zł 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg 
CO2] 

- 

Źródło finansowania Budżet Gminy Bodzentyn 

 

Emisja liniowa, związana z transportem samochodowym ma duży udział w emisji całkowitej 

tlenku węgla oraz tlenków azotu. Przebudowa oraz modernizacja dróg spowoduje poprawę 

warunków panujących na drogach. Dzięki temu poprawi się płynność, przejezdność  

i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dzięki płynnej, jednostajnej jeździe (ograniczanie zatorów 

drogowych) samochody będą spalały mniejsze ilości paliwa, a co za tym idzie – będą 

generowały mniejszą emisję CO2. Płynność jazdy to unikanie konieczności gwałtownego 

hamowania i przyspieszania, która występuje bardzo często na drogach o złej jakości.  Ponadto 

przebudowy dróg pozwolą na ograniczenie emisji z unoszenia pyłu PM10 i PM2,5 z podłoża.  

Działanie to zostało uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań gminy  

i planuje objąć budowę i remont dróg gminnych (około 20 km), a także modernizację drogi 

gminnej w Śniadce. 
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DZIAŁANIE II 

Nazwa zadania Budowa ścieżek rowerowych 

Jednostka Odpowiedzialna Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

Okres realizacji 2016-2020 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia 
energii [MWh] 

- 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji  
[Mg CO2] 

6,61 

Szacowany koszt działania 30 000,00 zł 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg 
CO2] 

4 538,58 

Źródło finansowania 
Budżet Gminy Bodzentyn, RPO WŚ, środki NFOŚiGW 

oraz środki WFOŚiGW 

 

Wpływ gminy na uczestników transportu jest dość ograniczony. Mimo to istnieje duży 

wachlarz działań promocyjnych, które mogą bezpośrednio wpływać na zachowania i decyzje 

podejmowane przez mieszkańców/kierowców. Promocja transportu ekologicznego może 

przebiegać np. w oparciu o pełnienie roli wzorca, wykorzystującego nowoczesne  

i ekologiczne rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest budowa ścieżek rowerowych na 

terenie Gminy Bodzentyn.  

W chwili obecnej nie jest znany przebieg trasy ani dokładna długość planowanych ścieżek. 

Działanie to nie zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzentyn 

jednak gmina będzie się starała o pozyskanie dofinansowania na tą inwestycję. Koszt 

działania został oszacowany przez gminę. 

Korzyści społeczne: 

 bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców, 

 spójna i rozsądnie zaplanowana siec ścieżek rowerowych ma realny wpływ na 

poprawę bezpieczeństwa na drogach, 

 trasy rowerowe w gminach powinny tworzyć sieć, która to pokrywać się będzie  

z fragmentami sieci turystycznej wyznaczonej na terenie gminy.  

Na potrzeby niniejszego opracowania założono, że średnia ilość osób korzystających ze 

ścieżki rowerowej w dzień roboczy wyniesie 100, a w dzień wolny od pracy – 200.  W związku 

z powyższym założono, iż 50% zainteresowanych osób zrezygnuje z transportu 

samochodowego na rzecz podróżowania rowerem. Efekt ekologiczny działania został 

oszacowany jako 6,61 MgCO2/rok. 
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DZIAŁANIE III 

Nazwa zadania Marketingowa Strategia Komunikacyjna 

Jednostka Odpowiedzialna Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

Okres realizacji 2016-2020 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia 
energii [MWh] 

- 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji  
[Mg CO2] 

- 

Szacowany koszt działania W zależności od ceny finalnej w przetargu 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg 
CO2] 

- 

Źródło finansowania Budżet Gminy Bodzentyn 

 

Stworzenie dokumentu strategicznego ukierunkowanego na stały rozwój miejskiego 

transportu publicznego, pieszego i rowerowego mającego wpłynąć na zwiększenie udziału 

mieszkańców w tym transporcie. Jednym z elementów takiej strategii jest ochrona krótkich 

tras istniejących w sieci komunikacyjnej w celu zmniejszenia zużycia energii przez mniej 

wydajne lub bardziej niezbędne środki transportu (np. masowy transport publiczny), a także 

długoterminowa strategia wymiany i modernizacji taboru autobusowego miejskiej 

komunikacji oraz usprawnienia i rozbudowy istniejącej sieci tras. Ponadto taki dokument 

może podjąć temat wsparcia dla programów zbiorowego transportu dla szkół i firm, który 

wymaga stworzenia forum z udziałem firm, związków i stowarzyszeń konsumenckich w celu 

identyfikacji ich potrzeb, podziału kosztów usługi oraz zwiększenia liczby obywateli 

mających dostęp do środków transportu publicznego. W przypadku działań nie 

inwestycyjnych trudno jest określić zakres kosztowy działania. Wynika to z faktu, że Gmina 

Bodzentyn może sama stworzyć na potrzeby poprawy mobilności mieszkańców miasta 

dokument, który będzie miał na celu stworzenie ram i kierunków działań w zakresie 

transportu publicznego skorelowany z innymi dokumentami na szczeblu lokalnym. Innym 

rozwiązaniem związanym jednak z poniesieniem kosztów trudnych do określenie, jest 

zlecenie stworzenia dokumentu firmie zewnętrznej. Jednostką odpowiedzialną zarówno za 

nadzór nad pracami związanymi ze stworzeniem dokumentu jak i realizacją postanowień jest 

Gmina Bodzentyn- przystępując do stworzenia takiego dokumentu, niezbędnym wydaje się 

wskazanie odpowiedniego referatu, który będzie czuwał nad pracami. 
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GOSPODARSTWA DOMOWE 

DZIAŁANIE I 

Nazwa Działania Rozwój rozproszonych źródeł energii -mikro instalacje 

Jednostka Odpowiedzialna Mieszkańcy, Administratorzy Budynków, Deweloperzy 

Okres realizacji 2016-2020 

Efekt ekologiczny - redukcja 
zużycia energii [MWh] 

40,00 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji 
[Mg CO2] 

32,48 

Szacowany koszt działania 320 000 zł 

Szacunkowy koszt jednostkowy 
[zł/Mg CO2] 

2 463,05 

Źródła finansowania 

Środki własne, RPO WŚ 
Priorytet inwestycyjny 4a wspieranie wytwarzania i 

dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
NFOŚiGW - Program „Prosument” dotacje na instalacje 

fotowoltaiczne. 
PROW- punkt 7.8.1 Poddziałanie: Inwestycje związane z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii; WFOŚiGW 

Instalacje fotowoltaiczne są technologią, która sprawdza się nie tylko jako rozwiązanie 

komercyjne dla inwestorów i przedsiębiorców, ale z powodzeniem może być również 

stosowana w obiektach mieszkalnych. Instalacja w porze dziennej wykorzystywana będzie 

do pokrycia potrzeb gospodarstw domowych. W przypadku nadwyżek produkcji energii, będą 

one odsprzedawane do sieci elektroenergetycznej. 

Efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 został oszacowany przy założeniu, że na 

terenie Gminy Bodzentyn do 2020 roku powstanie przynajmniej 10 mikroinstalacji 

fotowoltaicznych. Szacunkowa moc jednej instalacji wynosi 4 kW zatem łączny uzysk energii 

to 40 MWh/rok.  

Wariantami alternatywnymi dla wskazanego w działaniu są: 

 montaż instalacji fotowoltaicznych z systemem akumulacji wytworzonej energii 

(tzw. instalacja typu off-grid), 

 montaż kolektorów słonecznych, 

 montaż pomp ciepła. 

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego  

w rękach osób prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy jest 

prowadzenie działań wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 
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 działalność edukacyjną i promocyjną, 

 wsparcie mieszkańców w przejściu procedury administracyjnej. 

Korzyści społeczne: 

 kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań,  

 doradztwo w zakresie wykorzystania OZE i uzyskiwania środków pomocowych. 

 

DZIAŁANIE II 

Nazwa Działania 
Termomodernizacja budynków 
komunalnych na terenie Gminy 

Jednostka Odpowiedzialna Gmina Bodzentyn 

Okres realizacji 2015-2018 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 
[MWh] 

36,17 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 12,26 

Szacowany koszt działania 524 000,00 zł 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 42 740,62 

Źródła finansowania RPO WŚ OŚ 3 Działanie 3.3 

 

W ramach działania w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych zakłada się 

termomodernizację 2 obiektów znajdujących się na terenie gminy: 

 budynek komunalny przy ul. Wolności; 

 budynek komunalny we Wzdole. 

Szacunkowym efektem realizacji zadania jest obniżenie zużycia energii  

w zmodernizowanych obiektach o 20%. Koszt działania oraz źródło finansowania zostało 

podane przez Gminę. Działanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Bodzentyn. 

