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(WWA). Benzo(a)piren wykazuje mał  przewlekł

chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotok
czym działa po aktywacji metabolicznej, 

du na stan skupienia dzielimy biopaliwa na stałe , ciekłe i gazowe. Do biopaliw 
stałych zaliczamy miedzy innymi słom
słomiany - tzw. pellet, drewno, siano, a tak linne. Biopaliwa ciekłe 

cej na przykład obornika. Tak powstaje 

wiaty, kultury, sztuki, sportu, słu

 ONZ przy współpracy 

stw, m.in. w celu kontroli wypełniania mi

niezorganizowany (z dróg, z hałd, składowisk, w wyn
pyłowe do powietrza na skutek działalno ci człowieka lub ze ródeł naturalnych, 

ródła substancji 



– zanieczyszczenia pyłowe powstaj
e odległo

oraz reemisja, tj. unoszenie pyłu z podło

ródeł liniowych, 
ródeł powierzchniowych, 

zowe składniki atmosfery 

promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniaj

naturalnych procesów, jak i na skutek działalno ci człowieka. Do gazów cieplarnianych zalicza si

przemysłowe (HFC, PFC, SF
– działania polegaj

– Główny Urz

 pyłowych lub gazowych odbierana przez 

– jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodz
grzewczych i lokalnych kotłowni w

ródła 

 wokół miejsca powstawania, a s

ródła energii, 



ca silne własno
szych warstwach atmosfery pełni wa  w pochłanianiu cz

cego ze Sło
cym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez 

składnikami, 
– Plan Działa

– pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składaj
stek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych 

 substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zaw

, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły 
 do górnych dróg oddechowych i płuc, 

stki pyłu o 
oddechowych i płuc oraz przenika

wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe nar enie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 
redniej długo

cy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie 
enia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powoduj

układu oddechowego i kr enia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagaj

cy na wymianie starych kotłów, pieców 
glowych na nowoczesne kotły w

ródeł energii lub podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; w ramach P
 lokalne kotłownie w

lenia działa

ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie l rodowisko jako cało

działa
 pyłowych lub 



– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 

enie pyłu zawieszonego PM10  pyłu o 

dzany dla całego 

manipulowanie i przesyłanie informacji. W zakres po

ciepło. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej p
ciej przeprowadzane działania 

 brył

– Zało
– proces zmian społecznych, gospodarczych i 

przyszłych pokole



głego rozwoju gospodarczego i społecznego bez 
y kontynuowanie działalno

człowieka i dalszy rozwój, 
ródła emisji liniowej 

wszystkim główne trasy komunikacyjne przebiegaj
ródła emisji powierzchniowej ródła 

”. Zostały tu zaliczone obszary zwartej zabudowy mie
ródłami ciepła, małe zakłady rzemie  usługowe oraz 

ródła emisji punktowej 
, oddziałuj

ce istotny wpływ na wielko

ci dopuszczalnej – działania niewymagane, 

działa



ródeł energii oraz 

ekonomicznych i społecznych wynikaj cych z działa

 w 1994 r.), uzupełniaj  Protokołu z Kioto 

 Polski i wynika z Zało

spełnienie obowi zków nało

 opracowania Planu jest Uchwała nr XXXIV/197/13 Rad

 energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obie
/9.3/2013) współfinansowanego ze 

 planowanych działa

Głównymi celami prowadzenia gospodarki niskoemisyjn

kszenie udziału energii pochodz ródeł odnawialnych, 

te głównie dzi
enie poziomu energochłonno

optymalizacja działa



ródeł odnawialnych, 

ci społecze
aktywizacja lokalnej społeczno
w działania ograniczaj

stał opracowany zgodnie ze 
Szczegółowymi zaleceniami dotycz

Cele szczegółowe PGN. 

ycia paliw i energii oraz strategia działa

Działania/zadania i rodki zaplanowane na cały okres obj

ródła finansowania inwestycji. 

ce działa enia - działania, podmioty odpowiedzialne, 
ródła na realizacj  działa

ce zało
to cało

dniono zakres działa



 na działaniach niskoemisyjnych efektywnie obni

to te obszary, w których władze lokalne maj  wpływ na zu
w perspektywie długoterminowej (m.in. budynki u

przewidziano działania maj ce wpływ na zmiany postaw prooszcz

ła ona poziom zu

wykorzystywanych na cele gospodarcze (handel, usługi, przemysł) oraz sektorze transportu publicznego 

cowej w gminie w roku bazowym 2010 wynosiło 153 773

Ciepło Energia elektryczna 

przemysł, usługi 1 779 41 

cowej w budownictwie w roku bazowym (2010) wyniosło
i stanowiło 30,2% zu ycia całkowitego. Na transport przypadało 104 052 MWh, co stanowiło 69,8% 
cało cowej. Pozostała ilo  przypadła na o wietlenie dróg i wynosiła 185 MWh, tj. 

ycia całkowitego. Najwi

kszy udział w zu

Całkowita emisja pochodz
ła w 2010 roku poziom ponad 35 322 Mg CO

gla w gminie jest transport (71,0% całkowitej emisj



W Planie przeanalizowano dwa rodzaje działa  – działania potencjalne oraz realne. 
Dla działa

przyrost udziału OZE w zu cowej o 0,5%. Realizacja takiego zakresu działa
kosztowałaby gmin

Dla urealnionego zakresu działa

energii o 619 MWh, tj. 0,4% i przyrost udziału prod
czyli na poziomie 0,04%. Koszt działa



gospodarczego. Redukcja tej emisji stała si

cy wpływ na 

i efektywnych działa ci. Głównym celem Planu gospodarki niskoemisyjnej j

 Polski i wynika z Zało

działa  władz samorz

wychodziła naprzeciw celom okre

kszenie udziału energii pochodz ródeł odnawialnych do 15% w ogólnym zu

powietrza (POP) oraz plany działa

Działania zawarte w planach musz
 do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz 

azotu). Wszelkie działania finansowane (lub współfi



ły 
nia 2013 roku wyraziła wol

 spółek CASE – Doradcy sp. z o.o. (lider 
i Energorozwój S.A. (członek konsorcjum) 

 główne antropogeniczne ródła emisji CO

zało

Cele szczegółowe PGN. 

ycia paliw i energii oraz strategia działa

Działania/zadania i rodki zaplanowane na cały okres obj

ródła finansowania inwestycji. 

ce działa enia - działania, podmioty odpowiedzialne, 
ródła na realizacj  działa



Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z u

społecze rodowiska oraz ocenach oddziaływania na 

- Zał Szczegółowe zalecenia dotycz

 plan działa
- Drugi Krajowy Plan Działa
- Krajowy Plan Działa ródeł odnawialnych. 





la zało
ródło w działalno ci człowieka. Dotychczas Konwencj

ratyfikowało 195 stron (194 pa stwa oraz Unia Europejska). Polska ratyfikowała Kon
cym instrumentem Konwencji jest Protokół z Kioto, p

11 grudnia 1997 r., który wszedł w ycie w lutym 2005 r. Kraje, które zdecydowały si
zały si

Ochrony Klimatu (ECCP), który jest poł czeniem działa

cych działalno
u zanieczyszczeniom przemysłowym IPCC, a tak

zywania Protokołu obejmował lata 2008-2012. Podczas
w 2012 r. zadecydowano o jego przedłu

