
Projekt

z dnia  12 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Łubniany  uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 1



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

GMINY ŁUBNIANY 

 

 

 

 

 

 Opole, listopad  2015 

 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 1



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 2 
 

 

 

  PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

GMINY ŁUBNIANY 

 

 

Zleceniodawca: 

Gmina Łubniany 

ul. Opolska 104 

 46-024 Łubniany 

Umowa: nr RB.2151.21.2014 

 

 

Wykonawca: 

eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. 

ul. Złota 54 

45-643 Opole 

Tel. (+48) 77 4167084 

Email: kontakt@egie.pl 

www. http://www.egie.pl 

 

 

 

Autorzy: 

Krzysztof Kukla 

Magdalena Piędel 

Andrzej Jurkiewicz  

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 2

mailto:kontakt@egie.pl


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 3 
 

Spis treści:  

 
1. STRESZCZENIE ....................................................................................................................... 6 

2. WSTĘP ................................................................................................................................ 12 

2.1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA ...................................................................... 13 

2.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ......................................................................... 13 

2.3. PRZEDMIOT I CELE OPRACOWANIA .............................................................................. 36 

2.4. ZAKRES I METODYKA SPORZĄDZENIA PLANU ............................................................... 39 

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁUBNIANY ................................................................................ 41 

3.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE GMINY ........................................................................ 41 

3.2. POWIERZCHNIA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........................................................ 43 

3.3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA........................................................................................ 44 

3.4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ...................................................................................... 44 

3.5. TURYSTYKA I REKREACJA ............................................................................................. 46 

3.6. ŚRODOWISKO NATURALNE .......................................................................................... 47 

3.6.1. Rzeźba terenu i podłoże geologiczne ..................................................................... 47 

3.6.2. Klimat ....................................................................................................................... 47 

3.6.3. Wody powierzchniowe i podziemne ........................................................................... 48 

3.6.4. Gleby ........................................................................................................................ 48 

3.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, GOSPODARKA 

ODPADAMI) ........................................................................................................................... 51 

4. CHARAKTERYSTYKA ZUŻYCIA NOŚNIKÓW ENERGII NA OBSZARZE GMINY (STAN OBECNY) .... 53 

4.1. SYSTEM CIEPŁOWNICZY ............................................................................................... 53 

4.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA................................................................................................ 54 

4.2.1. Oświetlenie placów i ulic ...................................................................................... 55 

4.2.2. Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej ................................................ 55 

4.3. PALIWA GAZOWE ........................................................................................................ 56 

4.3.1. Charakterystyka sieci gazowniczej ........................................................................ 56 

4.3.2. Liczba odbiorców i zużycie gazu ............................................................................ 57 

4.4. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ................................................................................... 61 

4.5. TRANSPORT ................................................................................................................. 61 

5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH NA TERENIE GMINY ...................................... 67 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 3



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 4 
 

6. INWENTARYZACJA EMISJI CO2 ............................................................................................. 69 

6.1. OPIS ZAKRESU I METODYKI INWENTARYZACJI .............................................................. 69 

6.1.1. Założenia ogólne .................................................................................................. 69 

6.1.2. Bilans energetyczny metodą wskaźnikową ............................................................ 71 

6.2. WYNIKI INWENTARYZACJI W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH ....................................... 73 

6.2.1. Obiekty użyteczności publicznej ............................................................................ 73 

6.2.2. Obiekty mieszkalne .............................................................................................. 81 

6.2.3. Obiekty handlowo-usługowo-przemysłowe ................................................................ 87 

6.2.4. Oświetlenie uliczne .................................................................................................... 89 

6.2.5. Transport .................................................................................................................. 91 

6.3. ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ EMISJI Z OBSZARU GMINY .................. 95 

6.3.1. Inwentaryzacja dla roku bazowego-  2003 ............................................................. 95 

6.3.2. Inwentaryzacja dla roku pośredniego - 2014 ......................................................... 97 

6.3.3. Prognoza emisji CO2 do roku 2020 ........................................................................ 100 

6.3.4. Podsumowanie inwentaryzacji ............................................................................ 103 

7. OKREŚLENIE WYMAGANEGO POZIOMU REDUKCJI EMISJI CO2 ............................................. 106 

8. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI .............. 108 

9. PROPONOWANE SPOSOBY OGRANICZENIA POZIOMU EMISJI CO2 ....................................... 110 

10. WARIANTOWE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ ................................................................................ 135 

11. HARMONOGRAM REALIZACJI ............................................................................................. 137 

12. ASPEKTY ORGANIZACYJNE – STRUKTURY, ZASOBY, ZAANGAŻOWANE STRONY .................... 139 

13. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ........................................................................................... 143 

14. MONITORING REALIZACJI CELÓW, AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ... 152 

15. ANALIZA RYZYKA REALIZACJI PLANU ................................................................................... 160 

16. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ............................................... 162 

16.1. Odniesienie do uwarunkowań w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko ............................................................................................................................ 162 

16.2. Strategiczna Ocena Odziaływania na Środowisko ..................................................... 167 

17. PODSUMOWANIE .............................................................................................................. 172 

18. SPIS RYCIN I TABELI ............................................................................................................ 174 

19. ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................................ 177 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 4



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 5 
 

 

 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW:  

 

PGN     – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

NFOŚiGW   – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WFOŚiGW  – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

GUS     – Główny Urząd Statystyczny 

OZE     – odnawialne źródła energii 

GDDKiA    – Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

KOBiZE    – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Energią 

PGNiG S.A.  – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

SEAP     – Plan działań na rzecz Zrównoważonej Energii 

IPCC    – Intergovernmental Panel on climate change 

ITS    – Instytut Transportu Samochodowego 

RPO   – Regionalny Program Operacyjny 

WIOŚ   – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

 

 

Kilo (k)   = 103 = tysiąc 

Mega (M)   = 106 = milion 

Giga (G)  = 109 = miliard 

Tera (T)   = 1012 = bilion 

Peta (P)  = 1015 = biliard 

 

g    = gram 

W    = wat 

kWh    = kilowatogodzina 

MWh   = megawatogodzina 

MJ    = megadżul 

GJ   = gigadżul 

TJ   = teradżul 

dam3 = dekametr sześcienny = 1000 m3 
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1. STRESZCZENIE 

 

Ograniczenie emisji CO2 jest w chwili obecnej jednym z najważniejszych zagadnień 

wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki Europy. Gmina Łubniany przystąpiła do realizacji 

zadania jakim jest stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany. Głównym 

celem Planu jest przedstawienie możliwości działań prowadzących do redukcji zanieczyszczeń 

powietrza na terenie gminy do roku 2020, a także redukcji zużycia energii finalnej.  

Gmina Łubniany leży w północno-wschodniej części województwa opolskiego, 

w odległości ok. 18 km od miasta Opole. Gmina składa się z jedenastu sołectw .Od zachodu 

gmina graniczy z gminą Dobrzeń Wielki, od wchodu z gminą Turawa oraz Lasowice Wielkie, od 

południa z gminą i miastem Opole, zaś od północy z gminą Murów. Centralnym ośrodkiem 

gminy jest wieś Łubniany, w której swoje siedziby mają m.in. władze gminy oraz szereg 

instytucji obejmujących swym zasięgiem całą gminę. 

Zakres tematyczny Planu odnosi się zarówno do działań inwestycyjnych jak i nie 

inwestycyjnych w następujących sektorach: budynki mieszkalne, budynki użyteczności 

publicznej, sektorze handlu i usług, przemysłu, transport.  

 

Emisja CO2 występująca na terenie gminy spowodowana jest przede wszystkim 

znacznym natężeniem ruchu pojazdów, znaczną liczbą budynków nie spełniających 

obowiązujących norm budowlanych (energochłonnych, nie objętych procesem 

termomodernizacji) oraz stosowaniem  mało efektywnych paliw oraz źródeł energii 

w gospodarstwach domowych.  

 

Podstawę opracowania PGN stanowi raport z inwentaryzacji emisji CO2. W celu jego 

sporządzenia przyjęto następujące założenia metodologiczne: 

a) jako rok bazowy wybrano rok 2003 

b) jako rok pośredni (kontrolny) przyjęto rok 2014 

c) w celu uzyskania danych wykorzystano metodę „top down” oraz metodę „bottom up” 

d) wykorzystano standardowe współczynniki emisji opublikowane przez Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Energią (KOBiZE) 

e) źródłem danych były informacje uzyskane bezpośrednio od instytucji i podmiotów 

funkcjonujących na terenie gminy 

f) w inwentaryzacji uwzględniono emisję CO2 z sektorów: budynków użyteczności 

publicznej, budynków mieszkalnych, handlu i usług, przemysłu oraz małych 

przedsiębiorstw, transportu oraz oświetlenia ulicznego. 

 

W Planie przedstawiono przepisy prawa, dokumenty strategiczne na poziomie 

unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Analiza powyższych dokumentów pozwoliła 

określić powiązania powyższych dokumentów z zagadnieniami dot. niskiej emisji.  
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Obszarem jakim obejmuje PGN jest terytorium Gminy Łubniany. Plan przedstawia i 

opisuje lokalizację oraz ukształtowanie terenu, warunki demograficzne, czynniki klimatyczne 

oraz zagospodarowanie przestrzenne regionu. Zwraca uwagę również na występujące tam 

obszary chronione.  

Rozdział 5 opracowanie określa obszary problemowe na terenie gminy, wyznaczonej 

na podstawie wykonanej bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych 

z obszaru Gminy Łubniany z podziałem na poszczególne sekatory.  Dokładna analiza 

przeprowadzonej inwentaryzacji stanowi rozdział 6 niniejszego opracowania. W rozdziale tym 

przedstawiono również prognozy dotyczące roku 2020. Wyniki uzyskane na podstawie 

inwentaryzacji bazowej oraz kontrolnej przedstawiają poniższe tabele.  

 
Tab.  1. Zużycie energii finalnej w Gminie Łubniany na przestrzeni lat 

           

                       ROK 

SEKTOR EMISJI 

ZUŻYCIE ENERGII KOŃCOWEJ [MWh/rok] 

2003 2014 2020 

Obiekty użyteczności publicznej 4 648,25 2 308,31 2 638,07 

Obiekty mieszkalne 66 739,95 72 200,66 73 334,70 

Obiekty handlowo-usługowo-

przemysłowe 
6 577,78 14 680,85 16 148,94 

Transport 40 286,20 96 027,63 114 486,71 

Oświetlenie uliczne 622,00 200,45,00 537,60 

SUMA 118 874,18 185 417,90 207 146,02 

  źródło danych: opracowanie własne 
 

Tab.  2. Emisja CO2 w Gminie Łubniany na przestrzeni lat 

           

                       ROK 

SEKTOR EMISJI 

EMISJA CO2 [Mg CO2/rok] 

2003 2014 2020 

Obiekty użyteczności publicznej 1 752,26 815,71 773,29 

Obiekty mieszkalne 21 730,96 23 094,58 21 893,66 

Obiekty handlowo-usługowo-

przemysłowe 
3 626,48 5 751,77 5 452,68 

Transport 10 200,09 23 656,49 28 157,74 

Oświetlenie uliczne 516,99 166,47 447,01 

SUMA 37 826,79 53 485,02 56 724,39 

 źródło danych: opracowanie własne 
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Tab.  3. Wykorzystanie OZE w Gminie Łubniany na przestrzeni lat 

           

                       ROK 

SEKTOR EMISJI 

ILOŚĆ ENERGII POCHODZĄCEJ Z OZE [MWh/rok] 

2003 2014 2020* 

OZE 74,00 2 232,00 2 232,00 

SUMA 74,00 2 232,00 2 232,00 

źródło danych: opracowanie własne 

* - założono brak podejmowania działań w kierunku wykorzystania OZE 

 

Końcowe zużycie energii końcowej na terenie gminy Łubniany w latach 2003-2014 

uległo zwiększeniu o 66 543,72 MWh/rok (z 118 924,49 MWh/rok do 185 417,90 MWh/rok), 

a wynikająca z niego całkowita emisja CO2 wzrosła o 15 658,23 MgCO2/rok (z 37 826,79 

MgCO2/rok do 53 485,02 MgCO2/rok).  

Największe zużycie energii końcowej w roku 2003 i 2014 zaobserwowano w sektorach: 

mieszkaniowym oraz transportu. Największą redukcję zużycia energii końcowej zanotowano 

w sektorze budynków użyteczności publicznej (z 4 648,25  MWh/rok do 2 308,31 MWh/rok). 

Spadek wykorzystania energii jest efektem prowadzenia w ostatnich latach licznych działań 

termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy.  

Największym wzrostem emisji CO2 na terenie gminy w latach 2003-2014, podobnie jak 

w przypadku zużycia energii odznaczały się sektory: budynków mieszkalnych (21 595,20 

MgCO2/rok oraz 23 094,58 MgCO2)  i transportu (10 200,09 MgCO2/rok i 23 656,49 

MgCO2/rok), a także sektor handlu i usług, przemysłu (3 626,48 Mg/rok do 5 751,77 Mg/rok). 

W ostatnim przypadku wzrost emisji związany jest ze znacznym rozwojem tego sektora 

w ciągu ostatnich lat. Największy spadek emisji odnotowano w sektorze budynków 

użyteczności publicznej (z 1 752,26 MgCO2/rok do 815,72 MgCO2/rok). Najmniejsze źródło 

emisji stanowi oświetlenie uliczne.   

Przeprowadzona prognoza bazowa dla roku 2020, zakładająca brak podejmowania 

działań poprawiających efektywność energetyczną, przewiduje wzrost emisji z poziomu 37  

826,79 MgCO2/rok (2003) do 56 724,39 MgCO2/rok oraz wzrost zużycia energii końcowej z 118 

874,18 MWh (2003) do 207 146,02 MWh z tendencją wzrostową w kolejnych latach.  

 

Uwzględniając wyniki inwentaryzacji emisji CO2 wśród badanych sektorów jako obszary 

priorytetowe dla działań określono budynki mieszkalne oraz transport. Jednocześnie, biorąc 

pod uwagę zmienność uwarunkowań prawnych i warunków zewnętrznych, zakłada się 

elastyczność prowadzonych działań oraz wprowadzania niezbędnych aktualizacji w PGN.  

Kluczowe inwestycje mające decydujący wpływ na osiągnięcie wyznaczonego celu 

redukcji emisji CO2 to inwestycje związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych. Nie 

mniej ważne są kampanie informacyjne, szkolenia, konsultacje społeczne mające na celu 

zwiększenie świadomości na temat efektywnego wykorzystania energii. 
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Poszczególne zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących korzyści: 

a) Ograniczenie zużycia i kosztów energii przez odbiorców (modernizacja budynków, 

wymiana źródeł ciepła, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

promowanie nowoczesnych technologii w budownictwie) 

b) Zwiększenie komfortu korzystania z budynków i instalacji oraz transportu (parkingi, 

ścieżki pieszo-rowerowe, poprawa stanu dróg) 

c) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego w gminie 

d) Racjonalne i efektywne gospodarowanie energią (punkty doradztwa energetycznego, 

system nadzoru i sterowania w obiektach) 

e) Edukacja mieszkańców (szkolenia, kampanie informacyjne) 

f) Rozwój i modernizacja systemów gazowniczych i ciepłowniczych  

g) Poprawa efektywności energetycznej (promowanie użytkowania paliw ekologicznych) 

h) Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano cele strategiczne zgodnie 

z wymaganiami krajowymi oraz określonymi w oparciu o charakterystykę Gminy.   
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WSKAŹNIK 

CEL OGÓLNY 
WG ZAŁOŻEŃ 

OGÓLNOKRAJOWYC
H 

CEL DLA GMINY ŁUBNIANY  MOŻLIWY DO UZYSKANIA W 
WYNIKU REALIZACJI DZIAŁAŃ POZIOM OSIĄGNIĘTY 

W GMINIE W WYNIKU 
DZIAŁAŃ 

PRZEPROWADZONYC
H W OKRESIE 2003-

2014 

POZIOM DLA GMINY 
W OKRESIE 2003-2020 

POZIOM REDUKCJI DLA GMINY 
W OKRESIE 2003-2020 [%] 

PEWNYCH 
PRZEWIDZIANYCH 

W PGN 

DODATKOWYCH 
PRZEWIDZIANYCH 

W PGN 

WSZYSTKICH 
DZIAŁAŃ 

PRZEWIDZIANYCH 
W PGN 

Z UWZGLĘDNIENIEM 
DZIAŁAŃ 

PREPROWADZONYCH 
ORAZ DZIAŁAŃ 
„PEWNYCH DO 

ZREALIZOWANIA”  

Z UWZGLĘDNIENIEM 
WSZYSTKICH 

DZIAŁAŃ  

Z UWZGLĘDNIENIEM 
DZIAŁAŃ 

PREPROWADZONYCH 
ORAZ DZIAŁAŃ 
„PEWNYCH DO 

ZREALIZOWANIA” 

Z UWZGLĘDNIENIEM 
WSZYSTKICH 

DZIAŁAŃ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Redukcja 
zużycie 
energii 
końcowej 

[MWh/ 
rok] 

19 701,09 5 555,0 7 042,63 12 597,67 2 761,49 8 316,53     15 359,16 8,44% 15,59% 

Redukcja 
emisja CO2 

[MgCO2

/ 
rok] 

7 565,36 2 292,6 3 626,95 5 919,52 1 286,87 3 579,44     7 206,39 9,46% 19,05% 

Udział 
energii 
pochodzące
j z OZE 

[MWh/ 
rok] 

24 857,52  930,49 930,49 2 232,00 2 232,00     3 162,49 1,35% 1,91% 
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Wszystkie działania realizowane w ramach PGN powinny zostać objęte monitoringiem 

rzeczowym, którego celem jest dostarczania danych obrazujących postęp w ich wdrażaniu. Ze 

względu na wielkość i charakter gminy dopuszcza się ustalenia indywidualnego 

harmonogramu raportowania zadań prowadzonych w ramach realizacji działań 

zaproponowanych w PGN.  

Dla osiągnięcia zakładanego celu redukcji emisji CO2 oraz efektywnego wdrażania 

i realizacji poszczególnych zadań, konieczne jest określenie możliwości finansowania działań. 

Przewiduje się finansowanie działań ze środków własnych gminy, a także środków 

zewnętrznych: krajowych bądź zagranicznych. Przykładowe możliwości finansowania ujęto 

w rozdziale 13. Należy na bieżąco weryfikować potencjalne możliwości finansowania, ze 

względu na dużą dynamikę zmian zachodzących w tym obszarze. Terminy naborów wniosków 

prowadzonych w ramach poszczególnych zewnętrznych źródeł finansowania mogą mieć 

bezpośredni wpływ na harmonogram wdrażania poszczególnych przedsięwzięć.  

Podczas planowania i realizacji działaniach przedstawionych w ramach PGN-u należy 

w szczególności skupić się na wykorzystaniu szans i mocnych stron Gminy Łubniany, przy 

jednoczesnym nacisku na minimalizację zagrożeń.   

Istotnym elementem PGNu będzie monitoring efektów działań dokonywany na 

podstawie przeprowadzanych inwentaryzacji w poszczególnych latach. Podstawowymi 

wskaźnikami efektywności działań dla każdego z zadań będą: poziom redukcji zużycie energii 

końcowej oraz emisji CO2 uzyskany w poszczególnych  latach oraz udział zużycia energii 

pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.  

Dobrze realizowany „Plan” pozwoli zwiększyć szanse Gminy Łubniany w tym 

podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych 

i Unii Europejskiej, w tym pochodzących z  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
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2. WSTĘP 

 

Przez pojęcie „gospodarki niskoemisyjnej" rozumie się gospodarkę charakteryzującą 

się oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie 

poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się 

przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 

i zastosowaniu technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych.  

Potrzeby odbiorców energii na terytorium gminy, przy jednoczesnym istnieniu 

wymagań i celów stawianych przez regulacje krajowe i europejskie, sprawiają, że głównym 

zadaniem samorządu staje się zaspokojenie potrzeb poszczególnych obywateli zgodnie 

z kierunkami polityki globalnej, w tym zwłaszcza związanych ze spełnieniem celów 

ograniczenia emisji (np. Pakiet 3x20).  Sposoby i formy realizacji tego zadania przez gminy, są 

bardzo różne i zależą od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych.  

Do najważniejszych z nich zaliczamy: 

a) Charakter gminy  

b) Walory środowiskowe 

c) Dostępność do sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu 

d) Dostępność do scentralizowanych systemów ciepłowniczych 

e) Istniejące systemy zaopatrzenia w energię na terenie gminy 

f) Sposób i rodzaj zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej 

g) Przedsiębiorstwa działające na terenie gminy 

h) Plany rozwojowe gminy 

i) Zasoby finansowe gminy 

j) Dostępność do programów finansowego wsparcia poszczególnych typów 

przedsięwzięć  

k) Regulacje prawne na szczeblu samorządów lokalnych, jak i regionu czy województwa 

l) Polityka energetyczna i środowiskowa kraju i unii europejskiej 

m) Ceny paliw i energii 

n) Zaangażowanie mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy 

 

 Tak zróżnicowane warunki powodują, że opracowanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej jest dość trudne. Rozwiązania, które na dzień dzisiejszy wydają się być 

działaniami optymalnymi, za kilka lat mogą okazać się zbyt skromne. Z tego powodu 

koniecznością staje się aktualizowanie takich dokumentów, w miarę zmieniającej się 

rzeczywistości technologicznej, ekonomicznej i politycznej. Procedurę przeprowadzania 

aktualizacji opisano w rozdziale 14 niniejszego opracowania.  
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2.1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

 

 Podstawą formalną opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Łubniany” 

jest umowa zawarta w dniu 16.05.2014 roku pomiędzy Gminą Łubniany, reprezentowaną 

przez Wójta Gminy Łubniany – Pana Krystiana Baldy, a Spółką eGmina, Infrastruktura, 

Energetyka Sp. z o.o. w Opolu, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Andrzeja 

Jurkiewicza.  

2.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest jednym z głównych przedmiotów 

Polityka Unii Europejskiej.  Podstawę prac nad redukcją emisji gazów cieplarnianych w skali 

światowej stanowi Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC podpisana na Międzynarodowej 

Konferencji ONZ Dotyczącej Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku. Drogę w tym 

kierunku wyznacza również Strategia „Europa 2020”. Przedstawia ona cele rozwoju Unii 

Europejskiej pod względem społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju. W Strategii ustalono pięć nadrzędnych celów obejmujących takie 

dziedziny jak: zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energia, edukacja, a także integracja 

społeczna i walka z ubóstwem. Próbą zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej całej 

Unii Europejskiej podejmuje pakiet klimatyczno-energetyczny (nazywany skrótowo pakietem 

„3 x 20%), w skład którego wchodzą akty prawne i założenia dotyczące redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. Założeniami pakietu są:  

― zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem w roku 

bazowym 1990 do roku 2020, 

― zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w roku 

2020 (dla Polski 15%), 

― zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% w stosunku do prognoz dla roku 

2020. 