Lista działań klasyfikowanych jako przedsięwzięcia termomodernizacyjne: 

 ocieplenie obiektu,  

 wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, 

 modernizację systemu grzewczego, 

 modernizację systemu wentylacyjnego,  

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

 implementacja systemów zarządzania energią. 
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 inne działania wynikające z przeprowadzonego audytu. 

Działanie to zakłada również możliwość termomodernizacji budynków mieszkalnych 

należących do osób prywatnych. 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

DZIAŁANIE I 

Nazwa Działania Budowa kotłowni na biomasę 

Jednostka Odpowiedzialna BrunPol Serwis 

Okres realizacji 2016-2018 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh] 2216 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 784 

Szacowany koszt działania 30 000 zł 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 38,27 

Źródła finansowania 
Środki własne, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

 

Kotłownie na biomasę są tanim i ekologicznym źródłem energii. Stają się popularne ze 

względu na niską cenę paliw pochodzenia roślinnego oraz ich ekologiczność. Biomasa jest 

paliwem odnawialnym – sadząc drzewa i inne rośliny, można uzupełniać jego zapasy,  

a podczas spalania biomasy do atmosfery uwalnia się tylko tyle dwutlenku węgla, ile spalane 

rośliny pobrały wcześniej w procesie fotosyntezy. Ich spalanie nie przyczynia się zatem do 

powiększenia dziury ozonowej. Kompletna instalacja z kotłem na drewno (biomasę), 

kominem i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, grzejnikami, rurami oraz niezbędną 

armaturą zabezpieczającą i sterującą kosztuje około 30 tys. zł. 

Działanie to obejmuje budowę kotłowni na biomasę o mocy 1,2 MW, przy ul. Wolności 6. Na 

tej podstawie obliczono efekt ekologiczny tego działania który wyniósł 784 MgCO2. 
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DZIAŁANIE II 

Nazwa Działania 
Budowa pojedynczej elektrowni 

wiatrowej 

Jednostka Odpowiedzialna Sławomir Bałchanowski 

Okres realizacji 2016-2018 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 
[MWh] 

- 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] - 

Szacowany koszt działania - 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] - 

Źródła finansowania Środki własne, ewentualna dotacja 

 

W ramach działania planuje się budowę pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,05 

MW w miejscowości Wzdół Rządowy na działkach ewidencyjnych nr 66, 67, 68/1, 70, 71, 72. 

Parametry elektrowni będą następujące: 

 wysokość wieży 100-125, 

 średnica śmigła do 100 m, 

 moc znamionowa do 2,05 MW, 

 moc akustyczna do 105 dB. 

Zgodnie z decyzją nr 2/2016 (BGK.6220.2.2011) po przeprowadzeniu postępowania  

w sprawie  oceny  oddziaływania na środowisko ustalono środowiskowe uwarunkowania dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie  pojedynczej elektrowni wiatrowej. 
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Tabela 27. Harmonogram realizacji zadań wraz z szacunkowym kosztem inwestycyjnym oraz efektem ekologicznym 

Nr Działanie 
Adresat 
zadania 

Okres 
realizac

ji 

Szacowany 
koszt 

Efekt ekologiczny 

Wskaźniki 
monitorowania 

Źródła 
finansowani

a MWh Mg CO2 

Wzrost 
udziału 

energii z OZE 
[MWh] 

Redukcja 
pyłu PM 10 
[Mg/rok] 

Redukcj
a pyłu 
PM 2,5 

[Mg/rok] 

Redukcja 
B(a)P 

[kg/rok] 

Redukcj
a NOx 

[Mg/rok] 

Redukcj
a SO2 

[Mg/rok
] 

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA 

1 

Termomoderni
zacja obiektów 
użyteczności 
publicznej na 
terenie Gminy 

Bodzentyn 

Gmina 
Bodzentyn 

2015-
2018 

6 301 000,00 
zł 

406,52 158,23 - 0,329 0,294 0 0,231 1,317 

Liczba 
budynków 
poddanych 

termomoderniz
acji [szt./rok] 

RPOWŚ OŚ 3 
Działanie 3.3 

2 

Montaż 
odnawialnych 
źródeł energii 
na obiektach 
użyteczności 
publicznej 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2019 

4 000 000,00 
zł 

- 812 1000 0 0 0 0 0 

Liczba 
nowopowstałych 
instalacji OZE 

[szt./rok] / Moc 
nowopowstałych 
instalacji OZE 

[kW/rok] 

RPO WŚ: 
Priorytet 

inwestycyjny 
4c, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW; 

3 
Zielone 

zamówienia 
publiczne 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

- - - - 0 0 0 0 0 

Liczba zleceń 
wykonanych 
zgodnie z 
kryteriami 

środowiskowymi 
[szt./rok] 

Budżet 
Gminy 

Bodzentyn 
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4 

Działania 
edukacyjne 
związane z 

ograniczeniem 
emisji, 

zwiększeniem 
efektywności 

energetycznej, 
wykorzystanie
m OZE oraz 
promocja 
gospodarki 

niskoemisyjnej 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

- - - - 0 0 0 0 0 

Liczba 
przeprowadzony

ch kampanii 
edukacyjnych i 
promocyjnych 

[szt./rok] 

Budżet 
Gminy, RPO 

WŚ, 
Program 

Operacyjny 
Wiedza 

Edukacja 
Rozwój 2014-

2020, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

5 

Planowanie 
przestrzenne 
zorientowane 
na gospodarkę 
niskoemisyjną 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

W zależności 
od ceny 

finalnej w 
przetargu 

- - - 0 0 0 0 0 - 
Budżet 
Gminy 

Bodzentyn 

TRANSPORT 

1 
Rozbudowa i 
modernizacja 

dróg 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

5 060 000,00 
zł 

- - - 0 0 0 0 0 

Długość 
zmodernizowan

ych 
/wybudowanych 

dróg [km] 

Budżet 
Gminy 

Bodzentyn 

2 
Budowa dróg 
rowerowych 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

30 000,00 zł - 6,61 - 0 0 0 0 0 

Długość 
nowopowstałych 

ścieżek 
rowerowych 

[km] 

Budżet 
Gminy 

Bodzentyn, 
RPO WŚ, 
środki 

NFOŚiGW 
oraz środki 
WFOŚiGW 

3 
Marketingowa 

Strategia 
Komunikacyjna 

Gmina 
Bodzentyn 

2016-
2020 

W zależności 
od ceny 

finalnej w 
przetargu 

- - - 0 0 0 0 0 - 
Budżet 
Gminy 

Bodzentyn 
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GOSPODARSTWA DOMOWE 

1 

Rozwój 
rozproszonych 
źródeł energii -

mikro 
instalacje 

Mieszkańcy, 
Administrato

rzy 
Budynków, 

Deweloperzy 

2016-
2020 

320 000,00 zł - 32,48 40 0 0 0 0 0 

Liczba 
nowopowstałych 
instalacji OZE 

[szt./rok] / Moc 
nowopowstałych 
instalacji OZE 

[kW/rok] 

Środki 
własne, RPO 
WŚ Priorytet 
inwestycyjny 
4a; NFOŚiGW 

– program 
PROSUMENT, 

PROW – 
punkt 7.8.1 
WFOŚiGW 

2 

Termomoderni
zacja 

budynków 
komunalnych 

na terenie 
Gminy 

Gmina 
Bodzentyn 

2015-
2018 

524 000,00 zł 36,17 12,26 - 0,029 0,026 0,000 0,021 0,117 

Liczba 
budynków 
poddanych 

termomoderniz
acji [szt./rok] 

RPO WŚ OŚ 3 
Działanie 3.3 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

1 
Budowa 

kotłowni na 
biomasę 

BrunPol 
Serwis 

2016-
2018 

30 000,00 zł 2216 784 - 1,79496 
1,60349

76 
0,0021539

52 
1,26046

08 
7,17984 

Masa 
zredukowanej 
emisji pyłów i 

B(a)P [Mg/rok], 
[kg/rok] 

Środki 
własne, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

2 

Budowa 
pojedynczej 

farmy 
wiatrowej 

Sławomir 
Bałchanowski 

2016-
2018 

- - - - - - - - - 

Moc 
nowopowstałej 

instalacji 
[MW/rok] 

Środki 
własne, 

ewentualna 
dotacja 

SUMA 2658,69 
1805,5

8 
1040 2,154 1,924 0,003 1,512 8,614   
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Typy Projektów realizowanych w ramach RPO WŚ, które są spójne z założeniami Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn: 

 
Typy projektów w obszarze Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych – projekty polegające na: 

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

służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystkich 

źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, 

biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.  

 budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  

w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci 

dystrybucyjnej/ przesyłowej. 