Zało

kszenia udziału energii pochodz ródeł odnawialnych do 15% w ogólnym zu

cia tego celu podejmowanych jest szereg działa
ci energetycznej. Działania te wymagaj owania społecze

iałaj

tylko niektóre z tych działa  do działa
cych głównie na przestawieniu gospodarki na gospoda



rodowiska oraz długofalowego zrównowa

i społecznego Unii nym krokiem w kierunku wypełnienia 
zania Polski w zakresie udziału energii odnawialnej

, ciepło i chłód oraz transport. Wymagania te wynik
ródeł odnawialnych. 

cie w 2020 r. co najmniej 15% udziału 
ródeł w zu  udziału energii 

ci energetycznej, w której Komisja Europejska nakła

stwa członkowskie UE, aby od ko
publicznej były budynkami „o niemal zerowym zu

ródła prawa europejskiego 

stw członkowskich. 

ródeł odnawialnych (Dz. U. UE L 09.140.16 - tzw. dy

wysiłków podj stwa członkowskie, zmierzaj

 zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i pla

ce wpływ na planowanie energetyczne w Polsce mo

regulacjami, realizowane jest głównie na szczeblu g
e udział wojewodowie oraz Minister Gospodarki, jako



 wpływ działalno

ony jest do „Projektu zało  do Planu zaopatrzenia w ciepło, energi

charakter cało ciowy (dotyczy całej gminy) i długoterminowy, konce
ródeł energii oraz redukcji emisji 

ciem „Projektu zało

ziała

 wła
 w stosunku do strategicznej oceny oddziaływania na

ochronie, udziale społecze rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 

oddziaływa
cego oddziaływania na obszar Natura 2000, 

cego oddziaływania na 
Ponadto działania przedstawione w projekcie dokumen



5 Krajowy Plan Działa ródeł odnawialnych x 
6 Drugi Krajowy Plan Działa

ródło: Opracowanie własne 



dem administracyjnym Gmina Biesiekierz poło ona jest w północno - zachodniej cz

sk (poł
wiemina do Białogardu 

Liczba sołectw 11 

 Północno-zachodnia granica gminy przebiega równolegle do linii brzegowej Morza Bałtyckiego 
w odległo ci 12-15 km. Natomiast od strony południowo - zacho  Białogard. 

ksze placówki usługowo - handlowe takie jak 
hurtownie, hotele itp. Południowo - zachodnia granica gminy przebiega na długo ci ok. 7 km wzdłu
Radew, a południowo – wschodnia przebiega wzdłu

- od północy z Gmin



- od południowego wschodu z Gmin
- od południowego zachodu z Gmin  Białogard, 
- od północnego zachodu z Gmin

Gmina Biesiekierz swym obszarem obejmuje 11 sołectw

Lp. Sołectwa

3. Kotłowo Kotłowo 

ródło: opracowanie własne 

ł
pozostałe 209 ha 

przemysłowe 13 ha 

pozostałe 116 ha 

pozostałe grunty i nieu



czego 280 gospodarstw prowadzi wył
działalno

cej (bydło, trzoda chlewna, mleko). Poza drewnem w 

ci wg stałego 
 31.12.2014 r. wynosiła 6 473 osób. Zmiany liczby lu

ródło: BDL GUS (2014) 

ł

pozostałe grunty  orne

pozostałe grunty zabudowane



Według danych z Głównego Urz
 (stan na rok 2014) o ł

ci własno

ródło: BDL GUS (2015) 

 szkół w Gminie Biesiekierz zabezpiecza potrzeby i 
 przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. 

 przedszkola publicznego uzupełnia placówka 
niepubliczna oddział przedszkolny „Happy Days – Szc
szkół podstawowych stanowi  na poziomie gimnazjum młodzi Biesiekierzanie 



Oddział Przedszkolny „Happy Days – Szcz
2. Szkoła podstawowa 

Szkoła Podstawowa im. Kpt. Władysława Wysockiego 
Szkoła Podstawowa 
Szkoła Podstawowa 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszy

ródło: Opracowanie własne
e odległo ci od szkoły, nie przekracza 5 km, 

do szkół. Przy szkołach działaj
m w Biesiekierzy, działaj
iekierzy. W 2005 roku we wszystkich szkołach 

została wykonana pełna termomodernizacja. 

cioły, pałace, pomniki, 

ciół w Biesiekierzy (XIV w.), 
ciół w Starych Bielicach (XIV w.), 
ciół w Cieszynie (XVI w.), 
ciół w Parnowie (XIV w.); 

- pałac barokowy z XVIII wieku z parkiem w Parsowie – pełni funkcj
- pałac neoklasyczny z XIX wieku w Nosowie – pełni
- pałac klasycystyczny z ko ca XVIII wieku z parkiem w Nowych Bielicach – pełni

Funkcje kulturalne w gminie spełniaj
piła reaktywacja 

działalno ach SPO – ROL zakupione zostało 

pełni
wietlic wiejskich pełni



ródło: Opracowanie własne

Na terenie Gminy Biesiekierz działa Biblioteka Gmin

 dwa zespoły sportowe: 

ej wymienione zespoły posiadaj
przyszkolne, boiska sołeckie (Parnowo, Nowe Bielice
przy szkołach podstawowych oraz nowoczesn
szkołach działaj
Obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej 

rodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
 z usług 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarz

Na terenie Gminy Biesiekierz pomocy społecznej potr
rodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielanach, 
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie, 

 Jednostki infrastruktury społecznej na terenie Gmi

ródło: BDL GUS (2015) 



potencjał krajobrazowo – turystyczny. W ród nich jest rzeka Radew – dopływ Pars
górskim, płyn
i gł

o powierzchni około 43,6 ha, poło

Obiekty przemysłowe, handlowe i usługi 
kszych zakładów produkcyjno – usługowych w gminie z

wna) – produkcja półfabrykatów klejowych 

Gospodarstwo Rolne – Załoga Józef – Stare Bielice 11
Produkcja Usługi Handel Export - Import „ANMER” Mil

Centrala Nasienna Biesiekierz 9 i Kotłowo. 

Zakład Produkcyjno – Handlowy „CORRECT” w Koszalinie 

ska Edyta – zam. 78-314 Sławoborze ul. Le
Tartak Nowe Bielice 26a – Spółka POLIGLASS Sp. z o.o

Zakład Handlowo – Usługowy „DOLINA STAWÓW” Leon Ka
Domar Kazimierz Domaracki - usługi z zakresu budown

Scania Polska S.A. Oddział Szczecin – Filia Koszalin



 Biesiekierz prowadzi droga krajowa nr 6 ł
dzynarodowego układu dróg i w tym 

cia granicznego w Kołbaskowie pod 
ga i dalej do północno-wschodniej cz

ek ten ma długo  około 17,4 km. W zwi

hałas i emisj  gazów oraz pyłów. 
nym poł wiemina do Białogardu (9 km). 