 

Do najważniejszych Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie regulacji dotyczących 

efektywności energetycznej zaliczają się:  

a) Dyrektywa 2009/29/WE w sprawie usprawniania i rozszerzenia wspólnotowego 

systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

b) Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 

c) Dyrektywa 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla  

d) Dyrektywa 2010/31/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

e) Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej 

f) Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych  

g) Dyrektywa 2009/72/WE w sprawie zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej 
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h) Dyrektywa 2009/73/WE w sprawie zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien zostać sporządzony zgodnie z następującymi 

krajowymi aktami prawnymi oraz z aktualnymi rozporządzeniami do nich:  

a) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515 z późn. 

zm.), 

b) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 poz. 595 z 

późn. zm.), 

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz.1232 z 

późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), 

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2015 poz. 199 z późn. zm.), 

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), 

g) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 

poz. 184 z późn. zm.), 

h) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2015poz. 2167 

z późn. zm.), 

i) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. 

zm.). 

 

PGN powinien być także spójny z dokumentami strategicznymi rangi krajowej, 

wojewódzkiej i lokalnej, do których zaliczają się: 

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku 

 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej wraz z Narodowym Programem Edukacji 

Ekologicznej  

 Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2011-2014 

z perspektywą do roku 2018 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

 Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

na lata 2016-2019 
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 Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej 

 Projekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 

 Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011-2020 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubniany 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łubniany na lata 2014-2017 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łubniany  

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

dla gminy Łubniany – 2014 r.  

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany  

 

Poniżej przedstawiono powiązania tematyczne PGN-u z założeniami i wymogami 

stawianymi przez najważniejsze dokumenty na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i 

lokalnym: 

 

Strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu 

 Dokument został zatwierdzony przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r. 

Zaproponowany przez Strategię model europejskiej społecznej gospodarki rynkowej (w 

porównaniu do modelu przedstawionego we wcześniejszej Strategii Lizbońskiej) ma w 

większym stopniu opierać się na trzech uzupełniających się priorytetach, którymi są: 

– wzrost inteligentny 

– wzrost zrównoważony 

– wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu 

 

Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC wraz z Protokołem z Kioto z 1997 roku 

Umowa podpisana podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska 

i Rozwoju w 1992 w Rio de Janeiro, określa założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego 

ocieplenia. Protokół z Kioto stanowi uzupełnienie Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 

Głównym założeniem Konwencji jest ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych na 

poziomie uniemożliwiającym ich destrukcyjny wpływ na system klimatyczny.  

 

Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Strategia rozwoju kraju 2020 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 15

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_cieplarniany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_ocieplenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_ocieplenie


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 16 
 

Strategia stanowi podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety 

polityki rozwoju w perspektywie nadchodzących lat oraz warunki, jakie muszą być spełnione 

w celu odpowiedniej realizacji tego programu.  

Jako jeden z celów strategicznych wyznaczono Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. W 

ramach tego celu wyznaczono działania polegające na: 

– modernizacji regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii 

elektrycznej oraz rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z 

wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, 

– wsparciu procesów termomodernizacji budynków i istniejących systemów 

ciepłowniczych  z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii. 

 

Polityka energetyczna  Polski do 2030 roku 

Dokument odnosi się do najistotniejszych zagadnień energetyki polskiej. Zawiera 

długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na 

paliwa i energię oraz program działań.  Polityka określa 6 podstawowych kierunków rozwoju 

polskiej energetyki: 

– poprawa efektywności energetycznej 

– wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 

– zróżnicowanie struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej 

– rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

– rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii 

– ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko  

 

Polityka Ekologiczna Polski na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2016 

Nadrzędnymi celami tego dokumentu są:  

a) wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

b) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

c) zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

d) dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony 

zdrowia mieszkańców Polski, 

e) ochrona klimatu. 

Polityka oprócz priorytetów i zadań służących realizacji tych celów zawiera 

szczegółowy opis kierunków działań, które będą podejmowane w celu ich realizacji w ciągu 

następnych lat.  
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Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) 

zostały przyjęte przez Radę Ministrów w sierpniu 2011 roku. Dokument został przygotowany 

przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska po uwzględnieniu 

konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Opracowanie dokumentu wynikało z 

konieczności redukcji zanieczyszczeń powietrza w kraju oraz potrzeby wywiązywania się z 

celów unijnego pakietu energetyczno - klimatycznego. W Programie uwzględniono racjonalne 

wydatkowanie środków na rekomendowane działania. Przedstawiono również korzyści 

ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji założeń 

NPRGN.  

Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju. Natomiast cele szczegółowe obejmują takie zagadnienia jak: 

niskoemisyjne źródła energii, efektywność energetyczna, efektywność gospodarowania 

surowcami, materiałami i  odpadami, technologie niskoemisyjne, nowe wzorce konsumpcji. W 

Programie wskazano, że w powyższych obszarach powinny zostać podjęte konkretne działania 

skutkujące obniżeniem poziomu emisyjności polskiej gospodarki.  

 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 
 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) jest jedną z dziewięciu 

podstawowych strategii zintegrowanych łącząc zagadnienia rozwoju energetyki i środowiska, 

których głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń 

z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego 

rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo 

energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę.  

Cele szczegółowe to: zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, 

poprawę stanu środowiska. Strategia określa kierunki działań obejmujące poprawę m. in. 

następujących wskaźników: zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, 

efektywności energetycznej, udział energii ze źródeł odnawialnych, poprawy jakości wód, 

odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, poziom recyklingu i ponownego użycia 

niektórych odpadów, stopienia redukcji odpadów komunalnych, technologii środowiskowych. 

 

 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku 
 

Zaprezentowana Strategia Rozwoju Transportu (SRT) do 2020 roku (z perspektywą do 

2030 roku) została opracowana w celu wyznaczenia najważniejszych kierunków  działań i ich 

koordynacji w zakresie osiągnięcia tak zidentyfikowanego celu strategicznego. Jej wdrożenie 
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pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość zarówno 

w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i w systemach przewozowych.  

Istotą SRT jest wskazanie celów oraz nakreślenie kierunków rozwoju transportu tak, aby 

etapowo do 2030r. możliwe było osiągnięcie celów założonych w Długookresowej Strategii 

Rozwoju Kraju (DSRK) oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK 2020). 

Dzięki realizacji wspomnianych celów możliwy będzie między innymi rozwój infrastruktury 

drogowej i transportowej, a wraz z ich rozwojem ograniczenie transportu kołowego na 

obszarach zurbanizowanych, co w dalszej perspektywie ograniczy negatywny wpływ na 

środowisko.  

 

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej wraz z Narodowym Programem Edukacji 

Ekologicznej 

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej wraz z narodowym Programem Edukacji 

Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując 

jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym z podstawowych zapisów dokumentów jest 

założenie, iż edukacja ekologiczna powinna obejmować całe społeczeństwo, wszystkie grupy 

wiekowe, zawodowe, a także decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 (Uchwała Sejmiku Województwa 

Opolskiego nr XXV/325/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.) 

Strategia jako główny cel stawia zapobieganie i przeciwdziałanie procesom 

depopulacji. Cel strategiczny 7 Wysoka jakość środowiska zakłada następujące cele 

operacyjne: poprawę stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz 

związaną z tym budowę, rozbudowę i modernizację istniejących sieci elektroenergetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez rozwój 

niskoemisyjnych źródeł energii, wprowadzanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii 

wytwarzania energii, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności 

energetycznej oraz poprawę jakości powietrza m.in. dzięki wdrażaniu programów ochrony 

powietrza. 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej (Uchwała Sejmiku Województwa 

Opolskiego nr XXXIV/417/213 z dnia 25 października 2014r.) 

W dniu 25 października 2014r. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął uchwałę Nr 

XXXIV/417/213 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 

względu na przekorczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego 

benzo(A)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”.  

 Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, w której stwierdzone zostały 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM2,5 i PM10 oraz poziomu docelowego 
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benzo(α)pirenu w powietrzu, jest dokumentem określającym działania, których realizacja 

doprowadzi do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczna jest przy tym 

identyfikacja przyczyn przekroczeń oraz rozważenie sposobów ograniczenia emisji z 

poszczególnych źródeł mających największy wpływ na jakość powietrza. Wszystkie działania 

powinny być zgodne z technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi możliwościami ich 

przeprowadzenia.  Wdrożenie działań wynikających z POP na poziomie samorządów lokalnych 

powinno być dodatkowo realizowane w sposób uporządkowany i systemowy np. za pomocą 

systemu zarządzania obejmującego: 

a) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację POP 

b) wyznaczenie zespołu realizującego 

c) opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu wdrożenia 

d) opracowanie systemu przetwarzania informacji 

e) opracowanie systemu monitoringu i realizacji 

 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej przewiduje następujące działania naprawcze 

dla strefy opolskiej objęte harmonogramem rzeczowo-finansowym, będące zgodne 

z zadaniami planowanymi przez Gminę Łubniany:
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Kod zadania Nazwa działania naprawczego 
Jednostki 

odpowiedzialne za 
realizację 

Etapy realizacji Termin realizacji 

Szacunkowe 
średnie koszty 

działań 
naprawczych 

Źródło 
finansowania 

Horyzont 
czasowy 

OGRANICZENIE EMISJI POWIERZCHNIOWEJ, LINIOWEJ I PUNKTOWEJ 

SOp19 

Modernizacja ogrzewania węglowego 
w budynkach użyteczności publicznej 

w 
powiatach województwa opolskiego 

burmistrzowie i 
wójtowie gmin, 

starostwie 
powiatów 

- 2014-2020 Wg kosztorysu 

budżety miast 
i gmin, 

powiatów, 
budżet 

województwa 

działanie 
długoterminowe 

SOp20 

Podejmowanie działań na rzecz 
ograniczania emisji zanieczyszczeń do 

powietrza 
przez gminy województwa opolskiego 

znajdujące się poza obszarami 
wyznaczonymi w ramach Programu 

ochrony powietrza 

wójtowie, 
burmistrzowie gmin 

województwa 
opolskiego 

- 2020 - 
budżet miast i 

gmin 
WFOŚiGW 

działanie 
długoterminowe 

SOp31 

Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczych w celu podłączenia 

nowych 
odbiorców oraz likwidacji niskiej 

emisji 
Modernizacja węzłów i sieci 

ciepłowniczych w celu ograniczenia 
strat ciepła 

przedsiębiorstwa 
ciepłownicze 
działające na 

obszarze strefy 
opolskiej 

- 2014-2020 Wg kosztorysu 

środki własne 
przedsiębiorstw 
ciepłowniczych 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
fundusze 

unijne, kredyty 
BOŚ 

działanie 
długoterminowe 

SOp59 
Podwyższenie całkowitej skuteczności 

urządzeń redukujących emisję pyłu 
zawieszonego 

zakłady 
przemysłowe, 

przedsiębiorstwa 
- 2013-2020 Wg kosztorysu 

środki własne 
prowadzących 

instalacje 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

fundusze unijne 

działanie 
długoterminowe 

SOp60 

Modernizacja kotłowni komunalnych 
oraz dużych obiektów energetycznego 

spalania paliw celem ograniczenia 
wielkości emisji zanieczyszczeń: 

modernizacja 

zakłady 
przemysłowe, 

przedsiębiorstwa 
- 2013-2020 Wg kosztorysu 

środki własne 
prowadzących 

instalacje, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

działanie 
długoterminowe 
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kotłów, automatyzacja procesu 
spalania, zmiana rodzaju paliwa ze 

stałego na 
gazowe, olejowe lub alternatywne 

źródła energii, budowa/modernizacja 
systemów oczyszczania spalin. 

fundusze unijne 

SOp61 

Wprowadzanie przez przedsiębiorców 
nowoczesnych i przyjaznych 

środowisku 
technologii, hermetyzacja układów 

technologicznych, modernizacja 
instalacji 

celem spełnienia wymagań BAT oraz 
standardów emisyjnych. 

zakłady 
przemysłowe, 

przedsiębiorstwa 
- 2013-2020 wg kosztorysu 

środki własne 
prowadzących 

instalacje, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

fundusze unijne 

działanie 
długoterminowe 

SOp62 
Polewanie wodą placów składowych i 

placów budowy w okresie suchym 

zakłady 
przemysłowe, 

 
- 2013-2020 wg kosztorysu 

w ramach 
środków 
własnych 
zakładów 

działanie 
krótkoterminowe 

DZIAŁANIA CIĄGŁE I WSPOMAGAJĄCE 

SOp63 

Wdrożenie, koordynacja i monitoring 
działań naprawczych określonych w 

POP 
wykonywanych przez poszczególne 

jednostki. 

prezydenci, 
wójtowie, 

burmistrzowie miast 
Zadanie ciągłe 2013-2020 

w ramach 
kosztów 
własnych 

budżety miast i 
gmin, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

działanie 
długoterminowe 

SOp64 

Prowadzenie działań promujących 
ogrzewanie zmniejszające emisję 

zanieczyszczeń do powietrza i działań 
edukacyjnych (np. ulotki, imprezy, 

akcje 
szkolne, audycje i inne) w celu 

uświadamiania mieszkańcom wpływu 
zanieczyszczeń na zdrowie. 

burmistrzowie miast 
i gmin, wójtowie 

gmin, starostowie, 
Zarząd 

Województwa 
Opolskiego 

Zadanie ciągłe 2013-2020 Wg kosztorysu 

budżety 
województwa 

opolskiego, 
miasta i gmin 

oraz 
NFOŚiGW 

działanie 
długoterminowe 

SOp65 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

wymogów 
dotyczących zaopatrywania mieszkań 

w ciepło z nośników nie 
powodujących 

prezydenci, 
wójtowie, 

burmistrzowie miast 
i gmin 

Zadanie ciągłe 2013-2020 
w ramach zadań 

własnych 

w ramach 
działań 

własnych 

działanie 
długoterminowe 
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nadmiernej „niskiej emisji” oraz 
projektowanie linii zabudowy 

uwzględniając 
zapewnienie „przewietrzania” miasta 

ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów o 

gęstej zabudowie. 

SOp66 

Kontrola gospodarstw domowych w 
zakresie zorganizowanego 

przekazywania 
odpadów oraz przestrzegania zakazu 

spalania odpadów 

prezydenci, 
wójtowie, 

burmistrzowie miast 
i gmin 

Zadanie ciągłe 2013-2020 

koszty własne 
pracy straży 
miejskiej i 

pracowników 
urzędu 

budżety miast i 
gmin, straży 

miejskich 

działanie 
długoterminowe 

SOp68 

Uwzględnianie w zamówieniach 
publicznych problemów ochrony 

powietrza 
poprzez odpowiednie 

przygotowywanie specyfikacji 
zamówień publicznych, 

które uwzględniać będą potrzeby 
ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem. 

prezydenci, 
wójtowie, 

burmistrzowie miast 
i gmin wraz z 
podległymi 
jednostki, 

przedsiębiorcy 

Zadanie ciągłe 2013-2020 Bez kosztów 
w ramach 

działań 
własnych 

działanie 
długoterminowe 

SOp69 

Aktualizacja projektów założeń do 
planów oraz planów zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe w gminach 

prezydenci, 
wójtowie, 

burmistrzowie miast 
i gmin 

- 2013-2020 Koszty własne 
Budżet miast i 

gmin 
działanie 

długoterminowe 

SOp74 

Monitoring pojazdów opuszczających 
place budowy pod kątem ograniczenia 
zanieczyszczenia dróg, prowadzącego 

do niezorganizowanej emisji pyłu. 

Policja, Straż 
Miejska, Straż 

Gminna 
Zadanie ciągłe 2013-2020 Zadanie własne 

budżety miast, 
gmin i Policji 

działanie 
długoterminowe 

SOp75 

Uwzględnianie ograniczenia emisji 
pyłów na etapie wydawania i 

opiniowania 
pozwoleń. 

starostowie, 
prezydenci, 
wójtowie, 

burmistrzowie miast 

Zadanie ciągłe 2013-2020 Zadanie własne 
w ramach 

działań 
własnych 

działanie 
długoterminowe 

SOp77 

Czyszczenie ulic na mokro w celu 
uniknięcia emisji pyłu z unosu 

(zadanie 
dotyczy również czyszczenia na mokro 

autostrady A4, gdyż jest to jedyny 
sposób 

zarządcy dróg Zadanie ciągłe 2013-2020 Zadanie własne 
w ramach 

działań 
własnych 

działanie 
długoterminowe 
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na zredukowanie emisji liniowej z tych 
terenów) 
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 Integralną częścią z Programem Ochrony Powietrza jest Plan działań 

krótkoterminowych (PDK) wskazujący działania niezbędne do podjęcia, a mające na celu 

zmniejszenie występowania przekroczeń w ciągu kilku dni. Wybrane zadania zgodne z 

planowanymi kierunkami działań Gminy Łubniany przedstawiono poniżej. 
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Typ działania Opis działania Szczegółowy opis działania 
Podmioty objęte 

działaniem 

Podmioty 
odpowiedzialne 

za realizację 
działania 

Efekt ekologiczny [3 dni – 
PM10] 

Koszty [3 dni, 
PLN] 

emisja 
powierzchniowa 

Wzmocnienie 
kontroli 

palenisk domowych, 
kontrola 

przestrzegania 
zakazu spalania 

odpadów - 
dodatkowe 

grupy kontrolne w 
terenie i na telefon 

Wskazano na konieczność 
podejmowania 

dodatkowych kontroli mieszkańców 
w zakresie spalania odpadów w piecach 

i kotłach indywidualnych. Założono 
dziennie 10-20 kontroli przez straż 

miejską i ograniczenie spalania 
odpadów, 

które mogą stanowić 5% wszystkich 
spalanych paliw na terenie gmin 

właściciele, 
zarządcy osiedli, 

mieszkańcy 

prezydenci, 
wójtowie, 

burmistrzowie, 
poprzez Straż 

Miejską i Gminną 

10-16 kg/20 
wykonanych 

kontroli, których 
wynikiem byłoby 

zaprzestanie spalania 
odpadów 

w urządzeniach 
domowych. 

Zakładając trzy dni 
trwania wzmożonych 

kontroli wówczas 
efekt ekologiczny 
mógłby osiągnąć 
wielkość 30-48 kg 

1-3 tys. 

emisja 
powierzchniowa 

Zalecenie 
zaniechania 

palenia w kominkach 
(nie dotyczy okresu 

zimowego w 
sytuacji, 

gdy jest to jedyne 
źródło ogrzewania 

pomieszczeń 
mieszkalnych) 

Zalecenie to dotyczy spalania drewna 
i biomasy w kominkach domowych, 
z uwzględnieniem ze w skali miasta 

spalanie w kominach jest na poziomie 
2%. 

Informacje muszą być przekazywane 
środkami medialnymi oraz sieci 

telekomunikacyjnych. W ramach 
przeprowadzanych kontroli muszą być 

również stosowane kontrole tego 
zalecenia. Założeniem tego działania jest 
eliminacja spalania drewna i biomasy na 
terenie miast w kominkach domowych, 

oraz podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

właściciele, 
zarządcy 

osiedli, mieszkańcy 

Zakaz dotyczy 
wszystkich 

osób 
przebywających na 

obszarze 
przekroczeń miast i 

gmin, za 
prowadzenie 

kontroli 
odpowiedzialni są 

prezydenci, 
wójtowie, 

burmistrzowie 

100-1 000 kg 
(efekt ekologiczny 

uzależniony od 
emisji ze źródeł 

powierzchniowej 
oraz % udziału 

stosowanych paliw) 

10-40 tys. 

emisja 
powierzchniowa 

Zalecenia 
ograniczenia 

spalania paliw 
stałych 

złej jakości w kotłach 
i 

piecach 

Wprowadzenie zalecenia ograniczenia 
spalania paliw stałych na obszarze 

wyznaczonych miast strefy opolskiej 
w kotłach i piecach musiałoby być 

poprzedzone działaniem zapewnienia 
dodatkowego źródła ciepła np. 

elektrycznego. Wskazane byłoby 

właściciele, 
zarządcy 

osiedli, mieszkańcy 

Zakaz dotyczy 
wszystkich 

osób 
przebywających na 

obszarze miasta, 
gminy za 

1,5 kg PM10 przy 
założeniu stosowania 

zakazu w 20 
mieszkaniach przez 

jeden dzień 

6 tys. zł 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 25



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 26 
 

ograniczenie spalania paliw bardzo złej 
jakości jak floty, muły i miały. Efekt 
ekologiczny odniesiony został do 20 

mieszkań opalanych węglem w trakcie 
alarmu II stopnia, które dostosują się do 

zakazu spalania paliw stałych 

prowadzenie 
kontroli 

odpowiedzialni są 
prezydenci, 

burmistrzowie, 
wójtowie 

emisja 
niezorganizowana 

Wstrzymanie 
następujących prac 
budowlanych: prace 

ziemne, budowa 
dróg, 

remonty elewacji 
budynków 

Zgodnie z materiałami US EPA AP42 
13.2.3 Heavy Construction Operations 

emisja pyłu ogółem może wynosi 
około 0,538 kg/ar/dzień redukcja emisji 
może być nieznaczna i mieć charakter 

lokalny odnoszący się do terenu budowy 

Aktualnie 
funkcjonujące 

budowy w 
obszarze, 

dla którego 
ogłoszono alarm II 

stopnia 

Powiatowy 
Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 
- - 

ochronne 

Informowanie 
dyrektorów 
jednostek 

oświatowych (szkół, 
przedszkoli i 

żłobków) 
oraz opiekuńczych 

o konieczności 
ograniczenia 

długotrwałego 
przebywania 

podopiecznych 
na otwartej 
przestrzeni 

dla uniknięcia 
narażenia na 

alarmowe 
stężenia 

zanieczyszczeń 

- 

Szkoły, do których 
uczęszcza młodzież 

szkolna, 
przedszkola, 

żłobki znajdujące 
się 

na obszarze, dla 
którego ogłoszono 

alarm I stopnia 

Gminne Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 
- - 

ochronne 

Informowanie 
dyrektorów szpitali 

i przychodni 
podstawowej opieki 

zdrowotnej o 
możliwości 

wystąpienia większej 
ilości przypadków 

- 

Informowanie za 
pomocą mediów 

wszystkich 
mieszkańców i 

wszystkich osób 
przebywających na 

obszarze, dla 
którego 

Gminne Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 
- - 
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nagłych (np. wzrost 
dolegliwości - 

astmatycznych 
lub niewydolności 

krążenia) z powodu 
wystąpienia stężeń 

alarmowych 
zanieczyszczeń 

ogłoszono alarm I 
stopnia 
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Strategia rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011-2020 (Uchwała Rady Gminy Łubniany nr 

X/75/11 z dnia 23 listopada 2011 r.) 