Typy projektów w obszarze Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  

w przedsiębiorstwach – projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej  

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

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

energii cieplnej, polegające na: 

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

bardziej efektywne energetycznie, 

 głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków  

w przedsiębiorstwach, 

 zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, 

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

technologii produkcji i użytkowania energii. 

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

projektem, może stanowić jedynie element projektu. 

Wśród ww. projektów są również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców 

wtórnych  w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność 

energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie. 

  

Typy projektów w obszarze Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym  - projekty 

dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne - inwestycje związane m.in. z: 

 ociepleniem obiektu, 

http://m.in/
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  wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne, 

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

lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji 

oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

  instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 

  instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji, 

 wymianą/izolacją pokrycia dachowego, 

  instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią, 

 mikrokogeneracją. 

 

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy 

zarządzania energią w oparciu o technologie TIK. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach są to również inwestycji w kotły spalające 

biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod warunkiem osiągnięcia znacznie zwiększonej 

efektywności energetycznej, jak również w szczególnie pilnych potrzebach, 

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

znacznego zwiększenia oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać wsparte 

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

przewyższa koszt inwestycji w niniejsze kotły. 

 

Indywidualne piece i mikrokogeneracja: 

Rezultatem wspartych projektów musi być znaczna redukcja CO2 w odniesieniu do 

istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa),  

a urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się (obowiązującym od końca 

2020r.) minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

zanieczyszczeń, które zostały określone w przepisach wykonawczych do dyrektywy 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
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9. Planowane rezultaty 

Zgodnie z wyznaczonymi w Pakiecie klimatyczno-energetycznym celami, kraje członkowskie 

Unii Europejskiej winny ograniczyć emisje CO2 o 20% do roku 2020. Jest to jednak cel 

ogólnokrajowy. Poszczególne gminy są analizowane indywidualnie. W przypadku planowania 

działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 brana 

pod uwagę jest specyfika gminy, m.in. takie czynniki jak: sektor przemysłowy działający na 

terenie gminy, zabudowa mieszkaniowa czy infrastruktura drogowa. Z przeprowadzonej 

inwentaryzacji emisji CO2 wynika, że najbardziej emisyjnym paliwem na terenie gminy 

Bodzentyn są paliwa pochodzące z gospodarstw domowych. Sytuacja ta nie powinna dziwić, 

gdyż na terenie Gminy najczęstszym paliwem opałowym jest węgiel który posiada wysoką 

emisyjność.  

Drugim paliwem pod względem emisyjności CO2 jest transport. Mimo spadającej liczby 

mieszkańców gminy, obserwuje się jednocześnie spadek liczby samochodów, a tym samym 

spadek emisyjności. 

Zważając na powyższe Gmina Bodzentyn planuje podjąć działania ograniczające zużycie 

energii, a co za tym idzie – redukujące emisji CO2. Działania te podejmowane będą  

w różnych sektorach: użyteczność publiczna, mieszkalnictwo, przedsiębiorstwa, transport.  

Plan działań proponowany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej powinien być miedzy innymi 

możliwy do realizacji. Wdrożenie powyższych działań pozwoli osiągnąć następujące cele: 

 

Redukcja emisji CO2 [Mg] 1805,58 

Redukcja zużycia energii końcowej 
[MWh] 

2658,69 

Wzrost udziału energii z OZE 
[MWh] 

1040 

Redukcja emisji pyłu PM10 
[Mg/rok] 

2,15 

Redukcja emisji pyłu PM2,5 
[Mg/rok] 

1,92 

Redukcja emisji B(a)P [kg/rok] 0,003 

Redukcja emisji NOX [Mg/rok] 1,51 

Redukcja emisji SO2 [Mg/rok] 8,61 
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Tabela 28: Całkowita emisja CO2 na terenie gminy Bodzentyn w poszczególnych latach (źródło: opracowanie własne). 

 Rok bazowy Rok 2014 
Prognoza na rok 2020 
(bez wprowadzenia 

PGN) 

Prognoza na rok 2020 (po 
wdrożeniu działań 

zaplanowanych w PGN) 

% zmian w 
stosunku do 

roku bazowego 

Emisja CO2 
[Mg] 

47702,51 46593,03 46219,73 44414,15 3,79% 

Zużycie energii 
końcowej 

[MWh] 
155812,88 151498,95 148546,65 145887,96 1,71% 

Produkcja 
energii z OZE 

5161,60 4878,13 5321,85 6201,60 0,27% 

Udział OZE  w 
produkcji 

energii finalnej 
3,31% 3,22% 3,58% 4,25% 0,94% 

Emisja pyłu 
PM10 [Mg/rok] 

54,98 52,05 56,63 54,48 0,91% 

Emisja pyłu 
PM2,5 [Mg/rok] 

49,12 46,50 50,60 48,67 0,92% 

Emisja B(a)P 
kg/rok] 

0,07 0,06 0,07 0,07 0,93% 

Emisja NOx 40,02 37,81 41,09 39,58 1,12% 

Emisja SO2 222,34 210,33 228,75 220,14 0,99% 

 

10. Monitoring i ewaluacja działań 

Etap wdrożenia i ewaluacji działań jest kluczowym elementem realizacji założeń Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Na tym odcinku rozstrzyga się bowiem, czy PGN pozostanie 

zbiorem niezrealizowanych postulatów, czy też wywrze konkretny wpływ na życie gminy. 

W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych zadań powinny być sporządzone 

szczegółowe plany realizacji zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych  

i harmonogramem ich realizacji – zgodnie z ogólnymi założeniami zawartymi w Planie 

Działań. Poszczególne działania ogólne i zadania szczegółowe realizowane będą przez różne 

stanowiska w ramach struktur Urzędu Gminy. W celu koordynacji całości procesu realizacji 

działań i kontroli osiąganych efektów postuluje się powołanie jednostki bądź zespołu 

koordynującego prowadzone zadania. Do najważniejszych zadań jednostki koordynującej 

należeć będzie: 

 kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 

2020,  

 monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających 

realizację zadań,  

 informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia 

społecznego dla realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami 

społecznymi działającymi na terenie gminy.  
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Część działań z uwagi na swój innowacyjny charakter, powinna zostać przeprowadzona  

w formie pilotażowej, aby zbadać jaki odbiór społeczny i jaki efekt przyniosą. Jeżeli 

działania okażą się skuteczne można je wdrożyć w pełnej skali – w przeciwnym razie należy 

rozważyć ich modyfikację bądź wdrożenie rozwiązania alternatywnego. 

Dla skutecznego wdrożenia działań konieczne jest ustalenie źródła i sposobu finansowania. 

Przewiduje się, że działania będą finansowane ze środków zewnętrznych i z budżetu gminy.  

Ze względu na znaczące koszty realizacji wielu zadań, konieczne jest pozyskanie 

finansowania zewnętrznego. Środki są dostępne w postaci krajowych i europejskich funduszy 

oraz środków międzynarodowych, w formie preferencyjnych kredytów i bezzwrotnych 

pożyczek i dotacji. 

Planując szczegółową realizację działań należy uwzględnić terminy, w jakich można ubiegać 

się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach ewaluacji działań za monitoring 

realizacji planu odpowiada jednostka koordynująca. Monitoring działań będzie polegał na 

zbieraniu informacji o postępach w realizacji zadań oraz ich efektach.  

Do danych zbieranych na potrzeby monitoringu należą: 

 terminy realizacji planowanych zadań, jednostki realizujące i postępy prac,  

 koszty poniesione na realizację zadań, 

 osiągnięte rezultaty działań (efekty redukcji emisji i zużycia energii),  

 napotkane przeszkody w realizacji zadania, 

 ocena skuteczności działań (w szczególności w jakim stopniu zrealizowano założone 

cele). 

System monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z następujących działań:  

4) systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 

poszczególnych zadań Planu, (np. ilość i rodzaj budynków poddanych 

termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj wymienionych opraw 

oświetleniowych itp.); dane powinny być gromadzone na bieżąco, natomiast 

kompletne zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok (za rok 

poprzedni); 

5) wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych; 

6) przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN – ocena realizacji 

zawierająca analizę porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Planu, 

określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikację 

ewentualnych rozbieżności. A także analizę przyczyn odchyleń oraz określenie 
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działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne 

wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia; 

7) przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących – aktualizacja Planu. 

Efektem ewaluacji będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne, na ile 

zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Środki do przeprowadzania procesu 

monitoringu będą pochodziły z budżetu gminy Bodzentyn oraz z środków zewnętrznych, np. 

WFOŚiGW. Poniżej przedstawione zostały wskaźniki monitoringu dla każdym z grup. 