Ogółem w gminie jest 160 km dróg z czego: 

S6. Ponadto droga ekspresowa S11 została wpisana na

Na terenie gminy nie ma poł

Liczba podmiotów działaj

Ogółem Osoby 

nictwo, łowiectwo i rybactwo 

C Przetwórstwo przemysłowe 

 i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
ciekami i odpadami oraz działalno

wł

I Działalno zana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

K Działalno
L Działalno zana z obsług
M Działalno
N Działalno  w zakresie usług administrowania i działalno



społeczne 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
R Działalno

S-T Pozostała działalno  usługowa 
ce usługi na własne potrzeby 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 
Ogółem 
ródło: BDL GUS (2015) 

Liczba podmiotów działaj

 Liczba podmiotów działaj

Obszar gminy poło
Krajobraz gminy został utworzony w wyniku działalno dolodu w czasie zlodowacenia Bałtyckiego. 
Ostatni dłu szy postój lodowca w czasie tego zlodowacenia miał miejsce około 15 200 lat temu na linii 

cej z północnego-zachodu na południowy-wschód w ci Pomorza i nosił on nazw
y wpływ na rze  miały równie

wcowy i współczesny (okresu plejstocenu i holocenu)
cy lodowiec ulegał dodatkowo sp

ciach terenu i osadzał w obni eniach materiał fluwioglacjalny. Powstawały wówczas



 północna gminy wyró
o charakterze pagórkowatym, z całym ła cuchem fragmentów pagórków i wałów moren czołowych.

nie dział wodny. Cz  północno – zachodnia gminy ma charakter moreny den
 południowo – wschodnia wyró

ci gminy, na osi północ – południe, w kierunku do 

wykazały,  Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), 
ałoby obj

puje w gminie Biesiekierz. Główne zasoby 

wa o zmiennym kształcie lustra wody.

 długie. 
Klimat ten kształtuj  masy powietrza napływaj

siedztwa Bałtyku i deniwelacji terenu na granicy po
ce z kierunków południowo – zachodnich. W miesi

 wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, które prz  wiatry północne 
i północno-wschodnie przynosz

 chłodne wiatry zachodnie i północno – zachodnie, p

zachodnie i północno zachodnie 
- siła wiatrów 



ródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

3.5 Charakterystyka głównych zanieczyszcze

Głównymi ródłami emisji zanieczyszcze
transport, kotłownie lokalne oraz paleniska indywid

ce głównie 

- zanieczyszczenia pyłowe pochodz ce z procesów energetycznych (pyły ze spalania pali

Biesiekierz dokonywano w oparciu o materiały Wojewó

w niniejszym opracowaniu przedstawiony został na tle całego województwa zachodniopomorskiego 

przemysłowych, energetycznych, komunikacyjnych itp. zarówno w gminie, jak i w całym regionie. 
ok 2014 opracowana została 



- pozostały obszar województwa, nie wchodz cy w skład miast o liczbie mieszka

− aglomeracja szczeci
− miasto Koszalin, 
− strefa zachodniopomorska (obszar województwa zachodniopomorskiego z wył

, pyłu PM10 i zawarto
ołowiu w pyle PM10, dokonywanej pod k

lone zostały w rozporz

, pyłu PM10 i zawarto ci ołowiu w pyle PM10, 

ołów rok kalendarzowy 0,5 nie dotyczy 



ródło: WIO

 długookresowych tych zanieczyszcze

 długookresowych pod k

ródło: WIO
Klasyfikacja stref dokonana została na podstawie na

strefy nie spełniła okre
całej strefy, z wyj
prowadzenia intensywnych działa ci powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza 

cia odpowiednich działa

w zakresie działa  spełnione odpowiednie 
eli spełnia ona przyj

ródło: WIO

ródło: WIO



dem zanieczyszczenia powietrza ołowiem 

ródło: WIO



pyłem PM10        B (a)P

dem zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 

ródło: WIO

gały na 

lin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich st

zachodniopomorskim dotyczyło dwóch zanieczyszcze : pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym 

i grudniu. Jako główn



a programy ochrony powietrza oraz plany działa

 przeprowadzone analizy udziału poszczególnych grup ródeł emisji tych 
 odpowiednie działania naprawcze w przypadku przekr

h substancji. Plany działa

 na celu ustalenie działa

 poziomy dopuszczalne substancji, plany działa

ci powietrza dla pyłu PM10 i B(a)P dla 

Strefy Zachodniopomorskiej (Tom II) - Uchwała Sejmiku

dniona została w POP w zwi

A. Wykaz działa

DZIAŁANIE CZWARTE 
Kod działania naprawczego 

2. Tytuł 

wiadamianie społecze
ci płyn cych z podł ródeł ciepła, 

ródeł ciepła i inne. 

DZIAŁANIE ÓSME 
Kod działania naprawczego 

2. Tytuł 

Systematyczna wymiana starych niskosprawnych kotłów
paliwo stałe (w giel) na nowoczesne kotły wysokiej sprawno

gazowe) lub wł
ródła ciepła w celu 



DZIAŁANIE DZIESI
Kod działania naprawczego 

2. Tytuł 

poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi
DZIAŁANIE JEDENASTE

Kod działania naprawczego 
2. Tytuł 

pełniaj

DZIAŁANIE DWUNASTE
1. Kod działania naprawczego 
2. Tytuł 

gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie całej 
zachodniopomorskiej, nie spełniaj

B. Lista działa
 działa

ródłach ciepła, 

6. Modernizacja kotłowni w

C. Lista działa
1. Działania informacyjne: 

horobami układu oddechowego -zalecenia do: 

ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestr
ograniczenia lub całkowitego zaniechania (wyst

wiatowych (szkół, przedszkoli i łobków) oraz innych 



ci przypadków nagłych chorób górnych dróg oddechowy

ródło ciepła). 
3. Działania nakazowe i zakazowe: 

ci, gał

 18,8% powierzchni całej gminy. W tabeli 13 przedst

1. Ogółem 

ne publiczne ogółem ha 2 195,6 2192,1 2192,1 2191,7

ródło: BDL GUS (2015) 

ono szczegółowe dane dotycz

ogółem 313 7 707,68 24,6 
do 1 ha wł



ródło: Narodowy Spis Rolny 2010 GUS (2015) 

ogółem 

uprawy przemysłowe 1 224,32 224,1 17,1 17,1 55,1 

ródło: Narodowy Spis Rolny 2010 GUS (2015) 

ródłem powstawania odpadów niebezpiecznych, 
głównie chodzi o pozostało



W niniejszym rozdziale wykorzystano dane i materiał

 w postaci ciepła, energii elektrycznej i gazowe pa
odbiorców w ciepło odbywa si

4.1.1 Zaopatrzenie gminy w ciepło 

systemy ciepłownicze. Na całym obszarze gminy jej m
 w ciepło z indywidualnych ródeł ciepła – 

indywidualnych kotłowni zlokalizowanych najcz
ywanych paliw przez odbiorców ciepła. Nie wyst

e, szczególnie w bup i pozostałym 

ycia w bup w wyniku realizacji działa

Zapotrzebowanie na ciepło oraz zu

 Zapotrzebowanie na ciepło i zu

na ciepło opałowy 

3. Budownictwo pozostałe 1 779,0 44,2 34,4 251 576 
ródło: Opracowanie własne

 zamontowane instalacje pomp ciepła 
dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody  ciepła dla obu 



ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie. Od lipca 
podpisała umowy na zakup energii z ENERGA – OBRÓT S.

własno  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie i obsługi
Białogard. Główne Punkty Zasilania gminy zaopatrzone

Koszalin Przemysłowy. Wyposa
 GPZ Koszalin Strefa GPZ Koszalin Przemysłowy 

rednich z układem sieci przesyłowo-rozdzielczej na 

wietleniowych o ł
 własno  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie. Operator

dstawiało si

3. Budownictwo pozostałe 40,7 

ródło: Opracowanie własne

Gmina Biesiekierz jest całkowicie zgazyfikowana, tz ci techniczne podł
dego odbiorcy na terenie gminy, który zgłosi takie 

gminie dwie spółki dystrybucyjne - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład 
w Koszalinie oraz Spółka G.EN. Gaz Energia S.A. Gmi

Wg Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Koszalinie do sieci 
gazowej tego dystrybutora podł



Udział w zu

3. Budownictwo pozostałe 

ródło: Opracowanie własne



Struktura i metodologia opracowania PGN została prz
 Plan Działa

standard w UE schemat działa

i jego przedło

Współpraca sieciowa 

Przygotowanie i zło

gły. Adaptacja struktur 

według potrzeb. 