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym dokumentem planującym rozwój lokalny. Jest 

to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju 

gminy. Strategia stanowi podstawowy instrument długofalowego zarządzania gminą. Pozwala 

na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmian w 

uwarunkowaniach politycznych. Strategia pozwala również na efektywne gospodarowanie 

własnymi, zazwyczaj ograniczonymi zasobami gminy (zasoby ludzkie, infrastruktura, środki 

finansowe).  

W Strategii zostały przedstawione główne wyzwania przed którymi stoi Gmina 

Łubniany. Przedstawiono opis zidentyfikowanych celów rozwojowych i przydzielonych im 

zadań. Jednym z wyzwań jest poprawienie warunków życia w gminie, a w nim dbałość o jakość 

środowiska naturalnego. Jest to nieodzowny element koncepcji trwałego i zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Składniki środowiska naturalnego (rzeźba i ukształtowanie 

terenu, klimat, gleba, świat zwierzęcy i roślinny) świadczą o przewadze lub słabości danego 

miejsca.  

Ograniczenie niskiej emisji powiązane jest z działaniami podejmowanymi w celu 

ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Osiągnięcie wybranych celów 

możliwe jest poprzez zmniejszanie lub całkowitą likwidację nieefektywnych źródeł ciepła 

i zastępowanie ich nowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi urządzeniami grzewczym, 

w tym źródłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii.  

Wśród zadań opisanych w Strategii, z punktu widzenia opracowywanego dokumenty, 

znaczenie mają następujące działania: 

 Budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż drogi powiatowej z Opola przez 

Kępę do Łubnian i wzdłuż drogi wojewódzkiej z Jełowej do Brynicy 

 Zapewnienie mieszkańcom możliwości przemieszczania się po terenie Gminy oraz 

do Opola i gmin sąsiednich przy pomocy komunikacji zbiorowej 

 Sukcesywna budowa kanalizacji na terenie Gminy (z uwzględnieniem 

przydomowych oczyszczalni ścieków) 

 Zapewnienie energii i ciepła mieszkańcom Gminy poprzez: 

- Wybudowanie stacji redukcyjnej na gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Opole 

Kępno 

- Rozbudowę sieci gazowej na terenie Gminy i podłączenie do niej mieszkańców, 

bądź 

- Przyłączenie mieszkańców Gminy do Elektrowni Opole 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych 
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 Utworzenie turystycznych tras rowerowych na terenie Gminy i włączenie ich w 

układ ścieżek rowerowych sąsiednich gmin 

 Promocja Gminy Łubniany jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku sobotnio – 

niedzielnego i popołudniowego (wyznaczenie m.in. szlaków rowerowych, 

pieszych, budowa infrastruktury turystycznej) 

 Doprowadzenie do funkcjonowania świetlicy wiejskiej w każdej miejscowości 

 Współpraca z sąsiednimi gminami i ugrupowaniami gmin, zwłaszcza w dziedzinie 

komunikacji zbiorowej, rozwoju  infrastruktury technicznej i rozwoju turystyki  

 Informacja i doradztwo ze strony Urzędu Gminy dla przedsiębiorców i działaczy 

społecznych 

  Poprawa sytuacji związanej z planowaniem przestrzennym i przekształcaniem 

gruntów na terenie Gminy oraz scalanie gruntów 

 Ukierunkowanie działalności Gminy na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych  

 

 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łubniany na lata 2014-2017 wraz z 

planem gospodarki odpadami (Uchwała Rady Gminy Łubniany nr XXXI/169/10 z dnia 1 

marca 2010 r.) 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2004-2007 z perspektywą do 

roku 2011 został przyjęty w dniu 26 września 2005 r. Uchwałą Nr XXIII/137/05 Rady Gminy 

Łubniany. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany została 

opracowana w 2009 r. i przyjęta Uchwałą Nr XXXI/169/10 Rady Gminy Łubniany w dniu 1 

marca 2010 r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany obejmowała 

działania na lata 2008-2011 oraz działania w perspektywie na kolejne cztery lata, tj. 2012-

2015. Opisany dokument stanowi kolejną Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Łubniany i obejmuje lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy lat 2018-2021. 

Program Ochrony Środowiska (POŚ) ukazuje aktualny stan środowiska, określa 

działania niezbędne zmierzające do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji 

administracyjnych, a także wybór decyzji inwestycyjnych. Sam dokument nie jest 

dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek 

administracyjnych.  Należy jednak oczekiwać, że jego poszczególne wskazania będą 

respektowane i uwzględniane w planach dotyczących ochrony środowiska.  

Nadrzędnym celem POŚ jest rozwój gospodarczy Gminy Łubniany przy zachowaniu i 

poprawie stanu środowiska naturalnego. Poprawa stanu środowiska naturalnego jest celem 

długookresowym, u którego podstaw leży wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Łubniany.  

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zadania i ustalenia w zakresie zasad 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturalnego mające bezpośredni wpływ na niską emisję: 
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 Budowa, przebudowa i modernizacja nawierzchni dróg 

 Budowa i modernizacja systemów i urządzeń do redukcji zanieczyszczeń pyłowo-

gazowych przez przedsiębiorstwa 

 Termomodernizacja budynków 

 Modernizacja układów technologicznych skutkująca zmniejszeniem zużycia 

energii 

 Bieżące informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie zanieczyszczenia 

powietrza oraz jego wpływie na zdrowie 

 Aktywna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w formalnym systemie 

kształcenia 

 Koordynowanie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami  

komunalnymi na terenie 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany 

(Uchwała Rady Gminy Łubniany nr XLII/294/14 z dnia 29 października 2014 r.) 

 

Jest to najważniejszy dokument z dziedziny planowania przestrzennego na poziomie 

gminy. Polityk przestrzenna ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ładu 

przestrzennego uwzględniając przy tym uwarunkowania stanu środowiska, stanu dziedzictwa 

kulturowego, warunków i jakości życia mieszkańców, występowania obszarów złóż kopalnych 

i wód podziemnych oraz system komunikacji i infrastruktury technicznej.  

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zadania i ustalenia w zakresie 

zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturalnego mające bezpośredni wpływ na 

niską emisję: 

 poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 45 

 budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż drogi powiatowej z Opola 

poprzez Kępę do Łubnian i wzdłuż drogi wojewódzkiej z Jełowej do Brynicy 

 budowę stacji redukcyjnej na gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Opole-Kępno 

 rozbudowa siedzi gazowej na terenie gminy wraz z podłączeniem nowych 

mieszkańców 

 rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego 

 rozbudowa i modernizacja dróg gminnych 

 właściwe utrzymanie stanu dróg i rowów melioracyjnych 

 utworzenie turystycznych tras rowerowych na terenie gminy i włączenie ich w 

układ ścieżek rowerowych sąsiednich gmin 

 promocja gminy Łubniany jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku sobotnio-

niedzielnego i popołudniowego 

 poprawa sytuacji związanej z planowaniem przestrzennym  
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Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

gminy Łubniany – 2014 r. (Uchwała Rady Gminy Łubniany nr XXXII/229/13 z dnia 25 

listopada 2014r.) 

 

Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do 

planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich 

obszarze. 

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

dla gminy Łubniany (zwany dalej Projektem założeń) zawiera  m.in.: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Łubniany na przestrzeni lat, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, 

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z 

uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 

 zakres współpracy z innymi gminami. 

 

Z punktu widzenia ograniczenia niskiej emisji, Projekt założeń przewiduje wykonanie 

następujących działań na terenie Gminy Łubniany: 

 

 wprowadzenie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych 

 wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; 

 racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej w przemyśle  

 wprowadzenie nowoczesnych metod technologicznych  

 zwiększenie sprawności wytwarzania i przesyłu energii cieplnej  

 wprowadzenie automatyki sterowniczej oraz opomiarowanie odbiorców; 

 termomodernizacja i technologia domów energooszczędnych  

 

 

2.2.1. Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej; Plan Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej (SUMP) 

Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej jest kompleksowym dokumentem 
planistycznym, który został przygotowany w celu określenia kierunków rozwoju transportu na 
obszarze 21 gmin tworzących Aglomerację Opolską. 
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Studium komunikacyjne ma charakter planistyczny i zawiera konkretne propozycje, 

których realizacja będzie prowadzić do zrównoważonego rozwoju systemu transportowego w 

Aglomeracji Opolskiej. Jednym z celi strategicznych studium jest zwiększenie efektywności i 

dostępności transportu autobusowego, w ramach którego został przewidziany następujący cel 

szczegółowy dla Gminy Łubniany: 

 
Cel główny Cel szczegółowy Proponowane zadanie 

Zwiększenie wykorzystania 
transportu szynowego. 

1.3. Stworzenie atrakcyjnych 
powiązań multimodalnych dla 
pasażerów transportu szynowego 
– system Park and Ride (P+R) oraz 
Bike and Ride (B+R) 

1.3.2. Budowa parkingów Bike 
and Ride przy wybranych 
przystankach komunikacji 
autobusowej 

Poprawa spójności wewnętrznej i 
powiązań między gminami 
Aglomeracji Opolskiej  

3.1. Stworzenie spójnego systemu 
oznaczonych tras rowerowych. 

3.1.8. Budowa drogi dla rowerów 
z Jełowej do Krzanowic przez 
Łubniany. 
3.1.9. Budowa drogi dla rowerów 
z Brynicy do Czarnowąs. 

Poprawa jakości życia w 
Miejscowościach narażonych na 
negatywne skutki wynikające z 
ruchudrogowego. 

4.2. Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszych w 
miejscowościach 
pozbawionych ciągów pieszych. 

4.2.1. Budowa chodników lub 
ciągów pieszo-rowerowych w 
wybranych miejscowościach. 

  
 

Kolejnym instrumentem wymaganym w realizacji polityki zrównoważonego transportu 

miejskiego powiązanym ze Studium Komunikacyjnym Aglomeracji Opolskiej będzie Plan 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility 

Plan).  

 

Głównym celem metodologii opracowywania SUMP jest poprawa zarówno jakości 

życia jak i przestrzeni publicznej, w tym głównie infrastruktury transportowej.  

SUMP określa zestaw działań, które mają w sposób efektywny umożliwić rozwiązanie 

problemów transportowych oraz w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby 

przemieszczania się ludzi i towarów w miastach oraz jego najbliższych rejonach. Główną ideą 

SUMP jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego, poprzez 

realizację takich celów jak m.in.: 

 zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pieszych, rowerzystów, kierowców/ 

pasażerów samochodów) i bezpieczeństwa w pojazdach transportu zbiorowego;  

 redukcja hałasu i zanieczyszczeń powietrza, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii; 

 poprawa skuteczności i efektywności transportu osób i towarów; 

 poprawa atrakcyjności i jakości obszaru miejskiego; 

 poprawa jakości życia mieszkańców; 

 poprawa dostępności usług transportowych dla mieszkańców. 
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SUMP kładzie dodatkowo nacisk na działania promujące: 

 korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, 

 roweru, 

 czy poruszania się pieszo. 

 

SUMP ma zagwarantować  bezpieczny, przyjazny dla środowiska, wydajny oraz cenowo 

konkurencyjny transport, dojazd do miejsc pracy oraz swobodny dostęp do wszelkich usług 

codziennego życia. 

 

Opracowywanie SUMP jako oddzielnego dokumentu nie jest konieczne w przypadku, 

gdy dla danego obszaru został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający 

elementy niezbędne dla SUMP. Analizę zawartości wymaganej dla SUMP w powiązaniu 

z Gminą Łubniany przedstawiono poniżej: 

 

Zbiorowy transport 
miejski 

Alternatywą dla wzrastającego ruchu samochodowego, może być 
racjonalny rozwój transportu zbiorowego. Sprawnie funkcjonująca 
sieć połączeń w publicznym transporcie zbiorowym może 
przyczynić się do zmiany zachowań społecznych, polegającej na 
wyborze środków komunikacji zbiorowej zamiast samochodu. Taka 
zmiana przełoży się na zmniejszenie ruchu samochodowego, 
zanieczyszczenia powietrza oraz spadku poziomu hałasu.  
Przez gminę Łubniany przebiegają komunikacyjne linie PKS, które 
obsługują wszystkie miejscowości gminy. Zapewniają one dogodne 
połączenie z pobliskimi miastami tj. Opolem, Brzegiem, 
Kluczborkiem czy Namysłowem. Częstotliwość połączeń w zakresie 
przewozów na linii dom-praca, praca-dom w częściowy sposób 
zaspokaja  potrzeby komunikacyjne gminy. W pozostałym okresie 
ilość połączeń jest zbyt niska, by w pełni zaspokoić oczekiwania 
mieszkańców.  
W związku z tym proponuje się:  

 bieżące monitorowanie sytuacji oraz dostosowywanie 
częstotliwości transportu np. poprzez zwiększenie ilości kursów, 
do wymagań i potrzeb mieszkańców. Efektywne zarządzanie 
transportem zbiorowym wymusza racjonalizację wykorzystania 
taboru, zwłaszcza w obszarach o mniejszym zapotrzebowaniu 
na przewozy (peryferyjne) oraz pomiędzy szczytami. Może to się 
to przejawiać na przykład w wykorzystywaniu taboru o 
mniejszej pojemności poza godzinami szczytu 

 budowa parkingów Bike and Ride przy wybranych przystankach 
komunikacji autobusowej. Węzły przesiadkowe są to miejsca, w 
których następuje zmiana środka transportu. Z punktu widzenia 
pasażera bardzo istotne jest, by przesiadka trwała jak najkrócej, z 
możliwie małą odległością do przebycia pieszo. 

 w ramach rozwoju zielonej mobilności proponuje się rozbudowę 
systemu parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” (P+R). W 
założeniu są to parkingi umożliwiające pozostawienie pojazdu 
na obrzeżach miasta Opole i łatwą przesiadkę na transport 
zbiorowy. 
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 Integrację systemu taryfowo-biletowego na różne rodzaje środków 
transportu obejmującego obszar aglomeracji opolskiej 

Z racji charakteru układu komunikacyjnego gminy, nie przewiduje się 
tworzenia wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej.  

Transport 
niezmotoryzowany 

Wzrost roli ruchu rowerowego na terenach Gminy  wymaga stworzenia 
spójnej sieci tras rowerowych, zapewniającej powiązanie  z innymi 
formami podróżowania.  
W najbliższym okresie na terenie gminy Łubniany oraz innych gmin 
Aglomeracji Opolskiej planuje budowę: 

 drogi dla rowerów z Jełowej do Krzanowic przez Łubniany oraz 

 drogi dla rowerów z Brynicy do Czarnowąs  
wraz z odpowiednim oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą, 
która jest bardzo ważnym elementem wspierającym wybór tego środka 
transportu. Z jednej strony ułatwia planowanie tras przejazdu, z drugiej 
zachęca do korzystaniu z roweru. Zaleca się zatem, aby najważniejsze 
połączenia oprócz ich wybudowania, były dodatkowo wyraźnie 
oznakowane. 

Intermodalność Nie dotyczy gminy Łubniany 

Transport drogowy 

Sieć drogową gminy tworzą drogi krajowa, wojewódzkie, powiatowe 
oraz lokalne i dojazdowe. Ogólny stan dróg krajowych i wojewódzkich 
ocenia się jako dobry, co jest dużym udogodnieniem z punktu widzenia 
połączeń międzygminnych z siedzibą gminy, a także z miastem 
wojewódzkim Opolem.   
Szczegółowy opis transportu drogowego (długość i stan dróg, dobowe 
natężenie ruchu) na terenie Gminy Łubniany został przedstawiony w 
rozdziale 6.2.5. niniejszego opracowania. 

Zarządzanie 
mobilnością 

Zarządzanie mobilnością to ogół działań związanych z planowaniem, 
organizowaniem, koordynowaniem i kontrolowaniem przemieszczania 
się ludzi i ładunków.  W ramach zarządzania mobilnością stosuje się 
szereg instrumentów, środków, narzędzi i strategii, które mają 
różnorodne oddziaływanie.  
Do przykładowych zadań dla gminy Łubniany obejmujących zarządzanie 
mobilnością zalicza się: 

 koordynowanie planowania przestrzennego z planowaniem 
transportu w dokumentach strategicznych gminy 

 wprowadzanie limitów prędkości w konkretnych miejscach na 
terytorium gminy w celu uczynienia tych tras bardzie przyjaznymi 
dla pieszych i rowerzystów 

  budowa i przebudowa infrastruktury dla transportu 
samochodowego, pieszego i rowerowego 

 akcje promocyjne np. w formie broszur, ulotek, plakatów 

 kampanie informacyjne 

Wykorzystanie 
inteligentnych 

systemów 
transportowych (ITS) 

W wyniku planowanych działań w zakresie „zielonej mobilności” w 
danym obszarze powinny pojawiać się rozwiązania z zakresu inżynierii 
ruchu zmieniające dotychczasowe przyzwyczajenia mieszkańców, a 
zwłaszcza kierowców samochodów indywidualnych.  
Z racji charakteru gminy, niewielkiej ilości skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną zlokalizowanych jedynie przy drodze krajowej oraz braku 
elementów takich jak wydzielone pasy dla komunikacji zbiorowej czy 
torowisk tramwajowych, nie przewiduje się znaczących inwestycji w 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 34



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 35 
 

tym obszarze. Wyjątkiem mogą być nieliczne inteligentne systemy 
sygnalizacji świetlnej działającej w zależności od aktualnego natężenia 
na drodze.  

Logistyka miejska 

Zadania z zakresu logistyki miejskiej mają na celu usprawnienie i 
poprawienie logistyki na terenie gminy w celu zminimalizowania emisji 
zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych i hałasu.  
Gmina Łubniany nie posiada  obecnie regulacji określających system 
dostarczania towarów.  

Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w 

miastach 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to także zapewnienie 
odpowiednich warunków na ulicach miasta i gminy dla bezpiecznego 
poruszania się pojazdów, pieszych i rowerzystów – uzyskane poprzez 
właściwą organizację ruchu oraz stosowne elementy wyposażenia 
drogi. Dużym problemem w przypadku wszystkich dróg 
zlokalizowanych w Gminie Łubniany jest niewystarczająca szerokość 
dróg oraz brak chodników i ścieżek rowerowych, a także przejść dla 
pieszych.  
W latach 2016-2020 w gminie Łubniany planuje się systematyczne 
dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb mieszkańców, w tym 
osób o ograniczonych możliwościach ruchowych np. poprzez budowę 
łatwo dostępnych i bezpiecznych przejść dla pieszych w poziomie 
jezdni, poprawę miejsc niebezpiecznych, montaż urządzeń 
informujących i chroniących kierowców przed niebezpiecznymi 
miejscami, przebudowę dróg z dostosowaniem ich do odpowiadających 
danej klasie technicznej parametrów drogi  

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany od km 
0+128 do km 0+825 w m. Kępa – II etap - w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w m. 
Łubniany 

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Młyńska w m. 
Jełowa 

 Budowa ul. Słowackiego i Tulipanów Kępie 
 

Wdrażanie nowych 
wzorców użytkowania 

W ramach planowanych działań związanych z edukacją ekologiczną w 
gminie Łubniany, przewiduje się prowadzenia działań mających na celu 
upowszechnianie wzorców użytkowania zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uwzględniających m.in. ekodriving, 
korzystanie z transportu publicznego, wspólne dojeżdżanie do pracy 
jednym samochodem, wybór środków transportu 
niezmotoryzowanego 

Promocja 
ekologicznych 

czystych i 
energooszczędnych 

pojazdów (czyste 
paliwa i pojazdy) 

Działania te pozwolą na obniżenie zużycia energii w sektorze 
transportu, a także na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery. W ramach planowanych działań związanych z edukacją 
ekologiczną w gminie Łubniany, przewiduje się prowadzenia działań 
mających na celu upowszechnianie stosowania paliw ekologicznych, a 
także zachętę do wymiany pojazdów na nowoczesne, niskoemisyjne.  
Jeżeli w wyniku zaplanowanych działań, zajdzie potrzeba zakupu 
niskoemisyjnych pojazdów gminnych czy autobusów, dozwolony jest 
zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI, co powinno 
być uwzględnione poprzez odpowiedni zapis w ofercie przetargowej.  
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2.3. PRZEDMIOT I CELE OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Łubniany (zwany dalej PGN). Jest to dokument strategiczny, którego zadaniem jest określenie 

wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany jest dokumentem strategicznym, 

mającym na celu wskazanie działań, przyczyniających się do podniesienia efektywności 

energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji 

gazów cieplarnianych.  Z tego powodu PGN powinien wskazywać cele szczegółowe na 

najbliższe lata,  a także określać strategię długoterminową do roku 2020.  

 

 Strategicznym celem stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany 

jest:  

 

a) Rozwój gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Łubniany poprzez 

zrównoważony i efektywny sposób wykorzystania nośników energii, 

b) Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 

do roku 2020 w stopniu możliwie najbardziej zbliżonym do 20% w stosunku do emisji 

wyznaczonej dla roku bazowego, 

c) Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 

w stopniu możliwie najbardziej zbliżonym do 15% w stosunku finalnego zużycia energii 

końcowej 

d) Redukcja zużycia energii finalnej do roku 2020 w stopniu możliwie najbardziej 

zbliżonym do 20% w stosunku do zużycia energii dla prognozowanego roku 2020 

e) Redukcja zanieczyszczeń powietrza wg założeń Programu Ochrony Powietrza dla strefy 

opolskiej 

 

 Wymieniony cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele 

szczegółowe: 

 

1) Wzrost efektywności energetycznej budynków ze szczególnym uwzględnieniem 

sektora budynków mieszkalnych oraz sektora budynków użyteczności publicznej 

(termomodernizacja, wymiana mało efektywnych źródeł ciepła itp.), 

2) Kontynuację gazyfikacji Gminy, 

3) Poprawa jakości dróg, wpływająca na zmniejszenie zużycia paliw oraz redukcję  emisji 

substancji zanieczyszczających do środowiska, 

4) Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
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5) Pomoc w termomodernizacji obiektów budowlanych będących własnością 

mieszkańców, 

6) Promocja i realizacja zrównoważonego transportu spełniającego oczekiwania 

mieszkańców i jednocześnie minimalizującego negatywny wpływ sektora transportu 

na środowisko, 

7) Budowanie świadomości ekologicznej i  energetycznej mieszkańców gminy na temat 

ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza, 

8) Przygotowanie samorządu lokalnego w zakresie efektywności energetycznej, 

9) Rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem. 

10) uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymagań odnośnie 

budowy obiektów i budynków niskoemisyjnych, 

11) modernizacja systemów oświetlenia ulic 

12) wymiana taboru na nisko i zero- emisyjny 

 

 

Założone cele w perspektywie wynikają bezpośrednio ze wszystkich zadań zaplanowanych 

w PGN Gminy Łubniany oraz wpisanych do m.in. WPF i są następujące: 

 Redukcja emisji CO2 –7 206,40 Mg CO2/rok; 

 Oszczędność energii –15 359,20 MWh/rok; 

 Produkcja energii z OZE –3 162,49MWh/rok 

 

Szczegółowe rozpisanie efektów przedstawiono na stronie 10 opracowania.  

 

Celami pośrednimi jakie niesie za sobą stworzenie PGN są: 

a) Ograniczenie zużycia i kosztów energii przez odbiorców (modernizacja budynków, 

wymiana źródeł ciepła, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

promowanie nowoczesnych technologii w budownictwie), 

b) Zwiększenie komfortu korzystania z budynków i instalacji oraz transportu (parkingi, 

ścieżki pieszo-rowerowe, szlak wodny, poprawa stanu dróg), 

c) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego w gminie, 

d) Racjonalne i efektywne gospodarowanie energią (punkty doradztwa energetycznego, 

system nadzoru i sterowania w obiektach użyteczności publicznej), 

e) Edukacja mieszkańców (szkolenia, kampanie informacyjne, Centrum Edukacji 

Ekologicznej), 

f) Rozwój i modernizacja systemów gazowniczych i ciepłowniczych, 

g) Poprawa efektywności energetycznej (promowanie użytkowania paliw ekologicznych), 

h) Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami 

i) Redukcja zanieczyszczeń powietrza zgodnie z założeniami Programu Ochrony 

Powietrza dla strefy opolskiej 
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Powiązanie rekomendowanych działań z bazową inwentaryzacją emisji CO2 (BEI) 

 

Działania proponowane do realizacji są związane pośrednio bądź bezpośrednio 

z wynikami otrzymanymi z bazowej inwentaryzacji emisji CO2. Realizacja tych działań posłuży 

osiągnięciu celów założonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej. Poniżej przedstawiono 

przewidywany wynik ograniczenia emisji CO2 w poszczególnych sektorach badanych w BEI 

przy założeniu przeprowadzenia działań określonych w PGN. 

 

 

SEKTOR 
Emisja CO2 w 

sektorze w roku 2003 
[Mg CO2/rok] 

Przewidywane 
ograniczenie emisji 
CO2 w latach 2003-

2020 
[Mg CO2/rok] 

Udział oszczędności 
 [%] 

Budynki użyteczności 
publicznej 

1 752,26 1 092,09     2,89% 

Budynki mieszkalne 21 730,96 3 155,17     8,34% 

Handel i usługi, 
przemysł  

3 626,48 2 402,69     6,35% 

Transport  10 200,09 206,12     0,54% 

Oświetlenie uliczne 516,99 350,32     0,93% 
 

SEKTOR 
Zużycie energii 

końcowej w sektorze 
w roku 2003 [MWh] 

Przewidywane 
ograniczenie zużycia 
energii końcowej w 

latach 2003-2020 
[MWh] 

Udział oszczędności 
 [%] 

Budynki użyteczności 
publicznej 

4 648,25 2 758,94 2,80% 

Budynki mieszkalne 66 739,95 4 868,63 4,94% 

Handel i usługi, 
przemysł  

6 577,78 6 473,37 6,57% 

Transport  40 286,20 836,68 0,85% 

Oświetlenie uliczne 622,00 421,55 0,43% 
 

 

 PGN powinien być realizowany jako jeden z wielu dokumentów funkcjonujących 

w strukturze gminy, wpisując się w działania na rzecz racjonalnego zużycia energii. 

 Działania przewidziane w PGN do realizacji przez Gminą są spójne z Wieloletnimi 

Prognozami Finansowymi.  

Przygotowanie tego dokumentu będzie podstawą dla wnioskowania o dofinansowanie 

projektów z zakresu efektywności energetycznej na terenie gminy w perspektywie finansowej 

2015-2020. 
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Strategia długoterminowa  

Realizacja wyznaczonych powyżej celów pozwoli osiągnąć pewne założenia również w 

dłuższej perspektywie czasu (od 2020 do 2030). Będą to m.in.: 

• maksymalna termomodernizacja obiektów z sektora budynków użyteczności 

publicznej,  handlu  i usług oraz mieszkaniowego 

• maksymalne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy 

• dostarczenie gazu sieciowego do jak największej liczby odbiorców 

• zwiększenie dostępności źródeł niskoemisyjnych 

• zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu i energii elektrycznej 

• realizacja postanowień polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (m.in. 

redukcja gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku 1990; wzrost udziału energii 

pochodzącej z OZE do poziomu 27%, wzrost efektywności energetycznej)  

 

Zakłada się, że cele te będą realizowane na płaszczyźnie polityki władz gminy, poprzez: 

a) Przyjmowanie odpowiednich zapisów prawa lokalnego 

b) Uwzględnianie celów PGN w dokumentach planistycznych i strategicznych gminy 

c) Uwzględnianie celów PGN w wewnętrznych instrukcjach Urzędu Gminy  

d) Podejmowanie na szeroką skalę działań promocyjnych i aktywizujących mieszkańców, 

jednostki publiczne i przedsiębiorców 

 

2.4. ZAKRES I METODYKA SPORZĄDZENIA PLANU 

 

 Zakres i metodologia opracowania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zostały wykonane 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu 

nr 2/POIiŚ/9.3/2014 NFOŚiGW.  

 Zakres opracowania spełnia wymagania określone w załączniku do programu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obejmuje: 

1) Streszczenie 

2) Ogólną strategię (cele strategiczne, cele szczegółowe, stan obecny, identyfikacja 

obszarów problemowych, aspekty organizacyjne i finansowe) 

3) Wyniki bazowej inwentaryzacji  emisji dwutlenku węgla na terenie gminy 

4) Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem (strategia 

długoterminowa, zadania i działania krótko/średnioterminowe) 

 

 Plan obejmuje wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii 

w rejonie całego obszaru geograficznego Gminy Łubniany. Wszystkie zebrane dane miały na 

celu jak najdokładniejsze odzwierciedlenie sytuacji panującej w Gminie. 
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Struktura oraz metodologia opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej została oparta 

na wytycznych zawartych w dokumencie opracowanym przed Komisję Europejską „How to 

develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook” czyli „Jak opracować Plan 

Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”.   

W celu zebrania danych o zużyciu nośników energii posłużono się dwoma metodami: 

a) metoda bottom-up, czyli pozyskiwanie danych od szczegółu do ogółu, stosowana w 

przypadku kiedy dostępna dane charakteryzują szczegółowo pojedyncze jednostki, 

grupy, obiekty. Uzyskane informacje należy przekształcić w taki sposób, aby były 

reprezentatywne dla większej próby. Jest to metoda dokładna, ale bardziej 

pracochłonna.  

b) metoda top-down, czyli pozyskiwanie danych od ogółu do szczegółu, stosowana w 

przypadku dostępu do pewnych ogólnych informacji. Jest to metoda mniej dokładna, 

ale szybsza. 

 

 Niniejszy plan opracowano przede wszystkim w oparciu o informacje zawarte 

w dokumentach planistycznych otrzymanych z Urzędu Gminy Łubniany (wykaz dokumentów 

zawarto w załączniku 2).  

 Dane o obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych, obiektach 

usługowych, handlowych oraz produkcyjnych uzyskano po części z danych Urzędu Gminy, 

a także na podstawie dokonanych wizji lokalnych na terenie całej gminy i ankiet 

przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw o znacznym zużyciu energii na terenie gminy.  

 

 Aktualne dane do inwentaryzacji uzyskano również z następujących jednostek: 

 Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 

 Instytut Transportu Samochodowego 

 Publiczna Komunikacja Samochodowa w Opolu i Kluczborku 

 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu 

 Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. 

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

 Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

Ponad to wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyki publicznej Głównego Urzędu 

Statystycznego (GUS) oraz Urzędu Statystycznego w Opolu.   
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁUBNIANY 

 

3.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE GMINY 

 

Gmina Łubniany leży w północno-wschodniej części województwa opolskiego, 

w odległości ok. 18 km od miasta Opole. Gmina składa się z jedenastu sołectw tj.: Kępa, 

Luboszyce, Kolanowice, Biadacz, Masów, Łubniany, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Jełowa, 

Grabie, Kobylno. Od zachodu gmina graniczy z gminą Dobrzeń Wielki, od wchodu z gminą 

Turawa oraz Lasowice Wielkie, od południa z gminą i miastem Opole, zaś od północy z gminą 

Murów. Centralnym ośrodkiem gminy jest wieś Łubniany, w której swoje siedziby mają m.in. 

władze gminy oraz szereg instytucji obejmujących swym zasięgiem całą gminę. 

 

 

Rys.  1. Położenie gminy Łubniany na tle województwa opolskiego 
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Rys.  2. Położenie gminy Łubniany na tle powiatu opolskiego 

 

 

 

 

Rys.  3. Podział gminy Łubniany 
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3.2. POWIERZCHNIA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Powierzchnia gminy wynosi 12 600 ha (126 km2) co stanowi 7,95 % powierzchni 

powiatu opolskiego i 1,34 % powierzchni województwa opolskiego. 

Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy kształtuje się następująco: 

 

Tab.  4. Użytkowanie gruntów w gminie Łubniany, w powiecie opolskim i w województwie opolskim  

 Gmina 

Łubniany 

powiat      

opolski 

województwo 

opolskie 

 [ha] [ha] [ha] 

użytki rolne 5601 69034 601706 

 grunty orne 4102 53850 491416 

 sady 8 187 3363 

 łąki 1417 13741 67663 

 pastwiska 74 1256 18112 

lasy i grunty leśne 6120 72357 262454 

pozostałe m.in. tereny pod 

wodami, pod zabudowaniami, 

drogami oraz nieużytki rolnicze) 

874 17291 77027 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tab.  5. Procentowe użytkowanie gruntów w gminie Łubniany, w powiecie opolskim 
i w województwie opolskim 

 Gmina 

Łubniany 

powiat     

 opolski 

województwo 

opolskie  

 % % % 

użytki rolne 44,49 43,50 63,93 

 grunty orne 32,60 33,93 81,67 

 sady 0,06 0,11 0,56 

 łąki 11,25 8,65 11,25 

 pastwiska 0,59 0,79 3,01 

lasy i grunty leśne 48,57 45,59 27,89 

pozostałe m.in. tereny pod 

wodami, pod zabudowaniami, 

drogami oraz nieużytki rolnicze) 

6,94 10,89 8,18 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Struktura użytkowania gruntów w gminie Łubniany wskazuje na przewagę lasów 

i gruntów leśnych. Zajmują one 48,55% powierzchni gminy. Niewiele mniejszą powierzchnię 

zajmują użytki rolne (44,47%), z czego 32,58% (4 107ha) to grunty rolne. Dla porównania, 

średnia powierzchnia użytków rolnych dla powiatu opolskiego wynosi 43,5%, zaś średnia 

lasów i gruntów leśnych 45,59%.  

Ogółem gmina posiada średnie warunki przydatności gleb dla produkcji rolnej. Blisko 

89,8% powierzchni użytków rolnych to kompleksy średniej i słabej przydatności gleb dla 

rolnictwa. Wskaźnik waloryzacji rolniczej wynosi 68,5 pkt, co stawia gminę na dalekim 53 

miejscu w woj. opolskim. 

 

3.3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

W roku 2014 gminę zamieszkiwało 9559 mieszkańców co stanowi 7,19 % ludności 

powiatu opolskiego. Do najludniejszych wsi na terenie gminy należą: Jełowa, Łubniany, Brynica 

i Luboszyce (>1000 mieszkańców). Największy przyrost mieszkańców w ostatnich latach 

zaobserwowano w miejscowościach położonych najbliżej Opola tj. Kępa i Luboszyce. Gęstość 

zaludnienia w gminie wynosi 75 osób/km2, co plasuje gminę na 5 miejscu w powiecie i na 31 

miejscu w województwie. 

Struktura płci gminy charakteryzuje się liczebną przewagą kobiet (51,57%). Jest to 

zgodne z tendencjami utrzymującymi się na terytorium Polski oraz w województwie opolskim, 

gdzie liczebną przewagę stanowią kobiety.  

Społeczność gminy charakteryzuje się podobnymi odsetkiem ludności w wieku 

produkcyjnym (66,26%), przedprodukcyjnym (16,79%) i poprodukcyjnym (16,93%) 

w stosunku do całego powiatu, dla którego te wartości kształtują się odpowiednio na poziomie 

66,70%, 16,38 i 16,92%.  

Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, na terenie gminy Łubniany na dzień 

31.12.2014r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 291 osób, w tym 148 kobiety, co 

stanowiło blisko 51 % ogółu bezrobotnych.  

 

 

3.4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Gmina Łubniany należy do gmin słabo uprzemysłowionych o charakterze rolniczo-

usługowym. Duże znaczenie w gminie ma działalność handlowa oraz produkcyjna. Warunki 

agroklimatyczne, jakie posiada gmina są średnie dla produkcji rolnej. Głównie uprawianą 

rośliną jest pszenżyto, jęczmień i pszenica. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody 

chlewnej oraz drobiu. 
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   Zatrudnienie w rolnictwie znajduje 20 % ogółu mieszkańców. W gminie znajduje się 

2656 gospodarstw indywidualnych (stan II kwartał 2014r.). Większość z nich to gospodarstwa 

rozdrobnione, o pow. do 5 ha.  

Na terenie gminy w roku 2014 zarejestrowanych było 945 podmiotów gospodarczych. 

W stosunku do roku 2003 była to liczba o ponad 50% większa. Na przestrzeni lat zauważa się 

tendencję wzrostową liczby podmiotów działających w ramach sektora prywatnego (2003 r. - 

606; 2014 r. - 930), w obrębie którego odnotowuje się największy wzrost liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą.  

Zestawienie podmiotów działających na terenie gminy, zarejestrowanych w systemie 

REGON w latach 2003 i 2014 przedstawia, w podziale na sekcje PKD, tabela 3.  

 

Tab.  6. Podmioty działające na terenie gminy Łubniany zarejestrowane w systemie REGON wg sekcji 
PKD w latach 2003 i 2014 

 2003 2014 

Podmioty gospodarcze 

Ogółem 622 945 

Sektor publiczny 16 15 

Sektor prywatny 606 930 

Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 62 61 

Przetwórstwo przemysłowe 108 145 

Budownictwo 122 183 

Handel i naprawy  132 166 

Hotele i restauracje 15 23 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 41 62 

Pośrednictwo finansowe 20 28 

Obsługa nieruchomości i firm 53 21 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 59 

Administracja publiczna i obrona narodowa 6 7 

Edukacja 11 26 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 15 41 

Działalność usługowa, komunalna, społeczna i 

indywidualna,  pozostała 
37 61 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Podstawowe branże w jakich prowadzone są działalności gospodarcze na terenie 

gminy to:  

a) stolarstwo 

b) mechanika pojazdowa 
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c) usługi ogólnobudowalne i instalacyjne 

d) handel 

e) usługi gastronomiczne 

f) krawiectwo, fryzjerstwo 

g) naprawa sprzętu AGD 

h) praktyka lekarska 

i) usługi blacharsko-dekarskie 

j) hodowla zwierząt (stadniny koni) 

k) gospodarstwa agroturystyczne 

l) usługi transportowe 

m) sklepy i serwisy sprzętu komputerowego 

 

Do najważniejszych przedsiębiorców na terenie Gminy należą: 

- Zakład Usług Transportowo – Sprzętowych "RUDATOM" 

- Zakład Produkcyjno-Usługowy JAL s.j. 

- piekarnia Wodnicki 

- AUTO CZOK Centrum Pomocy Drogowej 

- P.H. Robopol Sp.j. 

- PAMAS Piotr Matyszok Zakład Przetwórstwa Mięsnego 

- przedsiębiorstwo  włókiennicze Opoltex sp. z o.o. 

- KONSTRUKCJE STALOWE Marcin Baldy 

- Bals-Polska Elektrotechnika Sp. z o.o. 

- BAMAR-POL Rolety i Żaluzje 

 

3.5. TURYSTYKA I REKREACJA 

 

Atrakcyjność turystyczna Gminy Łubniany uwarunkowana jest głównie występującymi 

tutaj warunkami krajobrazowymi.  

Jednym z atutów turystyczno-przyrodniczych gminy są tereny leśne należące do 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i tereny Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-

Turawskie”. Stanowią one doskonałe miejsce do wypoczynku na łonie natury dla mieszkańców 

gminy, jak również dla mieszkańców pobliskich terenów miejskich. Na ich terenie oraz na 

obszarze innych miejsc cennych pod względem przyrodniczym (podmokłe łąki i zbiorowiska 

turzycowe w rejonie Jełowej i Kobylna, użytek ekologiczny Jełowa) występuje wiele gatunków 

roślin  i zwierząt objętych ścisła ochroną ze względu na rzadkość ich występowania w regionie, 

a nawet w skali kraju. 

Dolina rzeki Mała Panew wraz z innymi rzekami regionu (Brynica, Swornica 

i Jemielnica) stwarzają dogodne warunki dla miłośników sportów wodnych (spływ kajakowy) i 

wędkowania. 
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Bardzo dobre warunki klimatyczne, bioklimatyczne oraz duży udział rolnictwa 

stwarzają w ciągu całego roku  dogodne warunki dla rozwoju agroturystyki  

Atrakcyjność gminy zwiększają  zabytki architektury i budownictwa.  Do najciekawszych 

należą: XVIII-wieczna kaplica leśna zwana „Studzionką”, słynąca z wypływającego tam 

cudownego źródełka, czy też kościółek z 1678 r. p.w. św. Barbary w miejscowości Kolanowice, 

który usytuowany jest na szlaku „Drewnianych zabytków architektury sakralnej”.  

Wykorzystanie walorów turystycznych gminy Łubniany jest w dużym stopniu 

ograniczone m.in. na skutek słabo rozwiniętej bazy noclegowej, braku urządzeń rekreacyjno-

sportowych, braku oznaczeń i tablic informacyjnych oraz słabo zorganizowanej sieci ścieżek 

turystycznych i rowerowych, a także niewystarczającej ochronie obiektów i obszarów przed 

degradacją i dewastacją.  

 

3.6. ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

3.6.1. Rzeźba terenu i podłoże geologiczne 

 

Ukształtowanie terenu gminy można określić jako typowo nizinne, mało urozmaicone, 

o przeciętnych wysokościach względnych wynoszących ok. 5-20 m. Większość terenu leży na 

wysokości 150-180 m. n.p.m.  

Pod względem geologicznym gmina położona jest w zasięgu dwóch geologicznych 

jednostek strukturalnych tj.: Monokliny Przedsudeckiej, obejmującej większą część terytorium 

gminy oraz Depresji Śląsko-Opolskiej.  

Z budową geologiczną związane jest występowanie surowców mineralnych. Na terenie 

gminy Łubniany znajdują się udokumentowane złoża piasków kwarcowych. 

 

3.6.2. Klimat  

 

Gmina Łubniany znajduje się w stosunkowo najcieplejszym regionie Polski. Ze względu 

na niewielkie różnice wysokości i mało urozmaiconą rzeźbę terenu, występują tutaj dość 

jednolite warunki klimatyczne. Podstawowe dane na temat klimatu gminy zebrano w tabeli 4.   
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Tab.  7. Warunki klimatyczne na terenie gminy Łubniany 

CZYNNIK  

Średnia temperatura stycznia -2,5°C 

Średnia temperatura roczna 8,2°C 

Średnia temperatura lipca 18,3°C 

Długość bezzimia >294 dni 

Długość lata 89-100 dni 

Długość okresu wegetacyjnego ok. 227 dni 

Roczna suma opadów ok. 622 mm 

Suma opadów w okresie wegetacyjnym ok. 430 mm 

  Źródło danych: opracowanie własne 

 

Na analizowanym obszarze przeważają wiatry o niewielkich prędkościach z kierunków 

południowego i północno-zachodniego.  

Do niekorzystnych zjawisk klimatycznych występujących na terenie gminy zalicza się 

mgły w dolinach rzecznych, pojawiające się szczególnie wiosną i jesienią.  

 

 

3.6.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Obszar gminy położony jest w dorzeczu Odry. Przez obszar gminy przepływają rzeki: 

Brynica, Jemielnica, Mała Panew i Swornica. Doliny rzeczne są rozległe, słabo wykształcone i 

podmokłe. Poza tym, przez teren gminy przepływa szereg płytkich, rozległych potoków 

i strumieni wodnych. Wszystkie rzeki płyną ze wschodu na zachód zgodnie z nachyleniem 

terenu. Uzupełnienie sieci rzecznej stanowią niewielkie sztuczne zbiorniki wodne utworzone 

na rzece Brynicy oraz niewielkie zbiorniki pochodzenia antropogenicznego utworzone na 

terenach leśnych.  

Na terenie gminy występuje czwartorzędowy, użytkowy poziom wodonośny. Ponad 

50% powierzchni gminy leży w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 335, 334 

oraz w mniejszym zakresie 333 i 336. 

 

3.6.4. Gleby 

 

Na obszarze gminy najczęściej występują gleby pseudobielicowe, brunatne 

wyługowane i kwaśne, czarne ziemie, mady, torfowe i murszowo - torfowe. Bonitacja tych gleb 

jest średnia i słaba - IV, V, VI klasy.  
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3.6.5. Ocena jakości powietrza w Gminie Łubniany 

Badania stanu czystości powietrza w województwie opolskim, prowadzone były przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska.  

Na terenie Gminy Łubniany nie zlokalizowano punktów monitoringu jakości powietrza. 

Oceny jakości powietrza dokonano na postawie wyników  dla całej strefy opolskiej, której 

elementem jest Gmina Łubniany. 

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie strefy, w obrębie których położona jest 

Gmina Łubniany zaliczono do jednej z klas: 

 klasa A – jeżeli stężenie zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów celów 

długoterminowych 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń mieściły się pomiędzy poziomem 

dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, w 

przypadku gdy ten margines jest określony. 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny 

lub docelowy powiększony o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest 

określony. 

 

Wynikowe klasy dla strefy opolskiej (w tym dla Gminy Łubniany) dla poszczególnych 

zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia i ochrony roślin 

przedstawiono w  tabeli 5. 