Tabela 29. Wskaźniki monitoringu dla grupy użyteczności publicznej 

Opis wskaźnika Źródła danych Jednostka 

Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej  

z odnawialnych źródeł energii w budynkach 

użyteczności publicznej. 

Administratorzy budynków, 

przedsiębiorstwa energetyczne 

MWh/rok 

Sumaryczna powierzchnia zainstalowanych 

kolektorów słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych. 

Administratorzy budynków, 

przedsiębiorstwa energetyczne 

m2 

Liczba budynków poddanych 

termomodernizacji. 

Urząd Gminy szt. 

Całkowite zużycie energii końcowej w grupie 

budynków użyteczności publicznej. 

Administratorzy budynków, 

przedsiębiorstwa energetyczne 

MWh/rok 

Jednostkowe roczne zużycie energii końcowej 

w budynkach użyteczności publicznej 

Administratorzy budynków, 

przedsiębiorstwa energetyczne 

kW/m2/rok 

Roczna liczba usług/produktów, których 

procedura wyboru oparta została o kryteria 

środowiskowe (system zielonych zamówień 

publicznych). 

Urząd Gminy szt./rok 

 

Tabela 30. Wskaźniki monitoringu dla sektora transportu 

Opis wskaźnika Źródła danych Jednostka 

Liczba osób objętych akcjami społecznymi 

związanymi z efektywnym i ekologicznym 

transportem 

Urząd Gminy szt. 

Długość zmodernizowanych dróg Urząd Gminy szt. 
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Tabela 31. Wskaźniki monitoringu dla sektora mieszkalnictwa 

Opis wskaźnika Źródła danych Jednostka 

Liczba dofinansowanych przez gminę wymian 

źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych  

w podziale na typy zainstalowanych źródeł 

Urząd Gminy szt. 

Łączna liczba dofinansowanych przez gminę 

instalacji OZE w budynkach mieszkalnych w 

podziale na typy zainstalowanych źródeł 

Urząd Gminy szt. 

Liczba niskosprawnych źródeł ciepła 

zastąpionych źródłami wysokosprawnymi 

Urząd Gminy szt. 

Roczne zużycie gazu i energii elektrycznej w 

budynkach mieszkalnych 

GUS, przedsiębiorstwa 

energetyczne 

GJ/rok, 

m2/rok 

MWh/rok 

Liczba osób akcjami społecznymi Urząd Gminy osoby 

Liczba budynków 

pasywnych/energooszczędnych 

wybudowanych przez mieszkańców 

Urząd Gminy /GUS szt. 

 

Tabela 32. Wskaźniki monitoringu dla sektora handlu, usług i przedsiębiorstw 

Opis wskaźnika Źródła danych Jednostka 

Liczba firm/osób objętych działaniami 

informacyjno – promocyjnymi 

Urząd Gminy szt./osób 

Roczne zużycie energii elektrycznej, gazu, 

ciepła w sektorze handlu, usług 

GUS, przedsiębiorstwa 

energetyczne 

GJ/rok, 

m2/rok 

MWh/rok 

Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały 

dofinansowanie w ramach RPO na działania 

związane z ograniczeniem zużycia energii, 

emisji oraz wykorzystaniem OZE 

Urząd Marszałkowski szt. 

Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały 

dofinansowanie w ramach funkcjonowania 

WFOŚiGW na działania związane z 

ograniczeniem zużycia energii, emisji oraz 

wykorzystaniem OZE 

WFOŚiGW szt. 
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Dodatkowo w bazie emisji dla każdych grup tzn. zakładka energia elektryczna- znajduje się 

specjalna tabelka z aktywnymi formułami dla monitoringu zużycia energii elektrycznej dla 

poszczególnych lat. Tabelka ta pozwoli w bardzo prosty i czytelny sposób monitorować 

zużycie energii oraz wynikająca z tego emisja. 

Raporty 

Raporty w ramach prowadzonego monitoringu powinny być sporządzane na potrzeby 

wewnętrznej sprawozdawczości z realizacji PGN, tzw. „raporty monitoringowe”. 

Proponowana częstotliwość sporządzania raportów to okres dwuletni. Zakres raportu 

powinien obejmować analizę stanu realizacji przedsięwzięć/zadań oraz osiągnięte rezultaty 

w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii.  

Proponowany zakres raportu: 

 Opis stanu realizacji PGN, 

 Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji 

i porównanie jej z inwentaryzacją bazową. 

 Ocena realizacji oraz działania korygujące. 

 Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań 

określonych na podstawie wskaźników monitorowania. 

W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych 

wejściowych zarówno dotyczących obiektów gminnych jak i wszystkich innych znajdujących 

się na terenie gminy. Konieczna będzie ścisła współpraca jednostki koordynującej  

z podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy Bodzentyn, w tym m.in. z: 

 zarządcami budynków użyteczności publicznej, 

 innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na obszarze gminy, 

 przedsiębiorstwami energetycznymi. 

Raporty z przeprowadzonego monitoringu mogą służyć ewaluacji osiąganych celów i będą 

sporządzane w odstępie dwuletnim. 

Przygotowywane raporty monitoringowe będą zatwierdzane przez Burmistrza Bodzentyna  

a następnie Radę Miejską. 

Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialna będzie Referat Budowlano-Inwestycyjny  

i Ochrony Środowiska. 

Ewaluacja osiąganych celów i sposób wprowadzania zmian w planie 

W okresie do 2020 roku technologie związane z wykorzystywaniem energii mogą ulec 

zmianom. Podobnie potrzeby gminy Bodzentyn mogą ewaluować, a stan prawny może 

narzucać gminie więcej obowiązków względem obszaru gminy oraz współpracy regionalnej. 
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Niezbędne jest więc dokonywanie koniecznych zmian w planie oraz sprawdzanie oraz 

korekcja zakładanych celów. Zakładane cele należy sprawdzać w stosunku do celów 

szczegółowych ze względu na możliwość zmiany identyfikatorów ogólnych do roku 2020.  

W przypadku wykrycia niemożliwości osiągnięcia celu, nawet w późniejszym terminie niż 

zakłada to harmonogram należy usunąć działanie z listy oraz dokonać modyfikacji 

zakładanego celu. W przypadku nieosiągania mierników zadań ciągłych należy zanotować 

działania osiągnięte oraz zmodyfikować cel na kolejne lata lub wdrożyć działania 

wspomagające osiągnięcie celu. W przypadku osiągnięcia wyniku lepszego niż zakładany cel 

roczny dla działania, można podnieść cel długoterminowy. Przy dokonywaniu ewaluacji 

celów oraz dopisywaniu działań podjętych przez gminę należy zaznaczyć co zostało 

zmienione, kiedy oraz wpływ działania na osiągnięcie celu szczegółowego. 

Istotnym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest harmonogram rzeczowo-

finansowy, będący listą działań niskoemisyjnych do realizacji na terenie Gminy Bodzentyn. 

W harmonogramie do każdego działania przypisane są następujące informacje: 

 obszar działania; 

 typ działania (inwestycyjne/nieinwestycyjne/fakultatywne); 

 nazwa działania; 

 szacowany koszt realizacji działania; 

 podmiot odpowiedzialny za realizację; 

 okres realizacji. 

W harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą znaleźć się również działania, dla których nie 

obliczono efektów ekologicznych i energetycznych. Ponadto działania inwestycyjne  

w podziale na sektory, jak również działania fakultatywne. 

Harmonogram ma charakter otwarty, co oznacza, że w miarę potrzeb należy go aktualizować 

w trakcie realizacji Planu tak, aby w perspektywie kolejnych lat Gmina mogła reagować na 

napotkane problemy- w szczególności w zakresie ochrony środowiska i efektywności 

energetycznej. 

Działania niskoemisyjne do harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłaszać każdy 

zainteresowany interesariusz. Przez działanie niskoemisyjne rozumie się każde działanie, 

które może mieć wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw, udział odnawialnych 

źródeł energii, zmianę popytową na energię lub zmianę emisji CO2 lub pyłów na terenie 

gminy Bodzentyn.  
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Zgłoszenie działań do planu, należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn 

wykorzystując „formularz wprowadzania zmian w zadaniach niskoemisyjnych”. Jednostka 

koordynująca wdrażanie i monitoring PGN będzie rozstrzygać napływające wnioski do 

aktualizacji PGN. Wnioski te będą rozstrzygane raz na 6 miesięcy. Jednostka, która zgłasza 

działanie do planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bodzentyn, zobowiązana jest 

wskazać następujące dane: 

 nazwa działania; 

 typ działania; 

 opis działania; 

 wskazanie działania wpisanego do PGN, do którego można zakwalifikować zgłaszane 

działanie lub stwierdzenie konieczności utworzenia nowego działania ze względu na 

inną specyfikę planowanego zadania. 