Kluczowi decydenci władz lokalnych powinni aktywnie

ródeł 

owania lokalnej administracji (Zespół Promocji 
 publicznych oraz Gminne Słu

 na inicjowanie i koordynowanie współpracy na pozio

współpraca pomi  działa  w długich ramach czasowych. 
dna do wypełnienia zobowi

narzuconych władzom gminy przez PGN. 

spółdzielnie mieszkaniowe: Eksploatacyjna Spółdziel
Biesiekierzu, Spółdzielnia z gm. B

biorstwa energetyczne: Energa Operator S.A. Oddział Koszalin, PSG Sp. z o.o. Oddział w 
Poznaniu Zakład w Koszalinie, 

ksze zakłady przemysłowe i firmy usługowe (przedsta
przemysłowe, handlowe i usługowe), 



A – Cele strategiczne i szczegółowe. 
B – Stan obecny i wizja na przyszło

ródła finansowania inwestycji uj Planie działa

4) Działania i rodki zaplanowane na cały okres obj
Długoterminowa strategia, cele i zobowi

rednioterminowe działania. 
rodków/działa

- Odpowiedzialny wydział, osob

ródeł odnawialnych. 

ej wymienione elementy składowe PGN, 

 poza dotychczasowe działania gminy. Takim ambitnym 

redukcji na poziomie 20%. Takiemu celowi słu  działania zapisane w PGN. 



pem do działa

 wszystkie kluczowe działania i zawiera

ródła ich finansowania oraz okre  podział obowi

decydentów i inne podmioty zainteresowane), aby był
lokalnej władzy. 
Faza 2 Planowanie – zatwierdzenie planu i jego przedło

ty w formie uchwały przez Rad

Jest to etap najbardziej zło ony i najdłu

interesariuszy działaj
dna jest stała kontrola podmiotów i 

 władzy, wszystkimi zaanga

 stały monitoring post

Stały monitoring pozwala kontrolowa

 w strukturze i działaniach gminy. Wskazane jest, a
PGN przedkładał Radzie Gminy coroczny raport z real
prowadzonych działa

zakładanych w PGN celów oraz sposoby reagowania w p

Cele strategiczne i szczegółowe 



ródła finansowania inwestycji, 

4. Działania/zadania i rodki zaplanowane na cały okres obj
Długoterminowa strategia, cele i zobowi

rednioterminowe działania/zadania 

ciu uchwał
 w działania gminy na 

ródła pozyskania danych 

Niniejszy Plan został opracowany w oparciu o inform

tyczyły w szczególno

oceny energetycznej obiektów przemysłowych i usługo

- ciepło, 

ce materiały i informacje: 



Komunikat prasowy Komisji Europejskiej ws. działa

dnieniem rozwoju gminy, obecnych i przyszłych wymog
przeprowadzenia działa

gł
dzie do kontroli procesów społecznych i technologic

producentów i dystrybutorów ciepła, 

dców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 



usługodawców, 
biorstw przemysłowych, 

e materiały i informacje dodatkowe uzyskane od niek
pnionych materiałów i informacji firmowych. 

xls i doc). Podstawowym zało eniem było przyj

i przygotowywania w przyszło

5.6 Pozostałe ródła danych 

Pozostałe dane pozyskano z nast ródeł: 

Główny Urz



PALIW I ENERGII ORAZ STRATEGIA DZIAŁA

6.1 Plan działa

Strategiczne cele działa

- wzrost udziału energii odnawialnej w zu

w dokumentach gminy, publicznych i materiałach GUS,

Uzyskane dane pozwoliły okre
które stały si

głównego przedstawiciela gazów cieplarnianych, przy ciu zało
 byłby 

Udział w 
ródło emisji 

3. Budownictwo pozostałe 

ródło: Opracowanie własne 



6.1.2 Strategia działa
Strategia długoterminowa władz Gminy Biesiekierz w 

ródła zasilania odbiorców w energi

 odbiorcom na terenie gminy w przeprowadzeniu dział

ródeł ciepła na bardziej wydajne. 
ródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych ródłami zeroemisyjnymi lub 

encjału energii odnawialnej (OZE) 
ródeł niekonwencjonalnych – głównie energii słonecznej oraz pomp ciepła, 

 do ograniczenia wpływu lub eliminacji 

 na płaszczy tej polityki władz gminy przy 

- realizacji wskazanych w PGN działa , o które uzupełnione b

działa

6.1.3 Cele szczegółowe PGN do roku 2020 
Cele szczegółowe PGN obejmuj

ródeł ogrzewania budynków na bardziej efektywne i m
ródeł o



ródeł o

 na OZE dla zabezpieczenia własnych 

du Gminy, dokumentów i materiałów Urz

giel Gaz ziemny LPG Olej opał elektryczna

3. Budownictwo pozostałe 44,2 184,3 34,4 220,0 252 

ródło: Opracowanie własne 

. Na pozostałych 

6,3% ciepło i 14,8% energia elektryczna oraz budownictwo pozostałe (przemysł i usługi) – 3,5% ciepło 

naturalnego. Głównymi zanieczyszczeniami wynikaj cymi ze spalania paliw stałych s
), pyły (o ró

piren), natomiast ze spalania paliw gazowych – głów



przy spalaniu paliw stałych, płynnych jak i paliw g
nieuniknionym składnikiem emisji jest CO

 Pył benzo-a-piren 

3. Budownictwo pozostałe 0,60 0,50 2,70 567,00 0,80

ródło: Opracowanie własne 

 na główne ródło 

dokładniej brak wyposa ródeł w instalacje ograniczaj
. Głównym ródłem tych zanieczyszcze

ca w budownictwie mieszkaniowym. Udział poszczególn

97% dla CO, 98% dla pyłu oraz 98% dla benzo-a-pirenu cało
Najmniejszy wkład do emisji zanieczyszcze

 przedmiotem szczegółowych analiz dotycz
ródeł energetycznego spalania paliw nale ródło 

cy udział w emisji 

budownictwo pozostałe 1,3%. 