 

Tab.  8. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2014 dla strefy opolskiej 

NAZWA SUBSTANCJI 

Symbol klasy wynikowej w 
2014 r. dla obszaru gminy wg 
kryteriów określonych w celu 

ochrony zdrowia 

Symbol klasy wynikowej w 
2014 r. dla obszaru gminy wg 
kryteriów określonych w celu 

ochrony roślin 

Pył zawieszony PM10 C - 

Pył zawieszony PM2,5* C - 

Dwutlenek siarki SO2 A A 

Dwutlenek azotu NO2 A - 

Tlenki azotu NOx - A 

Tlenek węgla (IV) CO A - 

Benzen A - 

Ozon** C C 

Ołów Pb A - 

Kadm Cd A - 
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Nikiel Ni A - 

Arsen As A - 

Benzo(α)piren C - 

* – wg poziomu docelowego  **- wg poziomu dopuszczalnego 

Źródło danych:  Ocena Jakości Powietrza w województwie opolskim  za rok 2014 (Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu ) 

 

charakterystyka ważniejszych zanieczyszczeń powietrza: 

Pył  zawieszony składa  się  z mieszaniny  cząstek  stałych  i  ciekłych  zawieszonych  w  

powietrzu,   będących mieszaniną substancji  organicznych  i  nieorganicznych.  Cząstki  te  

różnią  się wielkością,  składem  i pochodzeniem.  PM10  to  pyły o średnicy do 10 μm, które 

mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, natomiast cząstki pyłu PM2,5  o  średnicy  

do  2,5  μm,  mogą  docierać  do  górnych  dróg oddechowych  i płuc  oraz  przenikać  przez  

ściany  naczyń  krwionośnych. Pyły PM10 oraz PM2,5 przyczyniają  się  do  zwiększenia  

zagrożenia  infekcjami  układu  oddechowego  oraz występowania zaostrzeń objawów chorób  

Benzo(a)piren - B(a)P  jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (tzw. WWA). Wykazuje małą toksyczność ostrą,  ale za to dużą  toksyczność 

przewlekłą,  co  powiązane  jest  z  jego  zdolnością  kumulacji  w  organizmie.   

Dwutlenek  azotu  (NO2)  jest  nieorganicznym  gazem  utworzonym  przez  połączenie  

tlenu  z azotem w powietrzu. Jego obecność może podrażniać płuca i powodować mniejszą 

odporność na infekcje dróg oddechowych, takich jak np. grypa. Przedłużające lub częste 

narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zazwyczaj w powietrzu, mogą powodować 

zwiększoną częstość występowania ostrej choroby układu oddechowego. 

Dwutlenek siarki (SO2) jest w warunkach normalnych bezbarwnym gazem o duszącym 

zapachu i kwaśnym smaku. W  przypadku  narażenia  na długotrwałe  działanie  SO2  może  

wystąpić  przewlekłe  zapalenie  górnych  i  dolnych  dróg  oddechowych  oraz  zapalenia  

spojówek.  Jego  nadmiar  zostaje  wydalony  z organizmu. Dwutlenek  siarki  jest  absorbowany  

przez  górne  odcinki  dróg  oddechowych,  a z nich przedostaje się  do krwioobiegu. Bywa 

składnikiem smogu oraz czynnikiem wpływającym na powstawanie pyłu wtórnego. 

Ozon (O3) występuje w stratosferze i stanowi naturalną osłonę dla Ziemi i jej 

mieszkańców przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, natomiast jego obecność 

przy powierzchni ziemi ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i roślinność. Długotrwała 

ekspozycja na to zanieczyszczenie może powodować np. podrażnienia dróg oddechowych, 

bóle w klatce piersiowej, podrażnienia i swędzenie oczu. Przy ekstremalnych stężeniach ozon 

może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc. 

W Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej Gmina Łubniany, z racji bliskiego 

położenia z miastem Opole,  została wskazana jako obszar przekroczeń poziomów 
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dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego B(a)P, a także 

ozonu.  

 

3.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, 

GOSPODARKA ODPADAMI) 

 

Gmina Łubniany jest w pełni wyposażona w system dystrybucji wody wodociągowej  

zarządzany przez Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Z sieci wodociągowej 

o całkowitej długości 116,8 km, wybudowanej w latach 1993-1998 zasilane są wszystkie wsie 

Gminy. Wodociągi bazują na ujęciach wód podziemnych dolnej warstwy czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego. Zużycie wody z wodociągów kształtuje się na poziomie 120l/dobę na 

jednego mieszkańca. W gminie istnieje system melioracyjno-odwodnieniowy w postaci sieci 

rowów o łącznej długości 126,3 km.  

Na terenie gminy brakuje pełnego zorganizowanego systemu odprowadzania 

i utylizacji ścieków komunalnych. Do tej pory została skanalizowana tylko część terenu gminy 

Łubniany. Ilość  zbiorników bezodpływowych na terenie gminy kształtuje się na poziomie 1 

852. Ścieki z tych zbiorników są odprowadzane w sposób niezorganizowany. Na terenie gminy 

znajduje się ok. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Na terenie gminy Łubniany nie zlokalizowano i nie planuje się budowy komunalnej oczyszczalni 

ścieków. Ścieki z obszaru gminy są odprowadzane do 3 oczyszczalni ścieków: 

a) oczyszczalnia ścieków w Kotorzu Małym (gmina Turawa) - obsługuje miejscowości 

Jełowa, docelowo będą również odprowadzane ścieki z miejscowości Kolanowice, 

Masów, Łubniany, Dąbrówka Łubniańska; 

b) oczyszczalnia w Opolu - obsługuje miejscowości Kępa, Luboszyce, Biadacz. 

c) Ścieki z miejscowości Brynica są docelowo odprowadzane do oczyszczalni ścieków 

w Gminie Dobrzeń Wielki 

 

Najlepiej skanalizowane w Gminie Łubniany miejscowości to: Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz 

Jełowa. 

 

Charakterystyka infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubniany 

została przedstawiona w tabelach.  
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Tab.  9. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Łubniany (31.12.2014) 

Gmina 

Sieć  
rozdzielcza (km) 

Połączenia prowadzące 
do budynków 
mieszkalnych 

(szt.) 

Zużycie wody 
z wodociągów 

w 
gospodarstwac
h domowych 

Ścieki 
odprowadzon

e 
siecią 

kanalizacyjną 
(dam3) wodociągow

a 
kanalizacyjn

a 
wodociągow

a 
kanalizacyjn

a 
dam3 

na 1 
mieszk.  

w m3 

Łubnian
y 

111,5 65,2 2445 1333 
302,

6 
31,5 105 

źródło danych: Urząd Statystyczny w Opolu 

 

Tab.  10. Ludność korzystająca z instalacji sanitarnych w Gminie Łubniany (31.12.2014) 

Gmina 
Ludność (w % ogółu ludności) korzystająca z instalacji 

wodociągowej kanalizacyjnej gazowej 

Łubniany 94,9 42,6 5,4 

źródło danych: Urząd Statystyczny w Opolu 

 

Na terenie gminy nie ma czynnego składowiska odpadów komunalnych 

i przemysłowych. Gmina jest objęta systemem selektywnego zbierania odpadów, a także 

systemem odbioru odpadów komunalnych. Odebrane od mieszkańców Gminy zmieszane 

odpady komunalne kierowane są do Zakładu Segregacji Odpadów Budowlanych 

i Komunalnych w Dylakach (gmina Ozimek). Na terenie Gminy dochodzi incydentalnie do 

powstawania tzw. „dzikich wysypisk” odpadów, czyli nielegalnych miejsc ich składowania bądź 

magazynowania. Do strumienia odpadów niebezpiecznych występujących na terenie gminy 

Łubniany należy zaliczyć odpady azbestu. Stan wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy Łubniany wynosi ok. 535 Mg.  
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4. CHARAKTERYSTYKA ZUŻYCIA NOŚNIKÓW ENERGII NA OBSZARZE GMINY 

(STAN OBECNY) 
 

4.1. SYSTEM CIEPŁOWNICZY 

 

 Ciepło na terenie gminy Łubniany zużywane jest m.in. ze względu na zaspokojenie 

takich potrzeb jak: 

a) Centralne ogrzewanie 

b) Ciepła woda użytkowa 

c) Potrzeby technologiczne (łącznie z wentylacją i klimatyzacją) 

Na terenie gminy nie istnieje scentralizowany system ciepłowniczy. W ok. 80% 

przypadków ciepło wytwarzane jest tradycyjnymi technologiami, z wykorzystaniem węgla 

i drewna. W ograniczonej ilości przypadków do wytwarzania ciepła wykorzystywane są 

technologie wykorzystujące paliwa płynne (olej opałowy) i skropiony gaz (propan-butan), 

niekiedy energia elektryczna.  W ostatnich latach, na skutek rozbudowy sieci gazowniczej na 

terenie gminy, wzrosła ilość gospodarstw wykorzystujących na cele grzewcze gaz ziemny. 

Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej odbywa się przy zastosowaniu źródeł 

tradycyjnych oraz z użyciem energii elektrycznej (podgrzewacze pojemnościowe) i gazu 

ziemnego.  

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy 

szacowana jest na ok. 311 tys. m2. Władze gminy nie posiadają danych odnośnie wielkości oraz 

struktury zużycia nośników energii w gospodarstwach domowych. Przeprowadzona wizja 

lokalna pozwoliła ustalić, że w gospodarstwach domowych i rolnych podstawowym źródłem 

energii cieplnej w paleniskach pozostaje węgiel oraz drewno.   

W budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach handlowo-usługowych ciepło 

do ogrzewania, c.w.u., do przygotowywania posiłków oraz do celów przemysłowych 

pozyskiwane jest z takich nośników energii jak: 

a) Gaz propan-butan 

b) Gaz ziemny  

c) Olej opałowy 

d) Energia elektryczna 

e) Pellet
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4.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

 

 Na terenie gminy istnieje pełna dostępność do linii energetycznych. Dystrybutorem 

energii elektrycznej na rozpatrywanym obszarze jest TAURON Dystrybucja S.A. oddział 

w Opolu.  

 System zaopatrzenia gminy w energię elektryczną realizowany jest dzięki głównym 

punktom zasilania (GPZ): GPZ Zakrzów ZAK oraz GPZ Bierdzany BRD. 

GPZ Zakrzów ZAK:    

a) Moc transformatorów [MVA]: TR1- 25, TR2-25 

b) Napięcie w stacji [kV/kV]: 110/15, 110/15 

c) Obciążenie GPZ-u [MW]: 17,7 

GPZ Bierdzany BRD:  

a) Moc transformatorów [MVA]: TR1- 10, TR2-10 

b) Napięcie w stacji [kV/kV]: 110/15, 110/15 

c) Obciążenie GPZ-u [MW]: 1,8 

Przez teren gminy Łubniany przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV 

relacji: 

a) jednotorowa GPZ Dobrzeń - GPZ Gosławice, 

b) jednotorowa GPZ Harcerska - GPZ Groszowice, 

c) dwutorowa GPZ Dobrzeń - GPZ Ozimek  

Charakterystyka potencjału technicznego urządzeń elektroenergetycznych na terenie 

gminy Łubniany zostały zebrane w poniższej tabeli: 

Tab.  11. Charakterystyka potencjału technicznego urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy 
Łubniany 

1 Linie elektroenergetyczne 15kV 81 km 

2 Linie elektroenergetyczne 0,4kV 121,5 km 

3 Ilość stacji transformatorowych 15/0,4kV 79 szt. w tym 73 należące do TD SA 

4 Moc stacji transformatorowych 15/0,4kV 11,33 MVA 

źródło danych: Dane TAURON Dystrybucja S.A.  

Na terenie gminy zlokalizowana jest rozdzielnia sieciowa RS 15kV Osowiec. 
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4.2.1. Oświetlenie placów i ulic 

 

 Ilość punktów świetlnych eksploatowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. wynosi 

1121 sztuk.  Wśród nich 1100 stanowi własność TAURON Dystrybucja S.A., natomiast 21 jest 

własnością gminy.  

W roku 2014 dokonano wymiany opraw oświetleniowych na terenie gminy Łubniany. 

Zastosowano oprawy z panelem LED z regulacją mocy. Zamontowano łącznie 1121 opraw 

w ilości: 

 Oprawy z panelem LED 30W - 667 szt. 

Oprawy z panelem LED 60W - 419 szt. 

Oprawy z panelem LED 90W -  35 szt.  

Nieliczne, niezmodernizowane oprawy oświetleniowe występują jako oprawy sodowe 

i rtęciowe, dla których średnią moc określono na poziomie 110W.  

 

4.2.2. Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej  

 

Liczba odbiorców przyłączonych do sieci energetycznej na obszarze gminy Łubniany 

oraz związane z tym roczne zużycie energii elektrycznej przedstawiono poniżej.  

a) Odbiorcy na średnim napięciu 

Tab.  12. Odbiorcy na średnim napięciu w gminie Łubniany 

ROK Ilość odbiorców 
Zużycie energii 

elektrycznej [MWh] 

2011 5 1108 

Źródło danych: TAURON Dystrybucja S.A. 

 

b) Odbiorcy na niskim napięciu 

 

Tab.  13. Odbiorcy na niskim napięciu w gminie Łubniany 

ROK 
PRZEMYSŁ I USŁUGI ODBIORCY KOMUNALNI 

Ilość odbiorców Zużycie [MWh] Ilość odbiorców Zużycie [MWh] 

2011 429 3843 3479 13748 

 Źródło danych: TAURON Dystrybucja S.A. 
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Na terenie gminy w latach 2014-2019 planuje się realizację następujących prac: 

a) Realizację zadań wynikających z zawartych umów o przyłączenie nowych obiektów do 

sieci elektroenergetycznej 

b) Wymianę transformatora w 110/15kV w GPZ Bierdzany 

c) Budowę węzła sieciowego w miejscowościach: Jełowa, Biadacz, Kępa 

d) Wymianę przewodów gołych na izolowane w liniach napowietrznych 0,4kV 

e) Kompleksową modernizację całych odcinków linii 0,4kV 

 

4.3. PALIWA GAZOWE 

 

4.3.1. Charakterystyka sieci gazowniczej 

 

Gmina Łubniany w zakresie wysokiego ciśnienia podlega Operatorowi Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, zaś w zakresie sieci średniego 

i niskiego ciśnienia – Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

w Opolu, należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.   

 

Rys.  4. Sieć gazownicza wysokoprężna w granicach gminy Łubniany  
Źródło danych: Operator GAZ-SYSTEM S.A. 

 

Parametry gazu są zgodne z wymogami normy PN-C-04753-E „Gaz ziemny. Jakość gazu 

dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej”.  
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Sieć dystrybucyjna średniego ciśnienia, występująca na terenie gminy, zaopatruje 

w gaz ziemny wysokometanowy odbiorców w miejscowości Kępa i Luboszyce.  

 

Tab.  14. Sieć gazowa dystrybucyjna na terenie gminy Łubniany 

ROK 
Długość sieci 

gazowej [m] 
Liczba przyłączy na terenie gminy 

2012 24 666 85 

2014 25 100 126 

Źródło danych: PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu 

 

Obecnie na terenie gminy prowadzona jest budowa gazociągu średniego ciśnienia 

przebiegającego przez miejscowości: Biadacz, Masów, Łubniany, aż do miejscowości Jełowa. 

Planowe zakończenie inwestycji przewidywane jest na III kwartał bieżącego roku.  W roku 

2014 i kolejnych, planowane jest sukcesywne podłączenia nowych odbiorców na terenie 

gminy Łubniany, jednakże decyzje o doprowadzeniu gazu będą podejmowane w oparciu 

o rachunek ekonomiczny inwestycji.  

 W 2003 roku przez teren gminy przebiegał gazociąg wysokoprężny (6,3 MPa), jednakże 

nie występowała sieć dystrybucyjna średniego i niskiego ciśnienia.  

 

4.3.2. Liczba odbiorców i zużycie gazu 

 

W poniższych tabelach i wykresach przedstawiono liczbę odbiorców oraz zużycie gazu 

ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców.  
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Tab.  15. Zużycie paliwa gazowego w gminie Łubniany [tys. m3] 

ZUŻYCIE PALIWA GAZOWEGO 

ROK 
OGÓŁEM 

[tys. m3] 

GOSPODARSTWA DOMOWE 

PRZEMYSŁ HANDEL USŁUGI POZOSTALI 
ODBIORCY 

HURTOWI ogółem 

w tym: 

ogrzewacze 

mieszkań 

2009 133,4 50,8 50,8 0,0 4,0 3,3 75,3 0,0 

2010 195,1 75,7 75,7 24,1 6,2 6,7 82,3 0,0 

2011 253,9 92,4 79,8 91,0 6,0 6,2 58,3 0,0 

2012 283,9 111,1 104,8 91,9 5,4 5,5 70,0 0,0 

2013 342,2 156,8 110,4 97,2 7,7 5,7 74,8 0,0 

Źródło danych: PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu 

 

Tab.  16. Ilość użytkowników paliwa gazowego w gminie Łubniany [szt.] 

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW PALIWA GAZOWEGO 

ROK OGÓŁEM 

GOSPODARSTWA DOMOWE 

PRZEMYSŁ HANDEL USŁUGI POZOSTALI 
ODBIORCY 

HURTOWI ogółem 

w tym: 

ogrzewacze 

mieszkań 

2009 48,0 42,0 42,0 0,0 2,0 3,0 1,0 0,0 

2010 67,0 57,0 57,0 2,0 1,0 3,0 1,0 0,0 

2011 81,0 74,0 71,0 1,0 2,0 3,0 1,0 0,0 

2012 102,0 93,0 80,0 1,0 4,0 3,0 1,0 0,0 

2013 179,0 164,0 89,0 2,0 5,0 7,0 1,0 0,0 

Źródło danych: PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu 
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Rys.  5. Zużycie gazu ziemnego na terenie gminy Łubniany w latach 2009-2013 
Źródło danych: PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu 

 

 

Rys.  6. Zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych na terenie gminy Łubniany 
 w latach 2009-2013 

Źródło danych: PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu 
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Rys.  7. Zużycie gazu ziemnego w przemyśle na terenie gminy Łubniany w latach 2009-2013 
Źródło danych: PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu 

 

 

Rys.  8. Zużycie gazu ziemnego w sektorze handlowo-usługowym oraz użyteczności publicznej na 
terenie gminy Łubniany w latach 2009-2013 

Źródło danych: PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu 
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4.4. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

Na terenie gminy Łubniany źródła energii odnawialnej zaspokajają niewielką część 

potrzeb energetycznych. Szacuje się, że roczna produkcja energii cieplnej z OZE wynosi 2,2 

GWh co stanowi 3,7% lokalnego bilansu cieplnego. W przypadku energii elektrycznej, 

uzyskiwanej głównie poprzez wykorzystanie energii wód, wytwarza się ok. 0,32 GWh rocznie, 

co zaspokaja potrzeby energetyczne gminy w 2,3 %.  

Na terenie gminy do produkcji ciepła, poza tradycyjnymi nośnikami energii, 

wykorzystuje się biomasę w postaci słomy oraz odpadów drewnianych (wióry i trociny). Jest 

ona wykorzystywana głównie przez mniejsze i większe firmy z branży stolarskiej, drewnianej i 

ogrodniczej. 

W sektorze mieszkalnym odnotowuje się inwestycje w postaci montażu kolektorów 

słonecznych. Gmina nie posiada dokładnych danych na temat ilości zainstalowanych urządzeń.  

W przypadku budynków użyteczności publicznej wykonano inwestycje związane z montażem 

kolektorów słonecznych w  przedszkolach na terenie gminy (m.in. w Brynicy i Jełowej).  

Na terenie gminy funkcjonują dwie małe elektrownie wodne zlokalizowane na rzece 

Mała Panew. Jedna z nich znajduje się w miejscowości Kolanowice (moc 55kW, roczna 

produkcja ok. 220 MWh), natomiast druga w miejscowości Luboszyce przy stopniu wodnym 

(moc 70kW, planowana roczna produkcja ok. 440 MWh). 

W połowie grudnia 2014 r. zakończono realizację projektu pn. „Montaż instalacji 

pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej  kotłowni w Łubnianach, ul. Opolska 53”, która 

zasila w ciepło cztery budynki tzn.: budynek szkoły podstawowej, bibliotekę, remizę OSP oraz 

budynek ośrodka zdrowia. Zamontowano 4 gazowe absorpcyjne pompy ciepła o łącznej mocy 

ok. 150 kW, które odzyskują ciepło z powietrza. Taki sposób działania pozwoli na osiągniecie 

oszczędności w kosztach eksploatacji kołowani na poziomie ok. 30%.   
Na terenie gminy, głównie ze względu na słaby potencjał energii wiatru,  nie pracuje 

żadna siłownia wiatrowa, która mogłaby mieć udział w bilansie energetycznym gminy. Na 

terenie gminy nie występuje ujęcie wód termalnych.  

 

 

4.5. TRANSPORT  

 

 Sieć drogową gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe oraz lokalne i dojazdowe.  

Najważniejszymi drogami na terenie gminy Łubniany są: 

a) droga krajowa nr 45 Opole-Łódź (III klasa techniczna, o znaczeniu międzyregionalnym) 

b) droga wojewódzka nr 461 Kup-Łubniany-Jełowa  

c) droga powiatowa nr 333 Jełowa – Tuł 

d) droga powiatowa nr 1702 O Brynica-Czarnowąsy 
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e) droga powiatowa nr 1703 O Opole-Łubniany 

f) droga powiatowa nr 1721 O Brynica-Murów 

g) droga powiatowa nr 1722 O Dąbrówka Łubniańska-Zagwiżdże 

h) droga powiatowa nr 1725 O Masów-Świerkle-Dobrzeń Wielki 

i) droga powiatowa nr 1726 O Turawa-Łubniany 

j) droga powiatowa nr 1727 O Kolanowice-Łubniany 

k) droga powiatowa nr 1728 O Kolanowice-Luboszyce 

l) droga powiatowa nr 1743 O Grabie-Kobylno 

m) droga powiatowa nr 1765 O Biadacz-Czarnowąsy 

Drogi powiatowe na terenie gminy mają długość ok. 50,5 km.  

Sieć drogową w gminie uzupełniają drogi gminne, których długość wynosi 121,2 km 

( w tym m.in. 48 km dróg o nawierzchni twardej i 37 km dróg o nawierzchni ulepszonej).  

Ogólny stan dróg krajowych i wojewódzkich ocenia się jako dobry, co jest dużym 

udogodnieniem z punktu widzenia połączeń międzygminnych z siedzibą gminy, a także 

z miastem wojewódzkim Opolem.  Istotnym problemem w ich przypadku (jak również 

w przypadku dróg gminnych) jest niewystarczająca szerokość dróg oraz brak chodników 

i ścieżek rowerowych. 

 

ruch lokalny 

 

 Liczba pojazdów uległa w ostatnich latach znacznemu wzrostowi. Według danych 

Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu w roku 2014 na terenie gminy 

zarejestrowanych było 648 pojazdów, z czego 444 stanowiły samochody osobowe. Dla roku 

bazowego (2003) ilość samochodów oszacowano na podstawie linii trendów i przyjęto, że ilość 

samochodów na terenie gminy wynosiła: 320 w tym 81 % przypadało na samochody osobowe. 