W przypadku, gdy należy utworzyć nowe działanie, do powyższych danych przekazanych 

przez jednostkę zgłaszającą, niezbędne jest dookreślenie następujących wartości: 

 szacowany koszt realizacji i źródła finansowania; 

 okres realizacji; 

 planowany efekt energetyczny: roczna oszczędność w MWh oraz roczna produkcja 

energii z OZE w MWh; 

 planowany efekt ekologiczny: roczne zmniejszenie emisji CO2 w MgCO2, roczne 

zmniejszenie emisji pyłów w Mg. 

Efekt ekologiczny zgłaszanych działań musi być poparty metodologią obliczeń. Gmina 

Bodzentyn posiada pełną metodologię obliczeń działań ujętych w PGN. W przypadku działań, 

które pojawiają się po raz pierwszy w dokumencie w celu doprecyzowanego efektu 

ekologicznego jednostka koordynująca po zasięgnięciu porady w WFOŚiGW lub NFOŚiGW,  

a także w firmie zewnętrznej może oszacować efekt zamierzonych działań w postaci 

ograniczenia energii końcowej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost udziału energii odnawialnej. 

W przypadku konieczności utworzenia nowego działania lub usunięcia istniejącego działania 

można: 

1. wpisać/usunąć to działanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w trakcie najbliższej 

aktualizacji dokumentu, jeśli jego realizacja jest/była planowana w następujących 

latach, 
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2. bez zbędnej zwłoki zaktualizować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jeśli realizacja 

działania ma być realizowana w latach 2017-2018 oraz ma ono znaczący wpływ na 

zmianę struktury wykorzystania paliw, zmianę zapotrzebowania na energię lub 

zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę emisji CO2. 

W przypadku, gdy jednostka zgłaszająca działanie do PGN jest Gmina Bodzentyn, działanie 

należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 

wewnętrzną procedurą. Należy zaznaczyć, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym 

dokonano istotnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym (dodanie zadania) 

powinno podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie  

z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353), a także przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Wprowadzenie 

do Planu Gospodarki Niskoemisyjnych zmian mniej istotnych, w szczególności zmiany kwot, 

jednostki odpowiedzialnej za zadanie, jest możliwe w trybie zarządzenia Burmistrza. 

Za przeprowadzanie procesu ewaluacji odpowiedzialna będzie Budowlano-Inwestycyjnego  

i Ochrony Środowiska. 

Raporty ewaluacyjne będą sporządzane w odstępie dwuletnim. 

Przygotowywane raporty ewaluacyjne będą zatwierdzane przez Burmistrza Bodzentyn  

a następnie Radę Miejską. 

Środki do przeprowadzania procesu ewaluacji będą pochodziły z budżetu gminy Bodzentyn. 
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Formularz wprowadzania zmian w zadaniach niskoemisyjnych 

Formularz składany jest w celu: 

 dokonania zgłoszenia działań do PGN  usunięcia działania z PGN*( *proszę wypełnić część 1,2,4,5a, 10 

oraz 11) 

1. Podmiot 

odpowiedzialny za 

realizację działania 

Nazwa  

Adres  

Tel/Fax/Email  

Osoba kontaktowa  

2. Nazwa zadania  

3. Typ działania (proszę 

zaznaczyć właściwe)  

4. Obszar którego dotyczy 

działanie 

( proszę zaznaczyć 

właściwe) 
 

5. Czy działanie można 

zakwalifikować do już 

umieszczonego 

 w obowiązującym 

PGN? 

 

 Tak*  (*proszę podać nazwę działania)- 

 

 Nie, prosimy o utworzenie nowego działania 

6. Krótki opis zadania 
 

7. Szacowany koszt 

działania 

 

8. Źródła finansowania 
 

9. Okres realizacji 
 

10. Planowane efekty ekologiczne realizacji działania 

Roczna oszczędność energii [MWh]  Roczna produkcja energii z OZE 

[MWh] 

 

                                          11.Planowane efekty ekologiczne realizacji zadania 

Roczne zmniejszenie emisji CO2 [MgCO2] 
 

Roczne zmniejszenie emisji pyłów [Mg] 
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10.1 Interesariusze 

Przed przystąpieniem do opracowania „Planu” przeprowadzono spotkania w celu ustalenia 

strategicznych działań, tak aby osiągnąć jak najwyższy poziom szczegółowych danych, które 

zostaną wprowadzone do bazy danych i będą podstawą dalszych wniosków  

i planowanych zamierzeń. 

Pozyskiwanie danych na potrzeby opracowania bazy danych przeprowadzono w oparciu  

o następujące działania:  

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, można stwierdzić, iż problem emisji nie jest 

powiązany z jednym kluczowym emitentem, ale jest raczej sumą zróżnicowanych, 

rozproszonych źródeł emisji, na którą składa się transport, zużycie energii na potrzeby 

bytowe, wykorzystanie ciepła na potrzeby grzewcze, czy też na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej. Stąd też tylko podjęcie szeroko zakrojonych działań we 

wszystkich sektorach pozwoli na osiągnięcie zauważalnych postępów w dziedzinie redukcji 

zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych emitowanych do powietrza. 

Rolę integratora tych działań w PGNie odgrywa plan działań poświęcony zarówno 

inwestycjom, jak i przedsięwzięciom nieinwestycyjnym w szczególności w sektorach  

o najwyższej emisyjności. Identyfikujące te sektory możliwe stało się wskazanie grup 

interesariuszy, czyli podmiotów, do których adresowany jest Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej, którymi są: 

 Mieszkańcy – stopień emitowanych przez mieszkańców zanieczyszczeń nie jest mierzony 

jedynie stosowanymi paliwami na cele grzewcze, chociaż tzw. niska emisja (pochodząca 

z lokalnych kotłowni i domowych pieców grzewczych opalanych w szczególności, węglem 

oraz miałem węglowym) jest szczególnie uciążliwa. Wykorzystując również inne, 

pozornie czyste nośniki energii wywiera się negatywny wpływ na jakość powietrza – 

wytwarzanie energii elektrycznej oparte jest w Polsce w przeważającej mierze na 

węglu, zatem nawet wybierając ogrzewanie elektryczne, generujemy emisję związaną 

z wytwarzaniem tej energii. Bardzo istotne w realizacji planu jest włączenie 

mieszkańców poszczególnych Sołectw Gminy Bodzentyn w realizację planu. Gmina 

powinna dążyć do integracji mieszkańców-idealnym przykładem mogą być cykliczne 

spotkania z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach. Pozwoli to na integrację 

społeczności lokalnej, co w efekcie końcowym przyczyni się do wzajemnej realizacji 

celów zawartych w PGN. Spotkania te mogą dotyczyć m.in. dofinansowania na mikro 

instalacje, czy kolektory słoneczne, działanie to z jednej strony pozwoli na rozwianie 

pewnych wątpliwości dla osób chcących skorzystać z działania, a z drugiej strony pozwoli 
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zidentyfikować imiennie osoby zainteresowane inwestycją. Ze względu na ochronę 

danych osobowych, dane wrażliwe nie zostały udostępnione w bazie. 

 W związku z powyższym, w tym obszarze do mieszkańców skierowano działania  

z jednej strony nastawione na redukcję niskiej emisji (modernizacja i likwidacja kotłów 

węglowych, montaż kolektorów wspierających ogrzewanie ciepłej wody użytkowej) z 

drugiej na wytwarzanie energii elektrycznej w sposób ekologiczny –  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Istotne jest również promowanie wśród 

mieszkańców zachowań związanych z oszczędzaniem energii – wykorzystując sprzęty 

elektryczne o mniejszym zapotrzebowaniu na energię, obniża się zapotrzebowanie na 

energię elektryczną pośrednio doprowadzając do spadku emisji związanej  

z wytwarzaniem tej energii. 

 Przedsiębiorcy – działalność komercyjna związana jest przede wszystkim z dużym 

wykorzystaniem energii elektrycznej – do zasilenia maszyn i urządzeń, do oświetlenia 

pomieszczeń, czy też na potrzeby klimatyzacji, stąd też w stosunku do przedsiębiorców 

przewidziano działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Co 

ważne, wykorzystanie OZE musi być przyjazne zarówno środowisku, jak i społeczności 

lokalnej, stąd też rekomenduje się wykorzystywanie źródeł o najniższej uciążliwości. 

Zatem PGN nie przewiduje na terenie gminy budowy dużych instalacji wiatrowych, czy 

rozległych farm fotowoltaicznych. Na obecnym etapie realizacji PGN, nie można 

wskazać konkretnych firm które chcą skorzystać z działania związanego z małymi 

instalacjami. Natomiast wyznaczając mapę kluczowych interesariuszy, nie można 

pominąć ich w realizacji działań zawartych w niniejszym dokumencie. Przedsiębiorstwa 

włączone w realizację to m.in. 