- prawno – organizacyjne władz gminy, 
- stosunki własno

ci stymulacji działa  członków poszczególnych grup odbiorców, 

ródeł energii i paliw w wydzielonych jednostkach st

- kształtowania polityki przestrzennej w gminie, 
- kształtowania in

 stanowiły dla gminy przedmiot jego głównego 



adnych działa
mogłyby przyczyni

zało z dodatkowymi działaniami 
cymi władz i mieszka

- handlu i usług, 
- przemysłu, 

złów komunikacyjnych na terenie gminy na DK nr 62. 

elektrowni wiatrowych” przeanalizowano cały obszar 

 powierzchni strefy do pełnego 

 działki, 
lono potencjał zabudowy terenów wiejskich. Przyj pował 

e pełne zagospodarowanie terenów gminy mo

wyniosły:         2020   2030 



 bup, usługi, handel 
 przemysł 

 Ciepło [MWh]          Energia elektryczn

ci publicznej, usługi 359,5  809,0  348,3  909,4 
przemysł     1 336,1  3 006,2  21,4  53,1 

dów, sektora usług, handlu i przedsi biorstw przemysłowych w gminie 
ycia paliw. Zało

3. Budownictwo pozostałe 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
ródło: Opracowanie własne 

ródło: Opracowanie własne 



 Ł

giel Gaz ziemny LPG Olej opałowy

 Pył benzo-a-piren

4. Budownictwo pozostałe 0,60 0,80 2,80 994,00 0,80

9. Bud pozostałe 0,60 1,20 2,90 1 478,00 0,80 0,48 

ródłem s
dnienia emisji z tytułu zu
dnienia emisji z tytułu zu

ródło emisji 

3. Budownictwo pozostałe 462,1 283,6 745,7 



 wpływem zasadniczo dwóch czynników - 

cia docelowego pułapu emisji CO
piłaby potrzeba redukcji emisji w latach 2010 – 202

ródło emisji 

3. Budownictwo pozostałe 745,7 409,8 1 155,5 

ródło: Opracowanie własne 





zaproponowano działania, których celem jest obni

w postaci kolektorów słonecznych, 
 fotowoltaicznych, pomp ciepła, stworzenie alternat

Typ, zakres działania, poziom przewidywanych potencj ci energii z tytułu jego 
realizacji, przewidywana skala działania na terenie dego z działa
całkowity koszt ich realizacji w gminie w budownict

Zakres, rodzaj i koszt działa

Zakres działania 



ródeł wiatła na energooszcz

, chłodziarka, piekarnik); 
ródeł wiatła na energooszcz

ródeł wiatła na energooszcz
ródła energii u

ródło energii elektrycznej i cieplnej 100% 1,0% 

ródeł ciepła opalanych w glem, koksem, gazem lub olejem opałowym 
ródłami charakteryzuj

ródeł ciepła opalanych w ródłami OZE /pompy ciepła/ 

ródeł ciepła opalanych w glem, drewnem, gazem lub olejem opałowym 
ródłami kogeneracyjnymi 

ródeł przygotowania cwu z u yciem OZE /energia słoneczna/ 

ródeł ciepła opalanych w ródłami 

ródło energii elektrycznej i cieplnej 100% 40,0% 

ródeł ciepła opalanych w ródłami 

ródeł ciepła opalanych w ródłami OZE /pompy ciepła/ 

ródeł ciepła opalanych w ródłami 

ródeł przygotowania cwu z u yciem OZE /energia słoneczna/ 

W tabeli 29 przedstawiono działania w celu redukcji  w transporcie i z tytułu 



Zakres, rodzaj i koszt działa

Nakłady 
działania Zakres działania 

ródło: Opracowanie własne 

Obok w/w działa
ce działania bezinwestycyjne (tabela 30). 

Zakres i rodzaj działa

Nakłady 
działania Zakres działania

Działania nieinwestycyjne w budownictwie
Działalno ródeł energii (w tym OZE), rodzaju paliw i 

ródeł ciepła 
Promowanie działa

ródłach emisji, skutkach 
oddziaływania na otoczenie, sposobach obni
Działania nieinwestycyjne w transporcie

ródło: Opracowanie własne 
liwych do przeprowadzenia w gminie działa

Zbiorcze zestawienie planowanych działa  i nakładów na ich realizacj

ciepła działadziałania działania 



publicznej, handel, usługi 

ródło: Opracowanie własne 
ci ciepła i energii elektrycznej mo

ci, pozostałe 25% na budownictwo wielorodzinne. Cał
 ok. 1 766 Mg/a, co stanowi 25% cało

przypadałoby ok. 76% redukcji, na budownictwo u

Przewidywane całkowite nakłady na realizacj  potencjalnego zakresu działa
wynosiłyby 52 245 tys. PLN. Ponad 80% tych nakładów pochłon łoby budownictwo mieszkaniowe, ok. 

 do uzyskania w gminie dla całej jego infrastruktur
 wynikiem działa

i emisji z tego tytułu w wysoko ci 5,8% cało

Przy zało

ródło: Opracowanie własne 



ródło: Opracowanie własne 

piłoby zmniejszenie emisji 

działa

realizacji w/w działa  powstała na skutek ograniczenia w zu

 NOx CO Pył Benzo-a-piren ródło emisji 

ci publicznej, handel, usługi

ródło: Opracowanie własne 



CE DZIAŁA
DZIAŁANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE, RÓDŁA NA 

 DZIAŁA

9.1 Preferencje działa

działa

nych działa
działania w grupie „budownictwo mieszkaniowe”. Nale

ła lub podejmie działania, które przyczyni
 to działania o charakterze 

 W tej sytuacji zakres działa

oraz działania o charakterze bezinwestycyjnym (eduk
giem cał

9.2 Organizacja działa

dego z działa
to jednoznaczne sformułowanie, 

ródła jego finansowania. 



W tabeli 35 podano szczegółowe zestawienie w/w cech cych działania 
liwy do zrealizowania zakres działa

budownictwa mieszkaniowego z podziałem na budownict
 nie zostały one uj te w cało

Ponadto wskazano na społeczne efekty przeprowadzanych działa
przychodzi pełni  władzom Gminy Biesiekierz we wdra

 władze 





niki ekonomiczne działa

nik działania przyj
całkowitych kosztów poniesionych na realizacj  działania w PLN i warto

ie działania s
 co do wyboru kierunku polityki władz gminy przy 

lonego działania, gdy

W przypadku gmin wiejskich mało spektakularnymi z p
działania w sferze transportu. Propozycja ogranicze

co objawiło si

 działa  działania, których efektem 
ródeł o wietlenie LED w bup. To samo działanie 

Stosunkowo niskiego poziomu nakładów wymagaj  te działania, które zwi
ci energetycznej obiektów w odniesieniu do ciepła jak i działania polegaj

OZE. Ta grupa działa

9.4 Efekty ekologiczne i energetyczne działa

Przy zało ałoby zmniejszy

 i wpływ przewidywanego rozwoju gminy, bez 
dniania działa cy wpływ czynników zewn

wpływaj
 miały wpływ nast



piłaby potrzeba zredukowania 

ca cał
 gminy pozwoliła wyznaczy  pułap mo

i skala finansowa działa
e realizacja działa

kosztowałaby ponad 51,9 mln PLN. Głównym składnikiem tych kosztów byłyby koszty ponoszone 

tej niniejszym PGN, działania 

 Całkowity koszt działa

3. Budownictwo pozostałe 

ródło: Opracowanie własne 



ej liczby działa  słu

 to działania oznaczone w tabeli 
28 jako działanie 24. W wyniku ich realizacji uzysk

dzie stanowiło 19,9% cało
wszystkich działa onych działa

, co stanowi ponad 1,2% cało

dzie zrealizowany w wyniku zdeterminowanych działa

 zaplanowanych działa
ki zrealizowaniu działa

ródeł energii OZE, które charakteryzuj

W wyniku realizacji działa

Ciepło Energia elektryczna 

ródło: Opracowanie własne 

ycia ciepła 

ycia ciepła w stosunku do poziomu 45 040 MWh w roku
ycia ciepła w stosunku do poziomu roku 2020, dla sy cia działa

działa



ci 61 MWh, co oznacza przyrost udziału tej produkcj





RÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

dofinansowania, na działania realizowane w ramach p

ci działa  zaplanowanych w PGN, dlatego warto uzupełnia

rodowiska, przeciwdziałanie i adaptacj

Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Kom













systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu ener
ródeł odnawialnych.