 Strukturę pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy w zależności od rodzaju 

stosowanego paliwa, wyliczoną na podstawie danych Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Opolu oraz ogólnych trendów przyjętych dla kraju, zobrazowano w tabeli 14.  
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Tab.  17. Struktura pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Łubniany w roku 2003 i 2014 

Samochody zarejestrowane na terenie gminy Łubniany 

 BENZYNA LPG 
OLEJ 

NAPĘDOWY 

 2003 2014 2003 2014 2003 2014 

Samochody osobowe 179 320 - 67 44 175 

Samochody ciężarowe 7 15 - 3 16 63 

Autobusy 0 0 - 0 30 22 

Inne 0 1 - 0 4 16 

RAZEM 186 336 - 67 114 276 

Źródło danych: dane Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu 

 

 Zmianie uległa  struktura paliwowa. Notuje się rosnący udział silników diesla w rynku 

pojazdów osobowych (ok. 35% w skali kraju), jak i pojazdów zasilanych LPG (ok. 10-14%).  

Strukturę zużycia paliw w gminie w roku bazowym i pośrednim przedstawiono poniżej.  

 

 
Rys.  9. Struktura zużycia paliw przez pojazdy samochodowe w gminie Łubniany w roku 2003 i 2014 

Źródło danych: dane GUS 
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ruch tranzytowy: 

 

 Tranzyt przez gminę Łubniany odbywa się na drodze krajowej nr 45 (5 km) w wsi Jełowa 

oraz na drodze wojewódzkiej nr 461 (Jełowa-Brynica-Kup – ok. 13,5 km) . Zużycie paliwa w 

ruchu tranzytowym wyznaczono na podstawie informacji z generalnego pomiaru ruchu na 

drogach krajowych w  2010 roku i na drogach wojewódzkich w 2010 roku. Ze względu na brak 

danych dotyczących pomiaru ruchu w roku 2003, strukturę i ilość pojazdów oszacowano 

korzystając z informacji odnośnie rozwoju ruchu w latach 2000-2005 określonych po 

przeprowadzeniu pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2005.  

 W związku z brakiem danych dotyczących struktury paliwowej dla pojazdów 

poruszających się drogami nr 45 i nr 461 w gminie, określono ją na podstawie danych 

dotyczących struktury pojazdów zarejestrowanych na terenie województwa opolskiego. 

Założono dodatkowo, że w roku 2014 wśród pojazdów osobowych,  14% (średnia krajowa) 

tych pojazdów stanowiły samochody zasilane LPG. Średniodobowe natężenie ruchu 

tranzytowego na terenie gminy z uwzględnieniem rodzaju pojazdu i struktury paliwowej 

przedstawiono w tabelach 15 i 16.. 

 

Tab.  18. Dobowa ilość pojazdów na drodze krajowej nr 45 w rejonie gminy Łubniany 

DROGA KRAJOWA 45 

 2003 2014 

 LPG Benzyna Olej napędowy LPG Benzyna Olej napędowy 

Samochody osobowe - 5216 142 669 4169 1711 

Samochody ciężarowe - 539 521 0 373 1143 

Autobusy - 0 92 0 0 72 

Inne - 4 15 0 3 30 

RAZEM - 5759 769 669 4545 2956 

Źródło danych: dane GDDKiA 

 

Tab.  19. Dobowa ilość pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 461 w rejonie gminy Łubniany 

DROGA WOJEWÓDZKA 461 

 2003 2014 

 LPG Benzyna Olej napędowy LPG Benzyna Olej napędowy 

Samochody osobowe - 1414 38 181 1130 464 

Samochody ciężarowe - 25 24 0 15 47 

Autobusy - 0 14 0 0 11 

Inne - 4 16 0 3 27 

RAZEM - 1443 92 181 1148 549 

Źródło danych: dane GDDKiA 
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Rys.  10. Średni dobowy ruch na drogach krajowych i wojewódzkich w rejonie Gminy Łubniany 
źródło danych: www.gddkia.gov.pl 

 

 

komunikacja zbiorowa: 

 

Przez gminę przebiegają komunikacyjne linie PKS, które obsługują wszystkie 

miejscowości gminy. Zapewniają one dogodne połączenie z pobliskimi miastami tj. Opolem, 

Brzegiem, Kluczborkiem czy Namysłowem. Częstotliwość połączeń w zakresie przewozów na 

linii dom-praca, praca-dom w częściowy sposób zaspokaja  potrzeby komunikacyjne gminy. W 

pozostałym okresie ilość połączeń jest zbyt niska, by w pełni zaspokoić oczekiwania 

mieszkańców.  

Dla komunikacji zbiorowej przyjęto parametry podane przez przewoźników 

obsługujących połączenia na terenie gminy (PKS Opolski, PKS Kluczbork, LUZ Sp. z o.o., Usługi 

Transportowe FART). Dla transportu publicznego długość linii obsługiwanych przez pojazdy 

równa się ok. 24km. Ilość kursów wykonywanych przez autobusy wynosi średnio  22 (od 

poniedziałku do piątku). Trasy obsługiwane są przez pojazdy (średni rocznik 2001/2005)  

zasilane olejem napędowym. Wg danych przewoźnika na terenie gminy średnie zużycie paliwa 

wyniosło 18,25l/100km. Przyjęto, że w stosunku do roku 2003 nastąpiła ok. 40% redukcja ilości 

wykonywanych kursów. 

 

transport kolejowy: 

 

Przez teren gminy przebiega układ kolejowy (trasy kolejowe 2-giej klasy): 

a) Nr 293 Jełowa-Kluczbork oraz zlikwidowana nr 301 Opole Główne-Jełowa-Namysłów.  

b) Nr 301 Opole Główne – Jełowa – Namysłów (zlikwidowane) 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 65



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 66 
 

W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost sektora transportu. Wzrost ilości 

pojazdów zarejestrowanych, a także wzrost natężenia ruchu tranzytowego przyczynia się do 

istotnego wzrostu emisji w tym sektorze.   
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5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH NA TERENIE GMINY 

 

Podstawą wydzielenia obszarów problemowych stanowi inwentaryzacja 

przeprowadzona w oparciu o odpowiednie dane. 

Dla potrzeb PGN przeprowadzono delimitację obszarów problemowych w ujęciu 

przestrzennym dokonaną na podstawie analizy dokumentów określających rozwój gminy.  

Z uwagi na charakter opracowania, przy określani granic obszarów problemowych, jako 

wiodące kryterium przyjęto zanieczyszczenie środowiska, w tym emisję CO2.  

 

I obszar - niska efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych 

 

Wpływ niskiej emisji jest niewielki w ujęciu globalnym, jednak znaczny w ujęciu 

lokalnym. Niskoenergetyczne paleniska domowe, niskiej jakości paliwa opałowe, brak 

modernizacji kotłowni to przyczyny przekroczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza w tym 

emisji CO2. Realizacja odpowiednich działań (m.in. modernizacja źródeł ciepła) może przynieść 

znaczący efekt w postaci obniżenia emisji, co przyczyni się do poprawy warunków życia 

mieszkańców.  

Sektor budynków mieszkalnych ma drugi największy udział w  emisji  dwutlenku  węgla  

oraz  zużyciu  energii  finalnej  na  terenie Gminy  Łubniany.  Jest  on  odpowiedzialny  za  

42,97%  całkowitej  emisji CO2  oraz  38,87%  całkowitego  zużycia  energii  finalnej.  Duży  

wpływ  na  taki  wynik  ma występowanie  dużej  liczby  jednorodzinnych  budynków  

posiadających  indywidualne  źródło ciepła  i  wykorzystujących  węgiel  jako  nośnik  energii.  

Węgiel  posiada  wysoki  wskaźnik emisji,  i w połączniu z źródłami o  niskiej  sprawności,  

powoduje wzrost  zużycia  energii  finalnej. Wpływ  na  taki  wynik  ma  również  stosunkowo  

wysoki procentowy udział budynków starych oraz  niski procent budynków poddanych 

termomodernizacji. Z analizy przeprowadzonej na terenie gminy wynika, iż pod tym względem 

dobrze prezentują się wsie położone najbliżej miasta Opole (Kępa, Luboszyce), które ze 

względu na bliskość stolicy województwa, stanowią korzystną lokalizację dla nowych 

mieszkańców oraz łatwość w rozbudowie infrastruktury technicznej np. przyłącze do sieci 

gazowniczej.   

 

II obszar – emisja liniowa (komunikacyjna) 

 

Sektor transportu ma największy udział w emisji dwutlenku węgla oraz zużyciu energii 

finalnej.  Odpowiada on za 44,01% całkowitej emisji CO2 oraz 51,70% całkowitego zużycia 

energii  finalnej. Taki wynik emisji wynika z faktu, że Gminę przecinają ważne szlaki 

komunikacyjne łączące sąsiednie miejscowości z miastem wojewódzkim Opole, przez które 

codziennie przejeżdża znaczna ilość samochodów. Sektor transportu ogólnie uznawany jest za 

jeden z głównych sektorów emisyjnych. 
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Na terenie gminy najbardziej zagrożone są obszary znajdujące się bezpośrednio w sąsiedztwie 

drogi krajowej nr 45 oraz drogi wojewódzkiej nr 461.  

 

III obszar - niska świadomość ekologiczna mieszkańców  

Czynnikiem,  który  ma również wpływ  na  redukcję  emisji  CO2  jest  potrzeba 

powiększania  wiedzy wśród społeczeństwa  o  korzyściach  wynikających  z  ograniczania  

niskiej  emisji. Społeczeństwo  nie  jest  w  pełni  świadome  skutków  jakie  związane  są  z  niską  

emisją, mogących  powodować  negatywne  konsekwencje  środowiskowe oraz zdrowotne. 

Przeprowadzone wywiady na terenie gminy wykazały brak dostatecznej wiedzy u dużej 

części społeczeństwa na temat problemów związanych z zanieczyszczeniami środowiska, a 

także metodami ich przeciwdziałania. Z tego powodu wskazane jest rozpoczęcie działań 

edukacyjnych na temat zachować proekologicznych we wszystkich grupach wiekowych.  
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6. INWENTARYZACJA EMISJI CO2 

 

6.1. OPIS ZAKRESU I METODYKI INWENTARYZACJI  

 

6.1.1. Założenia ogólne 

Stworzenie bilansu energetycznego gminy polega na określeniu zapotrzebowania 

energii na potrzeby grzewcze, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia ulicznego 

i transportu.  

W celu oszacowania wielości emisji gazów cieplarnianych (CO2) przyjęto następujące 

założenia metodologiczne: 

a) Inwentaryzacją objęto cały obszar w granicach administracyjnych gminy Łubniany. 

b) Wyróżniono następujące sektory odbiorców energii: 

 Sektor budynków mieszkalnych (jednorodzinnych oraz wielorodzinnych)  

 Sektor budynków użyteczności publicznej 

 Sektor handlu i usług, przemysłu (z uwagi na brak przemysłu ciężkiego obejmujący 

lokalne handlowe i usługowe, małe obiekty przemysłowe, budynki i lokale 

biurowe) 

 Sektor oświetlenia ulicznego 

 Sektor transportu 

c) Emisję wyznaczono na podstawie analizy zużycia energii i paliw przed odbiorców 

końcowych zlokalizowanych na terenie gminy. 

d) Jako rok bazowy przyjęto rok 2003, zaś jako pośredni 2014. 

e) Prognoza emisji CO2 wyznacza okres do roku 2020. 

f) Zużycie energii finalnej, służącej do obliczenia emisji CO2 w roku pośrednim i bazowym, 

wyznaczono biorąc pod uwagę wykorzystanie poszczególnych nośników energii wraz z 

ich wartościami opałowymi. 

g) Przyjęto standardowe wartości wskaźników emisji CO2 dla poszczególnych nośników 

energii.  

h) Dla poszczególnych nośników energii wykorzystano wartości opałowe wraz ze 

standardowymi współczynnikami emisji opublikowane przez Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE.   

 

Tab.  20. Wartości opałowe i standardowe współczynniki emisji dla poszczególnych nośników energii  

 

NOŚNIK ENERGII 
WARTOŚĆ OPAŁOWA (WO) 

WSPÓŁCZYNNIK 

EMISJI CO2 (WE)  

wartość jednostka [kg/GJ] 

Gaz ziemny 36,12 MJ/m3 55,82 
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Olej opałowy 40,19 MJ/kg 76,59 

Węgiel kamienny 22,63 MJ/kg 94,73 

Drewno/biomasa 15,60 MJ/kg - 

Gaz ciekły (propan-

butan) 
47,31 MJ/kg 62,44 

Benzyna silnikowa 44,80 MJ/kg 68,61 

Olej napędowy 43,33 MJ/kg 73,33 

Koks i półkoks (w tym 

gazowy) 
28,20 MJ/kg 106,00 

Źródło danych: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE 

 

 

 

i) Dla energii elektrycznej przyjęto referencyjny wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla 

dla produkcji energii elektrycznej na poziomie 0,8315 Mg CO2/MWh określony przez 

KOBiZE.  

j) Emisji zanieczyszczeń ze spalania biomasy (drewna opałowego i odpadów pochodzenia 

drzewnego, odpadów komunalnych biogenicznych i biogazu) nie wliczano do sumy 

emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami Wspólnotowego Systemu Handlu 

Uprawnieniami do Emisji. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego 

wskaźnika emisji dla biomasy.  

k) Emisję w roku 2020 oszacowano wykorzystując informacje prognozowane dotyczące 

sytuacji społecznej, gospodarczej i energetycznej na terenie kraju, województwa oraz 

gminy.  

l) Obliczenia wielkości emisji przeprowadzono za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, 

wykorzystując przy tym podstawowy wzór obliczeniowy: 

 

E = C · EF 

 

gdzie: 

E– wielkość emisji danego zanieczyszczenia [Mg] 

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

EF – wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia [Mg/MWh; Mg/GJ] 

 

m) Emisję w roku 2020 oszacowano wykorzystując informacje prognozowane dotyczące 

sytuacji społecznej, gospodarczej i energetycznej gminy.  

 

Powodami, dla których jako rok bazowy wybrano rok 2003 są:  
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a) dostęp do wiarygodnych danych dotyczących gminy m.in. „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Łubniany” z roku 

2004 

b) dostęp do danych GUS z 2003 roku z informacjami na temat podregionów, powiatów 

i gmin województwa opolskiego 

c) brak informacji dotyczących zużycia energii dla (sugerowanego przez wytyczne) 1990 

roku 

d) możliwość wyboru późniejszego niż 1990 roku bazowego, pod warunkiem, że istnieją 

dla niego wiarygodne dane 

 

Powodami, dla których jako rok pośredni wybrano rok 2014 są: 

a) dostęp do wiarygodnych danych dotyczących gminy m.in. „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Łubniany” z roku 

2013 

b) dostęp do najnowszych danych z roku 2014 dotyczących zużycia energii 

c) najnowsze dane znajdujące się w Banku Danych Lokalnych GUS dotyczą roku 2014 

d) ankiety i wizja lokalna zostały przeprowadzone w pierwszej połowie 2014 roku 

e) intensyfikacja gazyfikacji obszaru gminy od 2010 roku 

 

Wśród nośników zużywanych na terenie gminy wyróżnia się: 

a) gaz ziemny 

b) energię elektryczną 

c) drewno 

d) węgiel kamienny 

e) olej opałowy 

f) benzynę 

g) gaz LPG 

h) gaz propan-butan 

 

6.1.2. Bilans energetyczny metodą wskaźnikową 

 

Przy obliczeniach łącznego zużycia ciepła metodą wskaźnikową uwzględniono ciepło 

na cele grzewcze oraz ciepło dla potrzeb cieplej wody użytkowej.  

 

Metodę wskaźnikową wykorzystano do obliczeń związanych z sektorem budynków 

mieszkalnych w roku bazowym oraz w roku kontrolnym.   

 

Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym do obliczeń jest wskaźnik energii 

pierwotnej- EP, wyrażający wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
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pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, 

odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
]. Wskaźnik EP stanowi 

ilościową ocenę zużycia energii1.  

Wskaźniki wykorzystane do obliczeń sezonowego zapotrzebowania i zużycia energii 

dla  gminy zużywane na cele grzewcze oszacowano na podstawie przyjętych standardów 

technicznych budownictwa oraz normach i przepisach prawnych obowiązujących 

w poszczególnych latach.  

 

 

Tab.  21. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od 
roku powstania budynku 

Rok budowy Norma regulująca Wskaźnik [kWh/m2/a] Wskaźnik [GJ/m2/a] 

do 1985 BN-64/B-03404 

BN-74/B-03404 

240-280 1,15-1,83 

1985-92 PN-82/B-02020 160-200 0,72-0,90 

1993-97 PN-91/B-02020 120-160 0,51-0,68 

1997-2014 - 90-120 0,36-0,48 

budynek 

niskoenergetyczny 

- 30-60 0,11-0,22 

budynek pasywny - 10-20  0,05-0,1(*) 

źródło danych: opracowanie własne 

 

Ilość energii na cele ogrzewania budynków mieszkalnych została wyliczona jako iloczyn 

powierzchni użytkowej lokali, procentowego udziału poszczególnych paliw w strukturze w 

strukturze użytkowanych paliw i  wskaźnika zużycia ciepła w budynkach dla celów grzewczych.  

Dla określenia średniego zużycia energii przez budynki stosuje się tzw. metodę 

stopniodni. Jest to metoda, która umożliwia porównywanie wybranych sezonów grzewczych 

do standardowego sezonu . Wylicza się ją wg wzoru: 

 

𝑺𝒅 = (𝒕𝒘 −  𝒕𝒎) ∙ 𝑳𝒅 

 

 

gdzie: 

Sd – liczba stopniodni 

tw- temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu (przejmujemy +20°C) 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 
376) 
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tm- średnia temperatura zewnętrzna w danym miesiącu 

Ld-liczba dni grzewczych w danym miesiącu 

 

 Średnie miesięczne temperatury w poszczególnych miesiącach wraz ze stopniodniami 

dla standardowego sezonu grzewczego oraz sezonu grzewczego za rok 2003 i 2014 

przedstawiono w tabeli 6. Z racji braku dokładnych danych z terenu gminy Łubniany, do 

obliczeń przyjęto informacje zebrane z najbliżej położonej stacji meteorologicznej (Opole).  

 

Tab.  22. Stopniodni dla standardowego sezonu grzewczego oraz sezonu grzewczego 2003 i 2014 w 
gminie Łubniany  

Stopniodni, standardowy sezon grzewczy dla Opola 

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Stopniodni 

(suma) 

(wieloletnie) 

𝒕𝒎 [°𝑪] 
-2,1 -1,0 2,7 7,9 12,9 16,8 18,0 17,5 13,7 8,8 4,0 0,1 

𝒕𝒘 [°𝑪] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

dni grzania  𝑳𝒅 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31 

(wieloletnia) 𝑺𝒅 685 588 536 363 36 0 0 0 32 347 480 632 3699 

Stopniodni, sezon grzewczy za rok 2003 dla Opola 

2003 -2,1 -3,5 3,6 8,0 16,1 19,6 19,6 20,0 14,5 6,1 6,4 1,3 
Stopniodni 

(suma) 
𝒕𝒘 [°𝑪] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

dni grzania  𝑳𝒅 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31 

2003  𝑺𝒅 685 658 508 360 20 0 0 0 28 431 408 580 3677 

Stopniodni, sezon grzewczy za rok 2014 dla Opola 

2014 -2,0 0,0 -1,0 9,0 14,0 17,0 20,0 19,0 13,0 11,0 5,0 3,0 
Stopniodni 

(suma) 
𝒕𝒘 [°𝑪] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

dni grzania  𝑳𝒅 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31 

2014 𝑺𝒅 682 560 651 330 30 0 0 0 35 279 450 527 3544 

Źródło danych: opracowanie własne 

 

6.2. WYNIKI INWENTARYZACJI W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH 

 

6.2.1. Obiekty użyteczności publicznej 

 

W budynkach użyteczności publicznej ciepło wytwarzane jest w znakomitej większości 

przypadków tradycyjnymi technologiami, z wykorzystaniem węgla jako paliwa 

podstawowego. Są to piece i małe kotłownie. W ograniczonej ilości przypadków do 

wytwarzania ciepła wykorzystywane są również technologie wykorzystujące paliwa płynne, 

gazowe, a także odpady pochodzenia drzewnego. Ciepła woda użytkowa produkowana jest ze 

źródeł tradycyjnych oraz z użyciem energii elektrycznej.  
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Do grupy budynków użyteczności publicznej zaliczono 21 obiektów będących 

w posiadaniu gminy Łubniany. Z Urzędu Gminy uzyskano podstawowe informacje dotyczące 

sposobu ogrzewania, stanu modernizacji, a także zużyciu paliw na cele grzewcze i zużycia 

energii elektrycznej w roku 2003 i 2014.  

 

ROK 2003 

 

W roku 2003 zapotrzebowanie na ciepło dla obiektów użyteczności publicznej o łącznej 

powierzchni 33,6 tys. m2 szacowano na 4,4 MW z czego ok. 4,0 MW przypadało na potrzeby 

c.o. Na produkcję c.w.u. przeznaczone były 0,4 MW. Większość budynków zaopatrywana była 

w ciepło ze źródeł zasilanych paliwami stałymi (węgiel, koks)2.  

Na podstawie powyższych danych, określono, że wskaźnik zużycia ciepła do celów 

grzewczych dla roku 2003 wynosił ok.: 130,95[
𝑘𝑊ℎ

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
], co po przeliczeniu daje nam ok.  

0,47 [
𝐺𝐽

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
]. 

Zużycie energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w roku 2003 

wyniosło 298,56 MWh, co odpowiada emisji CO2 równej 248,25 Mg/rok. 

Szczegółowe dane na temat poszczególnych budynków zebrano w tabeli poniżej.  