1. AKAMIT SP. Z O.O. 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGPOL Mirosław Grzejszczyk 

3. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Rubinkiewicz Stanisław 

4. Apteka H. Kudrycki 

5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLTRANS Roman Matysek 

 

 Samorząd terytorialny (administracja gminna) i jednostki powiązane – chociaż obiekty 

publiczne odpowiadają za stosunkowo niewielką część zużycia paliw i energii na terenie 

gminy, to jednakże pełnią istotną rolę w promowaniu zachowań pro środowiskowych. 

Realizując inwestycje za zakresu odnawialnych źródeł energii na obiektach takich jak – 

szkoły, przedszkola, samorząd może dawać dobry przykład wykorzystania tego rodzaju 

technologii, stanowiąc również lokalną bazę referencyjną pozwalającą w praktyce 

ocenić opłacalność oraz racjonalność konkretnych rozwiązań. W obszarze komunikacji 
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rolą samorządu powinno być również promowanie i stwarzanie możliwości do zachowań 

sprzyjających wykorzystywaniu alternatywnych form transportu – zwłaszcza poprzez 

rozbudowę ścieżek rowerowych. Gmina jako kluczowy interesariusz, zobowiązany jest 

do kreowania poprawnych wzorców wśród pozostałych aktorów lokalnych. Należy tutaj 

uwzględnić nie tylko Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, ale również pozostałe obiekty 

publiczne, do których można zaliczyć: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, 

Szkoły Średnie, Schronisko Młodzieżowe w Św. Katarzynie. Miejsko- Gminne Centrum 

Kultury w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Osoby i podmioty korzystające z komunikacji samochodowej – gwałtownie w ostatnich 

latach rosnąca ilość pojazdów poruszających się po drogach, generuje wiele 

negatywnych skutków - zatłoczenie dróg, niedostatek miejsc parkingowych, wypadki 

drogowe, zanieczyszczenie powietrza. Kluczowe jest zatem dotarcie do osób 

korzystających na co dzień z samochodów aby zmieniały swoje nawyki komunikacyjne, 

wybierając alternatywne formy transportu, bądź wdrażając zasady ekonomicznej jazdy 

samochodem (ecodrivingu), która pozwala obniżyć ilość spalanego paliwa, a tym samym 

emisję. W przypadku interesariuszy związanych z transportem, należy rozumieć firmy 

przewozowe świadczące usługi w zakresie organizacji transportu publicznego  

i prywatnego. 

Firmy budowlane, deweloperzy, osoby podejmujące się budowy domów – jednym  

z priorytetów Planu jest poprawa efektywności energetycznej, w istniejących budynkach 

umożliwia to termomodernizacja tych obiektów, w przypadku budynków nowopowstających 

o niskie zapotrzebowanie na energię można zadbać już na etapie projektowania a następnie 

wyboru materiałów budowlanych. Stąd też istotną rolą jest promowanie takich technologii 

(domy pasywne, domy energooszczędne), które sprzyjać będą ograniczaniu zapotrzebowania 

na energię cieplną. 

Współpraca z interesariuszami PGN polegała na: 

 Ustalono adresy interesariuszy (przedsiębiorstw, instytucji i jednostek), do których 

należy skierować ankiety i pisma, z prośbą o przekazanie danych potrzebnych do 

opracowania „Planu”; 

 Opracowano wzór ankiet dla społeczeństwa oraz dla przedsiębiorców, które 

rozesłano w wersji papierowej do przedsiębiorców oraz rozprowadzono wśród 

mieszkańców; 

 Wystosowano pisma do przedsiębiorców, instytucji i jednostek, z prośbą  

o przekazanie danych; 
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 Do interesariuszy skierowano prośbę o przekazanie informacji o planowanych lub 

przewidywanych działaniach, które miałyby zostać uwzględnione w „Planie”,  

a których realizacja przyczyniłaby się do osiągnięcia celów określonych w „Planie”; 

 W obszarach działań, dla których nie odnotowano pełnego zakresu inwentaryzacji  

w bazie danych wprowadzono dane zebrane z dokumentów strategicznych oraz 

danych GUS. 

Wypracowanie właściwego systemu współpracy między Gminą Bodzentyn a interesariuszami 

zewnętrznymi jest niezwykle istotne z punktu widzenia skutecznej realizacji PGN, ponieważ: 

o każde działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne, 

o otoczenie społeczne (zaangażowanie, ale także odpowiednie nastawienie 

społeczeństwa) wpływa na możliwości realizacji działań. 

Nie można skutecznie zrealizować założeń PGN bez świadomości tego, kim są interesariusze, 

jakie kierują nimi motywy i przekonania,  bez pokazania, że działanie ma przynieść im 

konkretne korzyści. Konieczne do skutecznego wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

jest czynne słuchanie interesariuszy, ich opinii i wątpliwości oraz współdziałanie z nimi. 

W celu skutecznej realizacji zaleca się organizację cyklicznych spotkań Zespołu Zadaniowego 

z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Spotkania miałyby na celu wymianę uwag, 

opinii, ale także wiedzy, doświadczenia i „dobrych praktyk” we wdrażaniu działań zawartych 

w planie, wprowadzania rozwiązań ograniczających zużycie energii i emisje z obszaru Gminy 

Bodzentyn. 

11. Uwarunkowania realizacji działań 

Realizacja rekomendowanych działań, nawet jeżeli zostały włączone w Wieloletnią Prognozę 

Finansową nigdy nie może być traktowana jako pewnik, w szczególności należy mieć na 

uwadze, że nawet duże wydatki finansowe nie przynoszą natychmiastowych, planowanych 

efektów. Powodzenie planowanych działań i realizacja założonych celów jest bowiem 

uzależniona od różnorodnych czynników o charakterze wewnętrznym  

i zewnętrznym. Przejrzyste zestawienie tych czynników umożliwia analiza SWOT (ang. 

Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), w ramach której analizowane są silne  

i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wpływające na realizację założonego Planu Działań. 
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Silne strony Słabe strony 

 Determinacja gminy w zakresie 

realizacji Planu gospodarki 

niskoemisyjnej; 

 Rosnące zainteresowanie ze strony 

inwestorów, przedsiębiorców 

działaniami proefektywnościowymi; 

 Rozwijająca się infrastruktura 

techniczna związana z 

zaopatrzeniem odbiorców w energię 

elektryczną,  i gaz; 

 Coraz większa świadomość społeczna 

wykorzystania OZE. 

 Niedostateczne środki finansowe 

 w budżecie gminy na realizację 

działań zawartych w Planie; 

 Brak szczegółowych informacji 

dotyczących zużycia nośników 

innych niż sieciowych zużywanych 

na terenie gminy; 

 Występowanie barier technicznych  

i ekonomicznych stosowania OZE; 

 Bardzo intensywny przyrost liczby 

pojazdów poruszających się w 

obrębie gminy; 

 Rosnąca emisja z transportu 

samochodowego 

 Przestarzała infrastruktura 

energetyczna; 
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Szanse Zagrożenia 

 Wdrażanie nowych programów 

wsparcia dla działań prosumenckich 

skierowanych dla przedsiębiorstw i 

osób fizycznych; 

 Coraz wyższe koszty energii 

zwiększające opłacalność działań 

zmniejszających jej zużycie; 

 Coraz większy nacisk UE na OZE; 

 Rosnąca świadomość odbiorców  

w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią, coraz 

większy nacisk z tym związany na 

racjonalizację zużycia energii; 

 Możliwości wsparcia przez Państwo  

i UE inwestycji związanych z OZE, 

termomodernizacją, rozwojem 

infrastruktury; 

 Zwiększenie inicjatyw zmierzających 

do poprawy stanu środowiska 

naturalnego; 

 Coraz częstsze stosowanie przez 

inwestorów nowych technologii 

pozytywnie wpływających na 

energochłonność budynków. 

 Brak odpowiedniej koordynacji 

działań planistycznych, 

koncepcyjnych i technicznych; 

 Zmniejszenie zainteresowania 

Odnawialnymi Źródłami Energii 

przez użytkowników energii ze 

względu na wysoki koszt 

inwestycyjny; 

 Coraz większy potencjał produkcyjny 

na terenie gminy mogący 

spowodować wzrost emisji 

dwutlenku węgla. 
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12. Źródła finansowania 

Realizacja i powodzenie inwestycji wskazanych w Planie Działań w dużej mierze uzależnione 

jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie. Dotyczy to 

zarówno inwestycji prowadzonych przez podmioty samorządowe, jak  

i przedsiębiorstwa. W perspektywie finansowej 2014 - 2020 podstawowymi źródłami wsparcia 

będą: 

 Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, 

 Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. 