12 lutego 2015 r. Komisja Europejska wydała oficjal

u Społecznego. Program składa si

ródeł odnawialnych” (zast
ródeł energii ródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, bi

i energii słonecznej, zwi kszenie potencjału sieci energetycznej do odbioru e

ródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mi
gł

ci miejskiej i działa
cych oddziaływanie łagodz

racji ciepła i energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło u rycznej i ciepła 

 przył  do sieci ciepłowniczej 

przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku k

ce usługi publicznego transportu 

finansów publicznych, szkoły wy cioły i zwi
spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje o cze, zakłady opieki zdrowotnej, grupy 

ce szkoły, organizacje pozarz



rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z główn ródeł 
 słu

ziała
a cztery działania priorytetowe: 

ródeł energii 

Pełna lista priorytetowych programów przedstawiona jest w zał czniku 1 Uchwały Rady 

zane z przeciwdziałaniem zmianom 

ródeł energii (w tym rozproszonych OZE) i wysokospra

iała

- opracowanie planów działa

Tryb składania wniosków gły. 



Tryb składania wniosków gły. 

1. podmioty sektora finansów publicznych, z wył
dowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w który

 100% udziałów lub akcji i które powołane s
własnych jest wskazanych w ustawach; 

cioły i inne zwi
ciołów i innych zwi

a) dla klasy A: do 1200 zł za m
b) dla klasy B i C: do 1000 zł za m

d) Okres finansowania: nie dłu
e) Okres karencji: nie dłu
f) Wypłata transz po yczki wył
Minimalny koszt całkowity przedsi
- 1 000 000 zł. Wnioskodawca mo  o udzielenie ł
dla których została wydana ostateczna decyzja o poz
zło

 zło

Dopłaty do kredytów na budow



Tryb składania wniosków 
głym. Wnioski składane s  w bankach, które zawarły umow  o współpracy z NFO

 budowały budynek mieszkalny; 
rzecz: prawa własno

ci gruntowej i własno
 albo własno e spółdzielni

 spłat  kapitału kredytu bankowego realizowana za po
banku, na podstawie umowy o współpracy zawartej z N

*rok) – dotacja: 30 000 zł brutto; 
*rok) – dotacja: 50 000 zł brutto; 

*rok) – dotacja: 11 000 zł brutto; 
*rok) – dotacja: 16 000 zł brutto; 

cia zakładanego standardu NF15 dotacja mo
cia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostani

dzie do prowadzenia działalno
 proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczon

prowadzenie działalno ci gospodarczej w całkowitej powierzchni odpowiedni
eli działalno

prowadzona na 20% powierzchni całkowitej, to wysoko
- w przypadku, gdy działalno

dne w małych i 
ródeł energii w sektorze małych i 

 działa
ródeł energii; 

ródeł energii, 
realizowane poprzez zakup materiałów/ urz

 działa
ródeł energii w wyniku 

ródeł energii w wyniku których 



Tryb składania wniosków 
głym. Wnioski składane s  w bankach, które zawarły umow  o współpracy z NFO

działaj ce w Polsce. Beneficjent musi spełnia biorstw oraz małych i 
biorstw oraz małych i 

ciowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowan
banku na podstawie umowy o współprac

a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na
 działa

b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego n
 działa

c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego n
inwestycja została poprzedzona audytem energetyczny

d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na p
 10 000 złotych, 

y SZE według zasad 

ródeł energii
ródeł energii 

ródła energii.
ródła energii. 

- małe elektrownie wodne od 300 kWt do 5 MW; 
ródła ciepła opalane biomas

- wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kWt do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o 
ergii ele-ktrycznej lub ciepła, z 

ródła energii musi mie
przedziałach mocy okre

ródeł OZE. 



Tryb składania wniosków gły. 

04 r. o swobodzie działalno

yczki: do 40 000 000 zł; 

c) okres finansowania: nie dłu
d) okres karencji: nie dłu

ródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony 

małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produk
ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniej

produkcji ciepła i energii elektrycznej: 
ródła ciepła opalane biomas

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 
- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy ciepl

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy

ródło energii elektrycznej lub wi ródło 
ciepła w poł ródłem ( ródła-mi) energii elektrycznej. 

Tryb składania wniosków gły - nabór wniosków dla beneficjentów ko
rodowiska i gospodarki wodnej. Ogłoszenia o naborze

iGW, który zawarł umow  o współpracy z NFO

- spółdzielnie mieszkaniowe zarz

ł cych w skład przedsi

ródeł do produkcji ciepła, a w okresie lat 2014-201
ródeł do produkcji energii elektrycznej, a w okresi

ródło energii 
ródło ciepła w poł ródłem energii 

elektrycznej, udział pro



ona udziałów procentowych okre

a) oprocentowanie stałe 1% w skali roku; 
b) okres finansowania: nie dłu
c) okres karencji: nie dłu

yczka udzielana jest ł
 kosztów kwalifikowanych 100 000 zł - 450 000 zł, w

ródeł wiatła, opraw, zapłonników, 
cych, słupów, monta

dne do spełnienia normy 

 sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizac

Tryb składania wniosków Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpa
odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie, które zamiesz

ce tytuł do dysponowania infrastruktur

- maksymalna kwota dotacji 15 000 000 zł; 
cia, które uzyskały dofinansowanie 

- warunkiem wypłaty dzie przedło

wietlenie po modernizacji musi spełnia
„białych certyfikatów”, które uzyskał w zwi
przysporzenia, jakie uzyskał w wyniku dokonanego zb

yczki 18,3 mln zł; 



 3 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane s
kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kal
kwartale, w którym wypłacono pierwsz

 udzielona na okres nie dłu
od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy po

 stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej tran yczki, lecz nie dłu

ływania przedsi

cym zło enie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 0

trznych sieci przemysłowych, 
ródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu

trznych sieci ciepłowniczych i budynków. 

Tryb składania wniosków Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpa
odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie, które zamiesz

 swobodzie działalno
cy działalno

ływania przedsi

W ramach działania wspierane b
egółowego wykazu przedsi

słu



dami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu, 

trzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej, 

ródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory sło
fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, 

k) budowa/modernizacja własnych (wewn ródeł energii w tym z 
ycia ciepła poprzez: 

ródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy 
ciepła, 

c) termomodernizacja budynków przemysłowych i biuro
d) rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i u

ysłowych, 
g) budowa/modernizacja własnych (wewn ródeł energii w tym z 

3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie e

Tryb składania wniosków Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpa
odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie, które zamiesz

 swobodzie działalno

cy działalno

w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spła
okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, 

cego po kwartale, w którym wypłacono pierwsza trans
0,3 mln zł 50 mln zł

 udzielona na okres nie dłu
liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transz

 stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej tran yczki, lecz nie dłu

 spełnione warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 



słu
ływania przedsi

W ramach działania wspierane b

przemysłowych, prowadz

liwie wszystkich składników stosowanych surowców. 