                                                           
2 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Łubniany, Winów 
2004 
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Tab.  23. Informacje zebrane na temat budynków użyteczności publicznej w Gminie Łubniany w roku 2003 

Dane obiektu Roczne zużycie paliwa na cele grzewcze 
Zużycie energii 

elektrycznej 

Lp. Rodzaj budynku Adres 
Węgiel 

[t] 

Gaz ziemny 

[m3] 

Olej 

[dm3] 

Pellet 

[t] 

Koks 

[t] 
Propan-
butan [t] 

[kWh] 

1 Przedszkole publiczne Jełowa 16,00 0,00 0,00 0,00   23 000,00 

2 Szkoła podstawowa Jełowa 51,00 0,00 0,00 0,00   23 300,00 

3 Budynek mieszkalny Jełowa 14,00 0,00 0,00 0,00   3 600,00 

4 Przedszkole publiczne Dąbrówka Łubniańska 12,00 0,00 0,00 0,00   1 600,00 

5 Przedszkole publiczne Brynica 19,00 0,00 0,00 0,00   3 624,00 

6 Szkoła podstawowa Brynica 28,00 0,00 0,00 0,00   5 700,00 

7 Gimnazjum Biadacz 0,00 0,00 30 000,00 0,00   14 000,00 

8 Przedszkole publiczne Kolanowice 7,00 0,00 0,00 0,00   3 250,00 

9 Szkoła podstawowa Luboszyce 26,00 0,00 0,00 0,00   21 800,00 

10 Przedszkole publiczne Kępa 17,00 0,00 0,00 0,00   7 700,00 

11 Urząd Gminy Łubniany 18,00 0,00 0,00 0,00   15 600,00 

12 Przedszkole publiczne Łubniany 26,00 0,00 0,00 0,00   9 200,00 

13 Szkoła podstawowa Łubniany 14,00 0,00 0,00 0,00   27 000,00 

14 GOK Łubniany 28,00 0,00 0,00 0,00   12 000,00 

 

SUMA 
276,00 0,00 30 000,00 0,00   95 074,00 

Energia chemiczna w paliwie [MWh] 1734,97 0,00 342,66 0,00   

 Procentowy udział poszczególnych paliw 

w ogólnym zużyciu paliw [%] 
83,51% 0,00% 16,49% 0,00% 0,00% 0,00% 

źródło danych: kwestionariusze informacyjne na temat budynków użyteczności publicznej Gminy Łubniany – rok 2004; Urząd Gminy Łubniany 
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ROK 2014: 

 

W roku 2014 średni wskaźnik zużycia ciepła do celów ogrzewania uległ znacznej 

redukcji na skutek prowadzonych przed gminę działań termomodernizacyjnych i wynosi 

59,46 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
], co po przeliczeniu daje nam ok.  0,21  [

𝐺𝐽

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
]. 

Dla roku 2014 zużycie energii elektrycznej wzrosło do poziomu 373,20 MWh, co daję 

emisję CO2 na poziomie 310,31 Mg/rok.  

 

Dane z roku 2014 uzyskane na temat poszczególnych obiektów zostały przedstawione 

poniżej. 
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Tab.  24. Informacje zebrane na temat budynków użyteczności publicznej w Gminie Łubniany 

Dane obiektu Roczne zużycie paliwa na cele grzewcze 
Zużycie energii 

elektrycznej 

Lp. Rodzaj budynku Adres 
Węgiel 

[t] 

Gaz ziemny 

[m3] 

Olej 

[dm3] 

Pellet 

[t] 

Koks 

[t] 
Propan-
butan [t] 

[kWh] 

1 Przedszkole publiczne Jełowa 0,00 0,00 0,00 11,85   14 300,00 

2 Szkoła podstawowa Jełowa 0,00 0,00 0,00 37,00   61 360,00 

3 OSP Jełowa 1,50 0,00 0,00 0,00   1 225,00 

4 Ośrodek zdrowia Jełowa 20,05 0,00 0,00 0,00   b.d. 

5 Budynek mieszkalny Jełowa 15,15 0,00 0,00 0,00   4 000,00 

6 Przedszkole publiczne Dąbrówka Łubniańska 26,30 0,00 0,00 0,00   4 650,00 

7 Przedszkole publiczne Brynica 0,00 0,00 0,00 18,42   109 000,00 

8 Szkoła podstawowa Brynica 25,00 0,00 0,00 0,00   19 950,00 

9 OSP Brynica 4,00 0,00 0,00 0,00   40,00 

10 Gimnazjum Biadacz 0,00 0,00 35 690,00 0,00   40 180,00 

11 Przedszkole publiczne Kolanowice 12,30 0,00 0,00 0,00   1 030,00 

12 Szkoła podstawowa Luboszyce 0,00 0,00 0,00 21,00   21 800,00 

13 OSP Luboszyce 1,35 0,00 0,00 0,00 0,90  3 678,00 

14 Ośrodek zdrowia Luboszyce 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75  b.d. 

15 Przedszkole publiczne Kępa 0,00 709,00 0,00 0,00   6 680,00 

16 Urząd Gminy Łubniany 14,95 0,00 0,00 0,00 10,80  23 740,00 

17 Przedszkole publiczne Łubniany 11,00 0,00 0,00 0,00   6 690,00 

18 Biblioteka Łubniany 0,00 0,00 0,00 0,00  6,31 4 480,00 

19 Ośrodek zdrowia Łubniany 0,00 0,00 0,00 0,00  10,36 585,00 

20 Szkoła podstawowa Łubniany 0,00 0,00 0,00 0,00  14,46 31 610,00 

21 ŁOK+OSP Łubniany 0,00 0,00 0,00 0,00 37,74 6,15 18 200,00 

 131,60 709,00 35 690,00 88,27 23,45 37,284 373 198,00 
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SUMA 

Energia chemiczna w paliwie [MWh] 843,70 495,97 342,66 382,50 183,69 254,79 

 Procentowy udział poszczególnych paliw 

w ogólnym zużyciu paliw [%] 
41,40% 0,36% 17,15% 19,14% 9,19% 12,75% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubniany 
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Wyliczenia przeprowadzone na podstawie powyższych danych pozwoliły określić 

całkowite zużycie energii końcowej oraz emisję CO2 w sektorze budynków użyteczności 

publicznej w poszczególnych latach.  

 

Tab.  25. Zużycie energii końcowej oraz emisja CO2 w gminie Łubniany (budynki użyteczności 
publicznej) w latach 2003 i 2014 

ROK 
Energia finalna Emisja CO2 

[MWh/rok] [MgCO2/rok] 

2003 4648,25 1752,26 

2014 2308,31 815,71 

Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 

 
Rys.  11. Zużycie energii końcowej w gminie Łubniany (budynki użyteczności publicznej)  

w latach 2003 i 2014 

Źródło danych: opracowanie własne 
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Rys.  12. Całkowita emisja CO2 w gminie Łubniany (budynki użyteczności publicznej) w latach 2003 i 
2014 

Źródło danych: opracowanie własne 
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6.2.2. Obiekty mieszkalne 

 

Sektor mieszkaniowy jest największym odbiorcą energii na terenie gminy. 

Charakteryzuje się znaczną dynamiką zmian źródeł zasilania w ciepło. Następuje wymiana 

źródeł na bardziej efektywne, o wyższej sprawności energetycznej. W skali całego kraju udział 

zużycia energii cieplnej na cele grzewcze systematycznie maleje, co jest związane z instalacją 

źródeł bardziej efektywnych, o wyższej sprawności energetycznej, a także z zauważalnym 

wpływem prowadzonych termomodernizacji oraz wprowadzania bardziej restrykcyjnych 

norm budowlanych.  

Bogatsze wyposażanie mieszkań w urządzenia elektryczne i zmiany postępowania 

użytkowników przyczyniły się do wzrostu udziału zużycia energii elektrycznej. Trendy w 

zużyciu energii w gospodarstwach domowych według kierunków użytkowania przestawia  

 
Rys.  13. Struktura zużycia energii na przestrzeni lat w gospodarstwach domowych wg kryteriów 

użytkowania 

źródło danych: opracowanie własne 

 
 

Przy obliczeniach łącznego zużycia ciepła w gminie uwzględniono ciepło na cele 

grzewcze oraz ciepło dla potrzeb cieplej wody użytkowej.  

 

centralne ogrzewanie 

 

Na terenie gminy znajduje się 2934 gospodarstw o łącznej powierzchni użytkowej 

równej ok. 311 000 m2. W roku 2003 powierzchnia użytkowa wynosiła 224 100 m2 (2538 

gospodarstw), co oznacza, że do roku 2014 uległa ona zwiększeniu o 86 900 m2. 

Zasoby mieszkaniowe gminy obejmuje głównie zabudowę mieszkaniową w formie 

zabudowy zagrodowej oraz indywidualnej jednorodzinnej. We wsiach położonych bliżej 

Opola, obserwuje się rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej, bardzo często o wysokim 
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standardzie. Znaczna część „starej” zabudowy została poddana remontom, przebudowom, 

i rozbudowie. Generalnie technologie zastosowane w budynkach, zmieniały się wraz 

z upływem czasu i rozwojem techniki wykonania materiałów budowlanych oraz wymogów 

remontowych. Znaczna część budynków  to budynki wznoszone przed rokiem 1978, a więc 

w technologii odbiegających pod względem cieplnym od obecnie obowiązujących 

standardów. Budynki nowe stanowią blisko 10% wszystkich gospodarstw. Zwraca uwagę duży 

udział budynków „starych” czyli sprzed 1918r.   

Przyjęto, że wskaźnik zużycia ciepła do celów ogrzewania dla roku 2003 wynosi ok.: 

269,50 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
], co po przeliczeniu daje nam ok.  0,97  [

𝐺𝐽

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
]. 

Przeprowadzona wizja lokalna, a także dane uzyskane z Urzędu Gminy pozwoliły ustalić 

strukturę użytkowania paliw w budynkach mieszkalnych. Przedstawia się ona następująco: 

 

 

Rys.  14. Struktura zużycia paliw na cele grzewcze w gospodarstwach domowych w Gminie Łubniany 

Rodzaj opału 

Udział procentowy w strukturze zużycia paliw 

w budynkach mieszkalnych [%] 

2003 2014 

węgiel kamienny 76,00 70,00 

gaz ziemny 0,00 3,00 

olej opałowy 4,00 3,00 

propan-butan 1,00 4,00 

energia elektryczna 2,00 2,0 

inne (drewno, biomasa) 17,00 18,00 

źródło danych: opracowanie własne 
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Rys.  15. Struktura paliwowa zapotrzebowania na ciepło dla gminy Łubniany w 2003 roku 
Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 

 
 

Rys.  16. Struktura paliwowa zapotrzebowania na ciepło dla gminy Łubniany w 2014 roku 
Źródło danych: opracowanie własne 
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Dla roku 2014 przyjęto dodatkowe założenia: 

a) procentowy udział budynków „starych” objętych termomodernizacją wyniósł  10% 

b) wskaźnik zużycia ciepła do celów ogrzewania dla nowych budynków (powstałych po 

2003 roku) równy jest 90 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
], zgodnie z wytycznymi norm budowlanych 

c) wskaźnik zużycia ciepła do celów ogrzewania dla budynków po termomodernizacji, 

uległ zmniejszeniu o ok. 30% w stosunku do roku 2003 i wynosi  120 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2×𝑟𝑜𝑘
] 

d) wskaźnik zużycia ciepła do celów ogrzewania dla pozostałych budynków pozostał bez 

zmian 

Na tej podstawie zgodnie z założeniami metody wskaźnikowej, szacuje się, że aktualne 

zapotrzebowanie na ciepło w nośnikach ciepła na cele grzewcze w budynkach mieszkalnych 

(jednorodzinnych i wielorodzinnych) wynosiło 47 108,06 MWh  dla 2003 roku (emisja 

12 729,08 MgCO2/rok), oraz 52 541,18 MWh/rok w roku 2014 (emisja 13 766, 38 MgCO2/rok).  

 

ciepła woda użytkowa 

 

Przyjmuje się, że ciepła woda wytwarzana jest ze średnią sprawnością 65 % dla źródeł 

na paliwo stałe i gazowe (ok. 59 % odbioru w Gminie Łubniany) i ze sprawnością 98 % dla 

pozostałych źródeł (ok. 41 % odbioru w Gminie Łubniany). W tym ostatnim przypadku 

przyjmuje się, że ciepła woda użytkowa produkowana jest w podgrzewaczach elektrycznych.  

Średnia sprawność produkcji c.w.u. wynosi 64 % (średnia ważona). 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że ilość energii na cele c.w.u. w sektorze 

budynków mieszkalnych w roku 2003 wyniosła 13 286,89 MWh oraz 12 324,47 MWh w roku 

2014. 

Łączna emisja CO2 wynikająca z przygotowywania ciepłej wody użytkowej wynosi 

3590,25 MgCO2/rok dla roku 2003 oraz  3229,15 MgCO2/rok dla roku 2014.  

 

energia elektryczna 

W metodzie wskaźnikowej wartość zużycia energii elektrycznej dla sektora budynków 

mieszkalnych określono na podstawie ogólnych wskaźników zużycia energii elektrycznej na 

odbiorcę dla województwa opolskiego dla lat 2003 i 2014.  

Wg tych danych zużycie energii elektrycznej wyniosło 6345 MWh w roku 2003, co daje 

emisję równą 5275,87 MgCO2/rok oraz 7335 MWh w roku 2014, co daje emisję równą  6099,05 

MgCO2/rok. 
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całkowite zużycie energii końcowej oraz emisja CO2  

 

W Tab.  26 i Tab.  27 zebrano dane wyliczone z zastosowaniem metody wskaźnikowej,  

odnoszące się do zużycia energii końcowej oraz emisji CO2 w sektorze budynków mieszkalnych 

w roku 2014 z podziałem na poszczególne obszary.  

 

Tab.  26. Zużycie energii końcowej w Gminie Łubniany w roku 2014 (metoda wskaźnikowa) 

SEKTOR BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – metoda wskaźnikowa 

ZUŻYCIE ENERGII 
KOŃCOWA 

2003 2014 

[MWh/rok] [MWh/rok] 

c.o. 47108,06 52541,18 

c.w.u. 13286,89 12324,47 

energia elektryczna 6345,00 7335,00 

SUMA 66739,95 72200,66 

źródło danych: opracowanie własne 

 

 

Tab.  27. Całkowita emisja CO2 w Gminie Łubniany w roku 2014 (metoda wskaźnikowa) 

SEKTOR BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – metoda wskaźnikowa 

EMISJA CO2 
2003 2014 

[MgCO2/rok] [MgCO2/rok] 

c.o. 12729,08 13766,38 

c.w.u. 3590,25 3229,15 

energia elektryczna 5275,87 6099,05 

SUMA 21595,20 23094,58 

źródło danych: opracowanie własne 
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Rys.  17. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor mieszkaniowy) w latach 2003 i 2014 
Źródło danych: opracowanie własne 

 

 
Rys.  18. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor mieszkaniowy) w latach 2003 i 2014 

Źródło danych: opracowanie własne 
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6.2.3. Obiekty handlowo-usługowo-przemysłowe 

 

 W przedsiębiorstwach o znacznym zużyciu energii przeprowadzono badania ankietowe 

mające na celu określenie rodzaju i ilości zużywanego paliwa, a także ilość zużywanej energii 

elektrycznej. Otrzymano zwrot ok. 20% ankiet o różnym stopniu wypełnienia.  

 Na ich podstawie określono główne nośniki energii zużywane do celów grzewczych, 

którymi są: 

a) węgiel 

b) gaz ziemny 

c) olej opałowy 

d) odpady pochodzenia drzewnego 

 

ROK 2003 

W roku 2003 zapotrzebowanie na ciepło w sektorze przemysłu i usług wynosiło ok. 10,0 

TJ3.   

 

ROK 2014 

Ze względu na brak przemysłu ciężkiego na terenie gminy oraz na funkcjonowanie 

działalności gospodarczych takich jak: drobne warsztaty i zakłady produkcyjno-usługowe, 

szacuje się, że ilość zużytego ciepła w tym sektorze w roku 2014 kształtuje się na poziomie 15%  

energii zużywanej przez gospodarstwa domowe.  

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Wartość zużycia energii elektrycznej dla sektora handlowo-usługowo-przemysłowego 

przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez dostawcę prądu – TAURON S.A. Wynosiła 

ona: 

 

rok 2003 – 3 800 MWh  (emisja CO2: 3159,70  MgCO2/rok)  

rok 2014 – 4 951 MWh   (emisja CO2: 4116,76  MgCO2/rok).  

 Z uwagi na bardzo duży udział zakładów z branży stolarskiej, przyjmuje się, że w ok. 

50% do celów grzewczych wykorzystywane są odpady pochodzenia drzewnego.   
 

 

 

                                                           
3 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Łubniany, Winów 
2004 
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Tab.  28. Zestawienie zużycia energii chemicznej w paliwie oraz emisji CO2 (sektor handlowo-
usługowy) na terenie gminy Łubniany 

ROK 
Zużycie energii Emisja CO2 

[MWh] [MgCO2/rok] 

2003 6577,78 3626,48 

2014 14 680,85 5751,77 

    Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 
Rys.  19. Zużycie energii końcowej na terenie gminy Łubniany (sektor handlowo-usługowy)  

w latach 2003 i 2014 

      Źródło danych: opracowanie własne 
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Rys.  20. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor handlowo-usługowy) w latach 2003 i 2014 

Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

6.2.4. Oświetlenie uliczne 

 

Emisja CO2 w tym przypadku wynika wyłącznie ze zużycia energii elektrycznej.  

 

ROK 2014 

 

Dla roku 2014 (przed modernizacją) przyjęto średnią jednostkową moc oprawy równą 

110 W, co daje łączną moc opraw oświetleniowych równą 125 kW.  

Przy założeniu czasu pracy oświetlenia na poziomie 4 148 h/rok, zużycie energii 

elektrycznej w roku 2014  na oświetlenie placów i ulic szacuje się na poziomie 200,45MWh/rok 

(emisja 166,47 MgCO2/rok).  

 

ROK 2003  

 

Obecnie brak dokładnych danych charakteryzujących zużycie energii elektrycznej na 

cele oświetlenia w roku 2003. Przyjęto zatem, że wartość zużycia była wyższa o ok. 20% 

względem roku 2014 (bez podjętych modernizacji). Daje to wartość mocy opraw równą  150 

kW i zużycie energii równe 622 MWh/rok (emisja 516,99 MgCO2/rok). 
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Zużycie energii końcowej oraz emisja CO2 w sektorze oświetlenia ulicznego Gminy 

Łubniany w roku bazowym 2014 przedstawiało się następująco: 

 

Tab.  29. Zużycie energii finalnej oraz emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulicznego w roku 2014 

SEKTOR OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

 
Zużycie energii końcowej Całkowita emisja CO2 

[MWh/rok] [Mg/rok] 

2003 622,00 516,99 

2014 200,45 166,47 

źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.  21. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor oświetlenia ulicznego) w latach 2003 i 2014 
Źródło danych: opracowanie własne 
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 Rys.  22. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor oświetlenia ulicznego) w latach 2003 i 
2014 

Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

6.2.5. Transport 

 

W ostatnich latach obserwuje się ciągły rozwój sektora transportu. Wzrost ilości 

pojazdów zarejestrowanych, a także wzrost natężenia ruchu tranzytowego przyczynia się do 
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― średnie zużycie paliw na 100km przebiegu 

 

Dla wyznaczenia zużycia paliw w sektorze transportu drogowego zastosowano metodę 

VKT (metoda wozokilometrowa),a także posłużono się średnimi wskaźnikami zużycia 

poszczególnych paliw w zależności od kategorii pojazdu, określonymi przez Instytut 

Transportu Samochodowego 

Przy wykorzystywaniu metody VKT należało określić: 
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 Średnie parametry zużycia paliwa przez dane kategorie pojazdów 

 Średnią ilość kilometrów przejechanych przez poszczególne grupy pojazdów na 

obszarze gminy w ciągu roku 

 Całkowite roczne zużycie paliw  

 Emisję zanieczyszczeń zachodzącą na skutek spalania poszczególnych paliw 

Dla wyliczenie emisji z komunikacji zbiorowej przyjęto średnie parametry pojazdów 

podane przez przewoźników z terenu gminy. 

Wyniki zarówno dla transportu lokalnego, jak i tranzytu w poszczególnych latach 

przedstawiono poniżej.  

 

Tab.  30. Zużycie energii końcowej i wielkość emisji CO2 w sektorze transportu w roku 2014 

SEKTOR TRANSPORTU 

ROK 2014 
Zużycie energii końcowej Całkowita emisja CO2 

[MWh/rok] [Mg/rok] 

transport lokalny 62945,94 15498,23 

tranzyt  
(drogi wojewódzkie) 

11149,30 2712,33 

tranzyt  
(drogi krajowe) 

21567,49 5349,60 

przewoźnicy 364,90 96,33 

SUMA 96 027,63 23 656,49 

 źródło danych: opracowanie własne 

 

 

Rys.  23. Procentowy rozkład zużycia energii końcowej w sektorze transportu w  Gminie Łubniany 

źródło danych: opracowanie własne 
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Rys.  24. Procentowy rozkład emisji CO2 w sektorze transportu w  Gminie Łubniany 

źródło danych: opracowanie własne 

 

  

Tab.  31. Zużycie energii końcowej i wielkość emisji CO2 w sektorze transportu w roku 2003 

SEKTOR TRANSPORTU 

ROK 2003 
Zużycie energii końcowej Całkowita emisja CO2 

[MWh/rok] [Mg/rok] 
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6457,47 1607,95 

tranzyt 
(drogi krajowe) 
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przewoźnicy 510,86 134,86 

SUMA 40 286,20 10 200,09 

 źródło danych: opracowanie własne 
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Rys.  25. Procentowy rozkład zużycia energii końcowej w sektorze transportu w  Gminie Łubniany 

źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 
 

Rys.  26. Procentowy rozkład emisji CO2 w sektorze transportu w  Gminie Łubniany 

źródło danych: opracowanie własne 

 

 

49,63%

16,03%

33,07%

1,27%

Procentowy rozkład zużycia energii końcowej w sektorze transportu 

lokalny

wojewódzkie

krajowe

przewoźnicy

50,12%

15,76%

32,80%

1,32%

Procentowy rozkład emisji CO2 w sektorze transportu 

lokalny

wojewódzkie

krajowe

przewoźnicy

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 94



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 95 
 

6.3. ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ EMISJI Z OBSZARU GMINY 

 

W tabelach przedstawiono całkowite, roczne zużycie energii końcowej w Gminie 

Łubniany w podziale na poszczególne sektory, a także emisję CO2. 

 

6.3.1. Inwentaryzacja dla roku bazowego-  2003 

 

Sumaryczna, oszacowana wielkość emisji CO2 dla roku 2003 wynosi 37 826,79, 

MgCO2/rok. Wielkość emisji oraz zużycia energii końcowej w roku 2003 w poszczególnych 

sektorach objętych inwentaryzacją została przedstawiona w tabeli 28.   

 

Tab.  32. Zużycie energii końcowej w Gminie Łubniany w roku 2003 

ZUŻYCIE ENERGII FINALNEJ 

ROK 2003 

 [MWh2/rok] [%] 

budynki użyteczności publicznej 4 698,56 3,95% 

budynki mieszkalne 66 739,95 56,12% 

budynki handlowo-usługowo-

przemysłowe 
6 577,78 5,53% 

transport 40 286,20 33,88% 

oświetlenie 622,00 0,52% 

SUMA 118 874,18  

źródło danych: opracowanie własne 

 

Tab.  33. Emisja CO2 na terenie Gminy Łubniany w roku 2003 

EMISJA CO2 

ROK 2003 

 [MgCO2/rok] [%] 

budynki użyteczności publicznej 1 752,26 4,63% 

budynki mieszkalne 21 730,96 57,45% 

budynki handlowo-usługowo-

przemysłowe 
3 626,48 9,59% 

transport 10 200,10 26,97% 

oświetlenie 516,99 1,37% 

SUMA 37 826,79  

       źródło danych: opracowanie własne 
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Wyniki odzwierciedlają stan gospodarki w tamtym okresie. Emisja z sektora 

mieszkalnego stanowi znaczącą większość emisji z obszaru gminy. Obecność drogi krajowej 

oraz wojewódzkiej wpływa na wysoki poziom emisji z sektora transportu. Stosunkowo duży 

udział mają pozostałe źródła tj. sektor handlowo-usługowo-przemysłowy oraz sektor 

budynków użyteczności publicznej. Najmniejsze źródło emisji stanowi oświetlenie.   