12.1. Unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to narodowy 

program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, 

powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo 

energetyczne.  

POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji 

wyznaczone w edycji wcześniejszej- POIiŚ 2007-2013. Odnoszą się one w szczególności do 

postępu technicznego państwa w priorytetowych sektorach gospodarki. 

Program POIiŚ 2014-2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to 

jednostki samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do dużych 

przedsiębiorstw).  

Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, którego 

głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz 

ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje się dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko opracowany 16 grudnia 2014 roku 

skierowany jest na następujące osie priorytetowe:  

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki 

PRIORYTET INWESTYCYJNY: Wspieranie Wytwarzania i Dystrybucji Energii Pochodzącej ze 

Źródeł Odnawialnych.   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 

w końcowym zużyciu energii brutto.  
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Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu unii: realizacja 

priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia udziału energii produkowanej ze 

źródeł odnawialnych, co z kolei przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania 

i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez 

redukcję zanieczyszczeń do atmosfery 

PRIORYTET INWESTYCYJNY: Promowanie Efektywności Energetycznej i Korzystania  

z Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwach.   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.  

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu unii: realizacja 

priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na 

poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Wpłynie to 

na oszczędność energii, a jej efektywne wykorzystanie przez przedsiębiorstwa obniży koszty 

ich funkcjonowania. Działania w ramach przedmiotowego priorytetu wpłyną również na 

zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY: Wspieranie Efektywności Energetycznej, Inteligentnego 

Zarządzania Energią i Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Infrastrukturze 

Publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.  

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym 

mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.  

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu unii: realizacja 

priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na 

poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie 

poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze  

i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.   

PRIORYTET INWESTYCYJNY: Rozwijanie i wdrażanie Inteligentnych Systemów Dystrybucji 

działających na niskich i średnich poziomach napięcia.  

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wprowadzenie pilotażowych sieci inteligentnych.  

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu unii: realizacja 

priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na 

poziomie zużycia poprzez wdrożenie elementów sieci inteligentnych. 
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PRIORYTET INWESTYCYJNY: Promowanie Strategii Niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu.   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej.   

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu unii: realizacja 

priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na 

poziomie produkcji i przesyłu. Działania przewidziane w przedmiotowym priorytecie 

ukierunkowane będą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy 

jakości powietrza na terenach miejskich. 

Oś priorytetowa VII: Poprawa Bezpieczeństwa Energetycznego 

PRIORYTET INWESTYCYJNY: Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu 

energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.  

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wzmocniona infrastruktura bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu unii: Realizacja 

priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego poprzez 

zabezpieczenie przesyłu i dystrybucji energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa gazowego. 

12.2. Środki NFOŚiGW 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych 

źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, 

wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest 

finansowanie działań w ramach programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery 

działania priorytetowe: poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, 

wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz system zielonych inwestycji (GIS 

– Green Investment Scheme).  

12.2.1. Program wsparcia budownictwa energooszczędnego 

Celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez 

dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii 

w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. 

Rodzaje przedsięwzięć:  

 budowa domu jednorodzinnego;  
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 zakup nowego domu jednorodzinnego;  

 zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Program jest wdrażany w latach 2013 – 2022.  

Alokacja środków (kwota dotacji w planowanych do zawarcia umowach kredytu):  

 100 mln zł – w latach 2013 – 2015;  

 200 mln zł – w latach 2016 – 2018; z zastrzeżeniem, że mogą następować przesunięcia 

alokacji środków między ww. okresami, w zależności od poziomu wykorzystania przez 

banki limitu środków na częściowe spłaty kapitału kredytu.  

Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2022 roku. 

Koszty kwalifikowane: 

Koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego  

w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem 

wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku 

i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te 

elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, 

w szczególności:  

1) zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów 

izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,  

2) zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  

3) zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

wodnokanalizacyjnej i elektrycznej. 

Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku 

umożliwiających zamieszkanie. 

12.2.2. Inwestycje energooszczędne w MŚP 

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie 

efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych 

i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji 

CO2.  

Beneficjentami są prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy 

polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji  
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z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz 

z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy 

o współpracy z NFOŚiGW. 

12.2.3. BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji 

energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych  

Warunki dofinansowania: 

1) kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania 

określonego w programie;  

2) oprocentowanie pożyczki:  

a) na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, 

nie mniej niż 2 % (w skali roku); albo  

b) na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie 

stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody 

ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6);  

3) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza 

spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono 

pierwszą transzę środków; 

 4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres 

finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 

planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;  

5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 

kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej 

raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia;  

6) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;  

7) pożyczka nie podlega umorzeniu;  

8) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 
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10.2.4. Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE 

Celem programu jest „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii  

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”  jest ograniczenie lub uniknięcie emisji 

CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup  

i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji 

energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub 

spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy 

prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na 

rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy  

w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. 

programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na 

częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. 

12.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 formułuje ramy 

interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w Strategię Europa 2020. 

W ramach III osi priorytetowej RPO dla województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

zostały wyznaczone cele i priorytety związane z Efektywną i Zieloną Energią. 

Opis osi priorytetowej:  

Oś priorytetowa Efektywna i zielona energia zakłada realizację inwestycji, których celem 

jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Zaplanowana interwencja będzie mieć 

bezpośredni wpływ na spełnienie przez Polskę wymogów stawianych przez Komisję 

Europejską w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami. Realizacja 

zaprogramowanych działań będzie skutkować również poprawą konkurencyjności regionalnej 

gospodarki poprzez zmniejszenie energochłonności sektora publicznego i prywatnego. 

Ponadto należy podkreślić,  iż interwencje realizowane w ramach CT4 powinny wynikać   

z przygotowanych przez samorządy planów gospodarki niskoemisyjnej, obejmujących takie 

zagadnienia jak: przeciwdziałanie zmianom klimatu, zaopatrzenie w energię i jej zużycie 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania, promowanie „czystego” transportu w miastach 

uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności mieszkańców miast i ich obszarów 

funkcjonalnych.  
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Dokumenty te określać będą lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji 

z wykorzystaniem również środków z funduszy europejskich.  Należy zaznaczyć, iż 

przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną wymaga podjęcia interwencji w wielu 

dziedzinach, dlatego też w ramach osi zaplanowano szeroki wachlarz działań, których 

realizacja gwarantuje kompleksowe podejście do polityki energetycznej w regionie.  

Projekty pozytywnie wpływające na zmiany klimatu poprzez redukcję emisji gazów 

cieplarnianych będą traktowane priorytetowo. 

Priorytet inwestycyjny: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. 

Cel szczegółowy: zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii 

w województwie świętokrzyskim. 

Typy przedsięwzięć: W ramach priorytetu wsparcie skierowane zostanie na projekty, 

dotyczące:  

1. wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł 

odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) 

wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej,   

2. budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,  

3. budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła   

w wysokiej kogeneracji z OZE, 

5. budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła   

i chłodu w trigeneracji z OZE. 

Beneficjenci:    

 jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,     

 przedsiębiorstwa duże, średnie, małe, mikro prowadzące działalność na terenie    

województwa świętokrzyskiego, w tym producenci rolno – spożywczy,   

 uczelnie,   

 związki i stowarzyszenia JST,   

 podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 

działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,   

 państwowe jednostki budżetowe,   

 instytucje kultury. 
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Priorytet inwestycyjny: promowanie efektywności energetycznej i korzystania  

z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. 

Cel szczegółowy: zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących  

działalność w województwie świętokrzyskim. 

Typy przedsięwzięć: w ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się dofinansowanie 

projektów, dotyczących poprawy efektywności energetycznej (w tym z uwzględnieniem OZE 

energii z OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach, skutkujących zmniejszeniem zużycia i strat wody, energii elektrycznej, 

energii cieplnej. W szczególności:   

 modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,  

 głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków  w przedsiębiorstwach,  

 zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,  

 zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 

technologii produkcji i użytkowania energii,  

 wprowadzanie systemów zarządzania energią. 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa mikro, małe średnie, prowadzące działalność na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

Priorytet inwestycyjny: wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii  w infrastrukturze publicznej, w tym  

w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. 

Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora 

mieszkaniowego. 

Typy przedsięwzięć: w ramach priorytetu inwestycyjnego interwencja zostanie skierowana 

na projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych 

obiektów na energooszczędne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego 

bądź innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. Planuje się dofinansować 

inwestycje w zakresie związanym m.in. z:  

1. ociepleniem obiektu,  

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

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

lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji  i klimatyzacji oraz 

systemów wodno-kanalizacyjnych,  

4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  
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5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE,  

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji   

7. izolacja  pokrycia dachowego,  

8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,  

9. przeprowadzeniem audytu energetycznego jako elementu koniecznego do realizacji 

projektu,  

10. mikrokogeneracją. 