3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystanie
4) Technologie produkcji wypełniaczy mineralnych dl nych gał zi przemysłu, pigmentów 

6) Technologie słu
własnych odpadów w tym osadów. 

spełnieniu jednego z poni

W ramach działania wspierane b cia słu
ródeł spalania paliw o ł

ródeł okre

 gazowych i pyłowych, 

misji przemysłowych - zintegrowane 

współczynnikiem koryguj ródło spalania rozumie si

3 Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów 
W ramach działania wspierane b cia słu
wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów 

wykorzystania przemysłowych odpadów, 
cych instalacji słu



wykorzystaniu paliw alternatywnych we własnych proc
 przekształcania odpadów 

przemysłowych, uwzgl

Tryb składania wniosków Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpa
odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie, które zamiesz

 swobodzie działalno

cy działalno

w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spła
okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, 

cego po kwartale, w którym wypłacono pierwsza trans
0,3 mln zł 50 mln zł

 udzielona na okres nie dłu
liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transz

 stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej tran yczki, lecz nie dłu

 spełnione warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 

ródła energii, ochrona przed hałasem. 

ródeł ciepła, w szczególno
anie Programu KAWKA, współfinansowanego ze 

3. Rozwój potencjału wytwarzania energii ze ródeł  odnawialnych  (OZE),  zwłaszcza projektów 



ródeł energii, a tak

hałasem, 
6. Wspieranie działa  w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami. 

 sfinansowania do 100% kosztów, dopłata do kredytu 

ycie energii w obszarze budynków przemysłowych i mi
bie infrastruktury przemysłowej. Kredyt mo
ródeł energii. 

ciowa spłata kapitału udzielonego kredytu - do 12% 

 to długoterminowe finansowanie inwestycji w budow ródeł 

4. Kredyty preferencyjne z dopłatami wnoszonymi prz
 dopłat, terminy składania 

5 Kredyty udzielane we współpracy z WFO

 tj: kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, rekuperatory, systemu docieple



Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w 
piła dotychczasow

ł 
działalno ł aktywa i zobowi

mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów za

ródło spłaty cz

- kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych , 

10.7 Program działa

cony wył cznie współfinansowaniu projektów 
rodowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspier

 ł

2014-2020 wynosi 3456,7 mln EUR. Współfinansowanie 

szczegółowych: 
- Przeciwdziałanie utracie ró



- Kształtowanie ekologicznych zachowa  społecze

rodowiska Podprogram LIFE działania na rzecz klimat

- łagodzenie zmian klimatycznych – finansowane b

działania z zakresu zwi
współpracy i rozpowszechniania informacji na temat łagodzenia 
zmian klimatu i działa

ródło: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne

10.8 Program Współpracy Europa 

Cały obszar Polski jest obj ty Programem Współpracy Europa 

Wybrane działania, które mog  dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Europa

Cel szczegółowy 
/ rodzaje działa

 I Współpraca w zakresie 

usług, transferu technologii, 
innowacji społecznych, eko - 
dziedzinie usług publicznych, 

działa

1.1 Wzmocnienie trwałych powi
innowacji w celu wzmocnienia potencjału 

społecznej w regionach Europy 
(zwłaszcza M

innowacyjnymi produktami, usługami i procesami 
oraz innowacjami społecznymi, stanowi
istotny wkład do regionalnych strategii 

dzy innymi władze 

szkoły wy

doskonało

e partnerów społecznych 

 II Współpraca w zakresie strategii 
ródeł energii w 

dzy innymi władze 



ródeł energii w infrastrukturze 
 słu

ródeł energii 
dzania w celu podnoszenia potencjału 

- wzmocnienie potencjału sektora publicznego do 
ania innowacyjnych usług 

 II Współpraca w zakresie strategii 

ci miejskiej i działa
oddziaływanie łagodz

cych wpływ na 
łagodzenie skutków zmian klimatycznych 

trznych potencjałów 
ródeł energii, a tak

słu
ródeł energii 

lepszych poł
ródeł energii 

koncepcji i planów działania dotycz

cych na celu ułatwienie 

anie usług i produktów 

dzy innymi władze 

e szkoły wy



w miejskich obszarach funkcjonalnych (np. usługi 

 III Współpraca w zakresie 
kulturowych na rzecz trwałego 

 rodzajami działalno
transport, przemysł, rolnictwo, energia etc.) 

dzi ułatwiaj

negatywnego wpływu zmian klimatu na 

- ustanawianie i wzmacnianie współpracy 
dzy wła

dzy innymi władze 

działalno

e szkoły wy

 III Współpraca w zakresie 
kulturowych na rzecz trwałego 

terenów poprzemysłowych (w 

działa  słu

ustanowienie mechanizmu udziału społecze

dzy innymi władze 

rodowiska, wła

szkoły wy



działa  słu
hałasu. 

nymi rodzajami działalno

społecznych) 

poprzemysłowych 

 IV Współpraca na rzecz poprawy 

regionalnej poprzez ł
złów drugorz

utworzenia lepszych poł
anie strategii (wł

cych na celu tworzenie poł

złami transportowymi pierwszego, 
złami multimodalnymi stopnia 

transgranicznym (np. poł

ICT, routing z poł

dzi do poprawy usług w 

dzy innymi władze 

szkoły wy

 IV Współpraca na rzecz poprawy 

onej emisji hałasu) i 

morskiego, portów, poł
koordynacji i współpracy pomi

dzania oraz usług 
kszenie udziału przyjaznej 

ła
multimodalne, transnarodowe przepływy transportu 

dzy innymi władze 

e szkoły wy



Unii Europejskiej. EBI działa od 1958 roku, na mocy
stwa członkowskie

AKP (byłe kolonie krajów EWG), 12 pa ródziemnego (układy o współpracy), jak 

EBRD) działa od 1991 r., na podstawie Uchwały Rady 
oju liczy 66 członków (s

nie członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
piła równie
dziernika 2003 r. ustanowiona została pomoc finanso

nił si
ródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: 

ródeł energii” realizowany 



kszenie udziału energii ze ródeł 

ródeł ciepła wraz z odnow

Działania słu  realizowane na poziomie gminnym głównie 

e gmina realizuje działania maj
ce działania w zakresie budowy i przebudowy dróg, m



dzie kierowała pracami Komitetu Steruj cego, w skład którego powinny wej
ce na czele działów wchodz cych w skład Zespołu Gospodarki 

rodowiska, Planowanie Przestrzenne, Zespołu Promocji
wiejskie, Promocja i Strategia; Zespołu Administracy

Dodatkowo skład Komitetu Steruj  uzupełniany o kolejn

dzie stanowił drug
kierownik ds. planowania energetycznego. W skład Ko
wskazanych przez członków Komitetu Steruj ród własnych pracowników lub/i pracowników 

działa

cia zamierzonego celu realizacji działa
cy współpracy podmiotów 

 poszczególnych działa

dzie wykonywał: 
 realizacji działa

 działa

w perspektywie krótkoterminowej 2015-2018 jak i dłu

- raporty z przeprowadzonych działa

Członkowie: kierownicy zespołów UG i kierownik Komi

Członkowie: personel wyznaczony przez poszczególne zespoły UG 



- działania edukacyjne, promocje oraz działania inf
współpracował z interesariuszami 

realizował w swoim zakresie działania w obszarze pl

11.1 Harmonogram działa

Analiza danych i przeprowadzonych dotychczas działa  oraz realizacja działa
10 do 2020 roku. Tam, gdzie udało si

cymi działania - podano termin planowany przez podm
realizacji ulegnie uszczegółowieniu w miar

Harmonogram realizacji działa , nakłady na ich realizacj , przewidywane własne 
ródła pozyskania 

liwia stał pów, kierunków i skutków podejmowanych działa
tych w Planie zało

cia zało

lata od momentu zło
 (tzw. kontrolna inwentaryzacja emisji – MEI). Wład

załaby si
ym wysiłkiem organizacyjnym oraz wysokim stopniem z

SEAP formułuje nast
te z oryginału): 

 składane co dwa lata, oznacza to, 
dzenia dwóch rodzajów raportu (a wła

„Raport z realizacji działa cy wyników MEI, składany co 2 lata od momentu 
przedło

cy wyniki MEI, składany co 4 lata od momentu przedł



„Raport z realizacji działa
ania działa

działania koryguj

rodków i ich wpływu na zu
 konieczne działania koryguj

e w przypadku przedkładania co dwa lata raportu 
ci ł

z realizacji działa

opis prowadzonych działa

ania działa
ania działa

wyniki ewaluacji działa

ania dalszych działa

zane były z zaplanowanymi etapami 

podmiotów i poszczególnych podmiotów, które zostały

li zaistniałaby taka 

dzie obejmował mniejsz
dotyczył 



ródło danych 
Administratorzy obiektów, Wydział 

deweloperzy, Wydział Gospodarki 

ycie ciepła w nowych i poddanych termomodernizacji 

ycie ciepła w ci gu roku ogółem, w tym z: GJ/a 

CWos    - OZE – panele słoneczne 
gu roku ogółem, 

EWos    - OZE – panele słoneczne 
ycie gazu ogółem w ci
ycie ciepła na 1 m

ycie ciepła na 1 m

ycie ciepła na 1 mieszka

dystrybutorzy, Wydział Ochrony 

ródło danych 

Wydział Gospodarki Przestrzennej UG 

ycie ciepła w nowych i poddanych termomodernizacji 

ycie ciepła w ci gu roku ogółem, w tym z: GJ/a 

CJos    - OZE – panele słoneczne 
gu roku ogółem, w tym z  MWh/a 

EJos    - OZE – panele słoneczne 
ycie gazu ogółem w ci
ycie ciepła na 1 m



ycie ciepła na 1 m

ycie ciepła na 1 mieszka

dystrybutorzy, Wydział Ochrony 

ródło danych 

Administratorzy obiektów, Wydział 

ycie ciepła w nowych i poddanych termomodernizacji 

Olej opałowy 

ycie ciepła w ci gu roku ogółem, w tym z: GJ/a 

CPos    - OZE – panele słoneczne 
gu roku ogółem, 

EPos    - OZE – panele słoneczne 
Wydział Infrastruktury UG, 

Wydział Infrastruktury UG 

ycie gazu ogółem w ci
ycie ciepła na 1 m

ycie ciepła na 1 m

dystrybutorzy, Wydział Ochrony 



ródło danych 

DTM Długo
DDU Długo
DUM Długo
DR Długo
DP Długo

Wydział Infrastruktury UG, Powiatowe, 

rednia długo

anie PGN – pomiary własne 

ródło danych 
Cp Roczna produkcja ciepła 

 ciepła, w tym 

Dc Ł  ciepła w ci
 na 1 GJ ciepła w ci Wydział Ochrony 

Ł Dystrybutorzy, Wydział Ochrony 

Dg Ł Dystrybutorzy, Wydział Ochrony 

Jej przedmiotem jest korekta działa

monitorowanie działa
okresowe porównanie uzyskiwanych wyników działa
wskazanie działa

 przyczyn powstałych odst

rodków dla uzyskania zało onych celów działa



Słabe strony
Nikłe szanse na wykorzystanie ródeł ciepła zasilaj

Niepełne rozeznanie potencjału zwi

Mały stopie

Działania i plany w zakresie wymiany nieefektywnego Wysoki udział indywidualnego ogrzewania w całkowity

ci działania gminy w dziedzinie 

działa
ca koordynacja działa

Pewien potencjał wykorzystania OZE na terenie gminy

Wsparcie krajowe i unijne działa
cych działania 

ce opłacalno rodki własne i ograniczone zewn
 działa

Stosunkowo \wysokie nakłady inwestycyjne dla instal

ca oferta usług i rozwi  technicznych dla działa
wpływaj ródła 

ciepła 
 słu cych upłynnianiu 



 do realizacji PGN były zebrane z obszaru gminy i o

oliło przeprowadzi

w mpzp oraz trendów społeczno-gospodarczych gminy s

działa

i perspektywa 2030 zostały wykonane zgodnie z wytyc
 plan działa

ci publicznej i handlowo-usługowe oraz przemysłowe,

usługi, handel i przemysł – 1,3%, transport – 71,0%

emisja ogółem    43 896,6 Mg/a,  46 985,3 Mg/a, 

usługi, handel i przemysł    1,7%,   2,5%, 

ci działa
 1 765,6 Mg/a. Całkowity koszt 



ci ciepła jest budownictwo 

10. Na bazie działa  w niniejszym PGN działania 
ytkowników i odbiorców energii dla których działani

y władz gminy. Takimi głównymi grupami 

 obok w/w działa e działania nieinwestycyjne, 
cym władzom 

 wła du na cel działa

11. W wyniku realizacji działa

ycia ciepła w gminie, 

ródeł odnawialnych. 
12. Planowane całkowite koszty działa

rodków własnych na realizacj  działa

ci ciepła w wysoko

oznacza przyrost udziału tej produkcji w stosunku d

 powołanie przy Wójcie Gminy, odpowiedzialnym za re



 działa
- monitorowanie działa

cych przedmiotów działa
- ewaluacja działa



Liczba podmiotów działaj

a pyłem PM10 i B (a)P ze wzgl

wietlic i klubów wiejskich pełni

 Jednostki infrastruktury społecznej na terenie Gmi
 Liczba podmiotów działaj

, pyłu PM10 i zawarto ci ołowiu w pyle PM10, 

 długookresowych pod k



 Zapotrzebowanie na ciepło i zu

Ł

Zakres, rodzaj i koszt działa

Zakres, rodzaj i koszt działa

Zakres i rodzaj działa

Zbiorcze zestawienie planowanych działa  i nakładów na ich realizacj

realizacji w/w działa  powstała na skutek ograniczenia w zu
PGN –Gmina Biesiekierz - zakres działa , plan redukcji, nakłady całkowite, koszty podmiotu

cego działanie, wska ródła finansowania, efekty społeczne 