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje kotły spalające biomasę, olej opałowy lub 

ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 

osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją 

szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje w muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. 

Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci 

ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferowane powinny 

być instrumenty finansowe  w przypadku powyższych inwestycji. Możliwość użycia 

instrumentów finansowych na tego typu projekty została poprzedzona oceną ex-ante 

przeprowadzoną zgodnie  z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013. Projekty powinny również przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,  

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, związki i stowarzyszenia JST, TBS, samorządowe 

jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,  uczelnie,  inne podmioty 

prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, 

posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,  policja,  podmioty 

lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą 

finansowaną ze środków publicznych,  samorządowe osoby prawne, jednostki ochotniczej  

i  Państwowej Straży Pożarnej. 

Priorytet inwestycyjny: promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu. 

Cel szczegółowy: ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. 

Typy przedsięwzięć: w tym priorytecie inwestycyjnym dofinansowanie znajdą projekty, 

realizujące założenia planów niskoemisyjnych dla poszczególnych obszarów.  
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Wsparcie dla projektów powinny wynikać z zapisów planów gospodarki niskoemisyjnej dla 

poszczególnych typów obszarów i niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach innego 

PI np.:   

 modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych)na 

energooszczędne,  

 budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,   

 wymiana źródeł ciepła,  

 mikrokogeneracja,  

 działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,   

 kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie 

budownictwa pasywnego. 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa duże, średnie, małe, 

mikro świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego, partnerzy 

społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa świętokrzyskiego, organizacje 

pozarządowe (NGO), samorządowe osoby prawne, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie,  

państwowe jednostki budżetowe,  instytucje kultury. 

Zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizowane są w ramach piątej osi 

priorytetowej, której celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii.  

Do potencjalnych beneficjentów w ramach RPO województwa świętokrzyskiego należą: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną,  

 jednostki naukowe, 

 szkoły wyższe,  

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki,  

 organizacje pozarządowe,  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,   

 Towarzystwa Budownictwa Społecznego,  

 służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,  

 podmioty wdrażające instrument finansowy. 
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12.4. Środki WFOŚiGW 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w celu poprawy 

efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza przewiduje wsparcie finansowe dla 

osób fizycznych, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.  

Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez 

modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, 

termomodernizację budynków” 

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych:  

I. wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja 

kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) co najmniej klasy 4 i wyższej możliwe jest 

na terenach, gdzie nie występują przekroczenia norm jakości powietrza i gdzie nie ma 

dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,  

II. podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z likwidacją kotła/pieca,  

III. termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, 

stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana 

okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej 

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

termomodernizacji), wynikająca z opracowania zawierającego opis stanu istniejącego 

termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu 

dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii,  

IV. zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych, wykorzystywanych na zaspokojenie 

potrzeb własnych,  

V. zakup i montaż nowych pomp ciepła, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb 

własnych,  

VI. zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych, wykorzystywanych na 

zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych 

nadwyżek energii elektrycznej do sieci,  

VII. zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru, wykorzystywanych 

na zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych 

nadwyżek energii elektrycznej do sieci 
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Wsparcie finansowe działań w dziedzinie Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem: 

L.p. Nazwa działania Beneficjent 
Forma 

wsparcia 

Wysokość 

wsparcia [%] 

1 

Opracowanie gminnych 

Programów Ograniczenia 

Niskiej Emisji (PONE) 

wynikających z 

„Programów ochrony 

powietrza dla województwa 

świętokrzyskiego”. 

JST i ich związki 

Dotacja 
Do 80% kosztów 

kwalifikowanych 

Pożyczka 
Do 95% kosztów 

kwalifikowanych 

2 

Realizacja zadań ujętych w 

programach ochrony 

powietrza 

podmioty wskazane do 

realizacji zadań w ramach 

Programu ochrony powietrza 

dla województwa 

świętokrzyskiego 

Pożyczka 
Do 95% kosztów 

kwalifikowanych 

3 
Realizacja zadań ujętych w 

PONE 

JST i ich związki, podmioty 

świadczące usługi publiczne 

w ramach realizacji 

obowiązków własnych JST, 

przedsiębiorcy (spółki 

kapitałowe, cywilne), osoby 

fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, 

inne 

Pożyczka 
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych 

4 

Realizacja zadań ujętych w 

planach gospodarki 

niskoemisyjnej i planach 

działań na rzecz 

zrównoważonej energii. 

podmioty wskazane do 

realizacji zadań w ramach 

planów gospodarki 

niskoemisyjnej / planów 

działań na rzecz 

zrównoważonej energii 

Pożyczka 
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych 

5. 

Inne przedsięwzięcia 

dotyczące ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, w ramach 

dedykowanych programów. 

Zgodnie z dedykowanym programem (np. osoby fizyczne) 
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12.5. Inne programy wsparcia finansowego 

Bank Ochrony Środowiska – kredyty proekologiczne 

Bank oferuje następujące kredyty:  

 Słoneczny EkoKredyt – na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej 

wody użytkowej, dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych,  

 Kredyt z Dobrą Energią – na realizację przedsięwzięć z zakresu wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów 

polegających na budowie: biogazowni, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji 

energetycznego wykorzystania biomasy oraz innych projektów z zakresu energetyki 

odnawialne. Dla JST, spółek komunalnych, dużych, średnich i małych 

przedsiębiorstw.  

 Kredyty na urządzenia ekologiczne – na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów 

służących ochronie środowiska, dla klientów indywidualnych, wspólnot 

mieszkaniowych i mikroprzedsiębiorstw.  

 Kredyt EnergoOszczędny – na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej w tym: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia 

ulicznego, wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp., 

wymiana przemysłowych silników elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja 

dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych, modernizacja 

technologii na mniej energochłonną, wykorzystanie energooszczędnych wyrobów 

i urządzeń w nowych instalacjach oraz inne przedsięwzięcia służące oszczędności 

energii elektrycznej. Dla mikroprzedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych.  

 Kredyt EkoOszczędny – na inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu: zużycia 

(energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do 

produkcji), zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 

zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych w związku z: składowaniem 

i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, inne 

przedsięwzięcia ekologiczne przynoszące oszczędności. Dla samorządów, 

przedsiębiorców (w tym wspólnot mieszkaniowych).  

 Kredyt z Klimatem – to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowane 

przez Klienta przedsięwzięcia dotyczące: 1) Efektywności energetycznej, polegające 

na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię (cieplną i elektryczną): modernizacja 

indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych  

i obiektach wielkopowierzchniowych oraz lokalnych ciepłowni, modernizacja małych 
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sieci ciepłowniczych, prace modernizacyjne budynków, polegające na ich 

dociepleniu (np. docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu, wymiana okien), 

wymianie oświetlenia, bądź instalacji efektywnego systemu wentylacji lub 

chłodzenia, montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub 

obiektach przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, 

panele fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z istniejącym źródłem ciepła 

lub jego zamianę na OZE), likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie 

budynku do sieci miejskiej, wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, 

instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, instalacja małych 

jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji. 2) Budowy systemów OZE.  

Dla JST, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, mikroprzedsiębiorstwom oraz małym 

i średnim przedsiębiorstwom, fundacjom, przedsiębiorstwom komunalnym, dużym 

przedsiębiorstwom. 

 termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji 

emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku, bądź polegają 

na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych. Dla MŚP, dużych 

przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, JST, przedsiębiorstw komunalnych. 

Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

 Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji  

i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę  

o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy  

w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji 

i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji. 

ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności 

 Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa 

działania firm typu ESCO (Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera 

kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności energii, które następnie są przeliczane 

na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodność firmy ESCO to 

kontrakt gwarantowanych oszczędności. Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO 

dokonuje we własnym zakresie oceny stanu użytkowania energii w obiekcie  

i proponuje zakres działań, które jej zdaniem są korzystne i opłacalne. Jest w tym 

miejscu pole do negocjacji odnośnie rozszerzenia zakresu, jak również współudziału 

klienta w finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to, że po 

przeprowadzeniu oceny i zaakceptowaniu zakresu, firma ESCO gwarantuje uzyskanie 

rzeczywistych oszczędności energii. 
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Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich 

przedsiębiorstw 

PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią 

kredytową o wartości €190 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych  

i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie  

i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. 

Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO 

za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji 

leasingowych. 
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Załącznik I – Baza emisji 