 

Rys.  27. Procentowy udział zużycia energii końcowej z poszczególnych sektorach w roku 2003 
Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 
Rys.  28. Procentowy udział sektorów w emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2003 

Źródło danych: opracowanie własn 
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6.3.2. Inwentaryzacja dla roku pośredniego - 2014 

 

Sumaryczna, oszacowana wielkość emisji CO2 dla roku 2014 wynosi 53 485,02 Mg 

CO2/rok. Wielkość emisji oraz zużycie energii końcowej w roku 2014 w poszczególnych 

sektorach objętych inwentaryzacją została przedstawiona w tabeli 30.   

 

Tab.  34. Zużycie energii końcowej w gminie Łubniany w roku 2014 

ZUŻYCIE ENERGII KOŃCOWEJ 

ROK 2014 

 [MgCO2/rok] [%] 

budynki użyteczności publicznej 2 308,31 1,24% 

budynki mieszkalne 72 200,66 38,87% 

budynki handlowo-usługowo-

przemysłowe 
14 680,85 7,90% 

transport 96 027,63 51,70% 

oświetlenie 200,45 0,28% 

SUMA 185 417,90  

źródło danych: opracowanie własne 

Tab.  35. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2014 

EMISJA CO2 

ROK 2014 

 [MgCO2/rok] [%] 

budynki użyteczności publicznej 815,71 1,52% 

budynki mieszkalne 23 094,58 42,97% 

budynki handlowo-usługowo-

przemysłowe 5 751,77 10,70% 

transport 23 656,49 44,01% 

oświetlenie 166,47 0,80% 

SUMA 53 485,02  

Źródło danych: opracowanie własne 
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Największą wartością emisji CO2 charakteryzuje się sektor transportu (44,01% 

całkowitej emisji). Ok. 43% emisji powodowane jest przez gospodarstwa domowe. Sektor 

handlowo-usługowo-przemysłowy odpowiada za ok. 10% całkowitej emisji CO2. Najniższą 

emisję zanotowano w sektorze budynków użyteczności publicznej oraz w sektorze związanym 

z oświetleniem. 

 

 

 
 

Rys.  29. Procentowy udział zużycia energii końcowej z poszczególnych sektorach w roku 2014 
Źródło danych: opracowanie własne  
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Rys.  30. Procentowy udział sektorów w emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2014 
Źródło danych: opracowanie własne 

 

Poniżej przedstawiono porównanie zużycia energii końcowej oraz emisji CO2 w 

poszczególnych sektorach w latach 2003 i 2014. 

 

Rys.  31.Udział sektorów w zużyciu energii końcowej  na terenie gminy Łubniany w roku 2003 i 2014 
Źródło danych: opracowanie własne 
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Rys.  32.Udział sektorów w emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2003 i 2014 
Źródło danych: opracowanie własne 

 

Obiekty handlowe oraz usługowe stanowią jedną z ważniejszych grup użytkowników 

energii. Wzrost emisji CO2 względem roku 2003 świadczy o dużym rozwoju sektora handlowo-

usługowo-przemysłowego, a także o rosnących potrzebach  w zakresie usług i handlu. Należy 

pamiętać, że do tej grupy należą obiekty charakteryzujące się dużą efektywnością 

wykorzystania energii.  

W latach 2003-2014 widoczny jest wyraźny spadek emisji związanej z wykorzystaniem 
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rzecz racjonalizacji zużycia energii takimi jak: termomodernizacja, wykorzystanie OZE.  
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6.3.3. Prognoza emisji CO2 do roku 2020 
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a) wzrostu liczby mieszkańców i gospodarstw (zgodnie z obecnymi trendami 

demograficznymi oraz prognozy ludności Głównego Urzędu Statystycznego dla 

powiatu opolskiego) 

b) wzrostu liczby podmiotów gospodarczych 

c) wzrostu liczby samochodów zarejestrowanych i poruszających się po terenie Gminy 

Łubniany (na podstawie wytycznych i prognoz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad) 

d) założeń krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych w tym 

„Polityki energetycznej Państwa do roku 2030” 

Podsumowanie wyników prognozy końcowego zużycia energii oraz emisji 

zanieczyszczeń z podziałem na poszczególne sektory przedstawiono w poniższych tabelach 

i wykresach.  

 

 

 

 

Tab.  36. Zużycie energii w gminie Łubniany w roku 2020 

 

ENERGIA KOŃCOWA 

ROK 2020 

 [MWh/rok] [%] 

budynki użyteczności publicznej 2 638,07 1,27% 

budynki mieszkalne 73 334,70 35,40% 

budynki handlowo-usługowo-

przemysłowe 
16 148,94 7,80% 

transport 114 486,71 55,27% 

oświetlenie 537,60 0,26% 

SUMA 207 146,02 100,00% 

Źródło danych: opracowanie własne 
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Tab.  37. Wielkość emisji CO2 w gminie Łubniany w roku 2020 

EMISJA CO2 

ROK 2020 

 [MgCO2/rok] [%] 

budynki użyteczności publicznej            773,29     1,36% 

budynki mieszkalne       21 893,66     38,60% 

budynki handlowo-usługowo-

przemysłowe         5 452,68     9,61% 

transport       28 157,74     49,64% 

oświetlenie 447,01 0,79% 

SUMA 56 724,39  

            Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 
   

Rys.  33. Procentowy udział sektorów w zużyciu energii końcowej  na terenie gminy Łubniany w roku 
2020 

Źródło danych: opracowanie własne 
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Rys.  34. Procentowy udział sektorów w emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2020 

Źródło danych: opracowanie własne 

 

6.3.4. Podsumowanie inwentaryzacji 

 

Według opracowanych prognoz zużycie energii końcowej w Gminie Łubniany do roku 

2020 wzrośnie do wartości 207 146,02 MWh (wzrost o ok. 13,92 %). Głównymi sektorami 

generującymi wzrost pozostaną budynki mieszkalne oraz transport.  

W zakresie emisji CO2 przewiduje się wzrost do poziomu 56 724,39  MgCO2/rok, przy 

czym procentowy wzrost emisji prognozuje się jedynie w sektorze transportu, będącego 
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oświetleniowych). W pozostałych grupach prognozuje się spadek emisji CO2, średnio o ok. 5 % 

na sektor.  

W roku 2020 na terenie gminy zakłada się wzrost zużycia sieciowych nośników energii 

m.in. energii elektrycznej, przy równoczesnej redukcji udziału węgla w ogólnej strukturze 

paliw.  

Należy zaznaczyć, że przedstawiony scenariusz uwzględnia jedynie aktualne trendy 

społeczno-gospodarcze, a tym samym obrazuje sytuację w przypadku braku podejmowania 

dodatkowych działań ze strony władz gminy, przedsiębiorców i mieszkańców. W wyniku 

wdrażania poszczególnych działań przedstawionych w niniejszym dokumencie, możliwy 
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będzie spadek zużycia energii końcowej  oraz dodatkowe zmniejszenie emisji dwutlenku 

węgla. 

Syntezę wyników inwentaryzacji emisji CO2 oraz energii końcowej przedstawia tabela 

36. 

Tab.  38. Zużycie energii końcowej w Gminie Łubniany na przestrzeni lat 

           

                       ROK 

SEKTOR EMISJI 

ZUŻYCIE ENERGII KOŃCOWEJ [MWh/rok] 

2003 2014 2020 

Obiekty użyteczności publicznej       4 648,25          2 308,31             2 638,07     

Obiekty mieszkalne     66 739,95        72 200,66           73 334,70     

Obiekty handlowo-usługowo-

przemysłowe       6 577,78        14 680,85           16 148,94     

Transport     40 286,20        96 027,63         114 486,71     

Oświetlenie uliczne          622,00             200,45,00                537,60     

SUMA        118 874,18           185 417,90              207 146,02     

Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.  35. Porównanie zużycia energii końcowej na terenie gminy Łubniany w okresie 2003-2020 

Źródło danych: opracowanie własne 
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Tab.  39. Emisja CO2 w Gminie Łubniany na przestrzeni lat 

           

                       ROK 

SEKTOR EMISJI 

EMISJA CO2 [Mg CO2/rok] 

2003 2014 2020 

Obiekty użyteczności publicznej 1 752,26 815,71 773,29 

Obiekty mieszkalne 21 730,96 23 094,58 21 893,66 

Obiekty handlowo-usługowo-

przemysłowe 
3 626,48 5 751,77 5 452,68 

Transport 10 200,09 23 656,49 28 157,74 

Oświetlenie uliczne 516,99 166,47 447,01 

SUMA 37 826,79 53 485,02 56 724,39 

Źródło danych: opracowanie własne 

 

 

 

 

Rys.  36.  Porównanie emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w okresie 2003-2020 

Źródło danych: opracowanie własne 
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7. OKREŚLENIE WYMAGANEGO POZIOMU REDUKCJI EMISJI CO2 

 

Według założeń pakietu klimatycznego - energetycznego, celami strategicznymi PGN-

u jest redukcja zużycia energii końcowej w stosunku do prognoz dla roku 2020 oraz emisji CO2 

w stosunku do roku bazowego (2003) o minimum 20%. Jest to jednak cel ogólnokrajowy. 

Zgodnie z przyjętym ogólnym celem wysokość redukcji emisji CO2 określona na 

podstawie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dla obszaru gminy powinna 

wynieść 7 565,36 Mg CO2/rok w stosunku do roku bazowego.  

Jednakże po uwzględnieniu specyfikacji Gminy Łubniany tj. działalność sektora 

przemysłowego na terenie gminy (jego braku), infrastruktury drogowej czy małego zasobu 

emitentów oraz po analizie planu działań na najbliższe lata oraz inwestycji zrealizowanych, 

zakłada się redukcję emisji CO2 w stosunku do roku bazowego 2003 o 7206,40 MgCO2/rok czyli 

o ok. 19,05%. 

Wg kolejnego celu, zakłada się, że zużycie energii finalnej w Gminie Łubniany w roku 

2020 nie powinno przekraczać poziomu 165 716,81 MWh/rok. W związku z tym cel redukcji 

zużycia energii końcowej na poziome 20% wynosi 19 701,09 MWh/rok. Podobnie jak w 

przypadku emisji CO2, po uwzględnieniu charakteru Gminy, realny cel redukcji zużycie energii 

finalnej określono na 15 359,20 MWh/rok (15,59%).  

W wyniku działań przeprowadzonych w latach 2003-2014 Gmina osiągnęła jak do tej 

pory poziom redukcji zużycia energii końcowej na poziomie 2761,49 MWh/rok oraz redukcje 

emisji równą  1286,87 MgCO2/rok. 

 Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji dla roku kontrolnego oraz danych projektu 

założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 

Łubniany z roku 2013, sugerują, że wykorzystanie OZE na terenie Gminy wynosi 2 232 MWh 

(3,7%) w ogólnym bilansie dla Gminy.  

Gdyby założyć osiągnięcie celu strategicznego, takiego jak dla kraju, wynoszącego 15% 

w finalnej konsumpcji energii, należałoby w Gminie Łubniany do roku 2020 zwiększyć 

wykorzystanie źródeł odnawialnych do poziomu około  24 857,52 MWh/rok. Szacuje się, że 

dzięki przeprowadzeniu odpowiednich działań ujętych w PGN-ie, w roku 2020 udział OZE 

w ogólnym bilansie energii końcowej wzrośnie do poziomu 3162,49 MWh/rok. 

Przedstawiony powyżej wariant jest na chwilę obecną najbardziej realistyczną wersją.  

Konieczne zatem staje się opracowanie kompleksowych działań, w rezultacie których zużycie 

energii końcowej oraz emisja gazów cieplarnianych CO2 w Gminie Łubniany z sektorów, na 

które władze Gminy mają wpływ, zostaną ograniczone o minimum 20% w stosunku do 

wielkości zużycie energii końcowej prognozowanej dla roku 2020 oraz emisji CO2 z roku 

bazowego 2003.  
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W celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do roku 2020, zaproponowano piętnaście 

działań, które spowodują zmniejszenie emisji w stosunku do roku obliczeniowego 2014. 

Najważniejszym zadaniem przewidzianym do realizacji na terenie gminy jest ograniczenie 

niskiej emisji poprzez wymianę kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe. 

Rozwinięcie każdego z działań, uzależnione od np. możliwości finansowych, a także 

dołożenie dodatkowych zadań,  przybliży Gminę do osiągnięcia postawionego celu.  

W związku z występowaniem przekroczeń stężeń pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P 

w obszarze strefy opolskiej, a także z założeniami Programu Ochrony Powietrza dla strefy 

opolskiej, w której zlokalizowana jest Gmina Łubniany, należy spodziewać się, że działania 

umieszczone w niniejszym opracowaniu spowodują redukcję tychże zanieczyszczeń.  
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8. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE OGRANICZENIA NISKIEJ 

EMISJI 
 

Gmina Łubniany od kilku lat systematycznie planuje i wdraża przedsięwzięcia mające 

na celu poprawę efektywności energetycznej w gminie. Działania te częściowo mają charakter 

inwestycyjny i bezpośrednio wpływają na redukcję kosztów oraz ilości energii jak i edukacyjny.  

W ramach dotychczasowych inwestycji  związanych z oszczędzaniem energii 

i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń wykonano m.in. termomodernizację części 

obiektów użyteczności publicznej, wymianę oświetlenia ulicznego, termomodernizację 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, modernizację systemów 

technologicznych w lokalnych zakładach przemysłowych oraz sukcesywnie przeprowadzane 

są remonty dróg.  

Gmina prowadzi również działania z szeroko rozumianej edukacji ekologiczną wśród 

mieszkańców, dzieci i młodzieży z terenów gminy np. dzięki organizacji różnego rodzaju imprez 

i konkursów o tematyce proekologicznej. Wszystkie szkoły w ramach realizacji ścieżki ekologicznej 

omawiają problemy ekologiczne gminy. Organizowane są apele o tematyce ekologicznej, akcje 

„Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”, konkursy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej 

(plastyczne, wiedzy), np. „Mój Las”. W szkołach funkcjonują koła ekologiczne, organizowane 

są zajęcia przyrodnicze. Szkoły z terenu gminy corocznie organizują zbiórki złomu, szkła białego 

i puszek aluminiowych. Poszczególne szkoły lub klasy zdobywają dodatkowe fundusze, ucząc 

dzieci segregacji odpadów. 

Wymiana oświetlenia ulicznego w znacznej mierze została zrealizowana w 2014 roku 

(redukcja zużycia energii końcowej o ok. 422 MWh, co odpowiada emisji CO2 na poziomie 351 

MgCO2/rok). Łącznie w oświetleniu ulicznym funkcjonuje obecnie 1121 opraw 

oświetleniowych z panelem LED o łącznej mocy 48,3 kW  i kilkanaście starszych opraw o 

łącznej mocy  1,65kW. 

W latach 2003-2014 gmina Łubniany realizowała projekt pod nazwą: 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na 

terenie Gminy Łubniany”.  

Projektem zostały objęte następujące obiekty: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach 

d) Publiczne Przedszkole w Brynicy 

e) Publiczne Przedszkole w Jełowej 

 

Termomodernizacja objęła:  

a) Docieplenie ścian, stropodachów i dachów 

b) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

c) Montaż nawiewników higrosterowalnych 
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d) Modernizację kotłowni (wymiana kotłów węglowych na kotły opalane pelletem) 

e) Wymiana instalacji c.o. (PP Brynica, PSP Jełowa) 

f) Montaż głowic z zaworami termostatycznymi (PSP Jełowa, PP Brynica, PP Jełowa) 

g) Montaż kolektorów słonecznych (PP Brynica, PP Jełowa) 

 

Efekt realizacji poszczególnych działań w danym sektorze przedstawiono poniżej.  

zużycie energii końcowej: 

Tab.  40. Redukcja zużycia energii w wyniku przeprowadzonych działań na terenie gminy Łubniany 
w  okresie 2003-2014 

SEKTOR ROK  2003 ROK 2014 
REDUKCJA ZUŻYCIA 

ENERGII 
[MWh/rok] 

budynki 
użyteczności 
publicznej 

4648,25 2308,31 2339,94 

oświetlenie uliczne 622,00 200,45 421,55 

SUMA 5270,25 2508,76 2761,49 

źródło danych: opracowanie własne 

redukcja emisji CO2: 

Tab.  41. Redukcja emisji CO2 w wyniku przeprowadzonych działań na terenie gminy Łubniany w 
okresie 2003-2014 

SEKTOR ROK  2003 ROK 2014 
REDUKCJA EMISJI 

CO2 [Mg/rok] 

budynki 
użyteczności 
publicznej 

1752,26 815,71 936,55 

oświetlenie uliczne 516,99 166,67 350,32 

SUMA 2 269,25 982,38 1286,87 

źródło danych: opracowanie własne 

 

udział energii pochodzącej z OZE: 

Na terenie gminy Łubniany źródła energii odnawialnej zaspokajają niewielką część 

potrzeb energetycznych. Szacuje się, że roczna produkcja energii cieplnej z OZE wynosi 2,2 

GWh co stanowi 3,7% lokalnego bilansu cieplnego. W przypadku energii elektrycznej, 

uzyskiwanej głównie poprzez wykorzystanie energii wód, wytwarza się ok. 0,32 GWh rocznie, 

co zaspokaja potrzeby energetyczne gminy w 2,3 %. Dokładny opis odnawialnych źródeł 

energii (stan na rok 2014) w gminie Łubniany przedstawiono w rozdziale 4.4.   
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9. PROPONOWANE SPOSOBY OGRANICZENIA POZIOMU EMISJI CO2 

 

Proponowane działania są kluczowym elementem niniejszego dokumentu. Aby 

osiągnąć wyznaczony cel redukcji emisji do roku 2020 (min. 20% redukcji gazów 

cieplarnianych) niezbędne jest zaprojektowanie działań, które wdrożone w życie przyczynią 

się do redukcji zużycia energii, a tym samym do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W planie 

skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych, efektywnie wykorzystujących zasoby 

gminy, zwiększających efektywność energetyczną oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w każdym z opisanych sektorów (budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, 

handel i usług, oświetlenie uliczne, transport).  

W poniższym rozdziale opisano proponowane środki do osiągnięcia wymaganego celu 

redukcji. Położono nacisk głównie na działania mające bezpośredni wpływ na zmniejszenie 

zużycia energii. Aby osiągnąć przyjęty cel redukcji, niezbędne jest zaangażowanie jak 

największej liczby konsumentów energii.  

Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubaniny dotyczą 

wyłącznie szczebla lokalnego czyli gminy Łubniany.  

W planie skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie 

wykorzystujących zasoby.  

Ze względu na wielkość nakładów finansowych działania przyporządkowano do 

następujących grup: 

a) Działania wysokonakładowe (> 1 000 000 zł) 

b) Działania średnionakładowe (100 000 zł – 1 000 000 zł) 

c) Działania niskonakładowe bądź nie wymagające nakładów (0 – 100 000 zł) 

 

Ze względu na charakter działań, przyporządkowano je do następujących grup: 

a) Działania inwestycyjne 

b) Działania edukacyjne 

c) Działania administracyjne 

 

W przypadku zadań, które można zaliczyć do wszystkich typów, wybrano ten, którego 

zakres w największym stopniu odpowiada danemu zadaniu. 

  

W wielkościach redukcji oraz kosztach podano wartości przyjęte za przeciętne – przy 

zwiększonym nakładzie na działania oraz intensywności działań efekty redukcji mogą 

wzrosnąć. 

 

Harmonogram realizacji przedsięwzięć przedstawiono w rozdziale 11 niniejszego 

opracowania.  
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Najniższymi kosztami charakteryzują się działania administracyjne i edukacyjne, 

nakierowane na zmianę zachować społeczeństwa, najdroższe są natomiast zadania 

inwestycyjne. 

 

Do zadań pewnych, uwzględnionych między innymi w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej zaliczają się:  

a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą 

niskosprawnych źródeł ciepła 

b) Modernizacja dróg na terenie gminy 

c) Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

d) Edukacja ekologiczna 

e) Planowanie przestrzenne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju 

f) Wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 

g) Wdrożenie Gminnego Systemu Zarządzania Energią 

h) Wdrożenie Programu ochrony Powietrza dla strefy opolskiej, zgodnie z 

wynikami rocznej oceny jakości powietrza w strefach 

 

Zadaniami uzupełniającymi, których realizacja uwarunkowana będzie m.in. 

aktualnymi możliwościami finansowymi gminy oraz społeczeństwa, a także 

zapotrzebowaniem na dany rodzaj usług są: 

a) Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

b) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

c) Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zrównoważonego zużycie energii 

i ekologii w sektorze transportu  (ECODRIVING, promowanie stosowanie paliw 

ekologicznych) 

d) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

e) Rozbudowa sieci gazowniczej na terenie Gminy 

f) Wymiana środków transportu 
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ZADANIE 1 

Sektor działań BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Organ zarządzający Gmina Łubniany 

Rodzaj działania inwestycyjne/wysokonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą 

niskosprawnych źródeł ciepła 

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

219,20 

Szacowany efekt 
redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 
74,00 

Szacowany koszt 1 770 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy, RPO, POIiŚ, środki zewnętrzne (kredyty), 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 

ZADANIE 2 

Sektor działań BUDYNKI MIESZKALNE 

Organ zarządzający Mieszkańcy Gminy Łubniany 

Rodzaj działania inwestycyjne/wysokonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

3465,63 

Szacowany efekt 
redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 
866,41 

Szacowany koszt 17 105 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne właścicieli, kredyty, pożyczki, WFOŚiGW 

 

ZADANIE 3 

Sektor działań BUDYNKI MIESZKALNE 

Organ zarządzający Mieszkańcy Gminy Łubniany, Zarządcy i właściciele nieruchomości 

Rodzaj działania inwestycyjne/wysokonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

472,50 

Szacowany efekt 
redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 
161,14 

Szacowany koszt 5 250 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne właścicieli, kredyty, pożyczki, WFOŚiGW 
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Termomodernizacja budynków jest podstawowym narzędziem służącym poprawie 

efektywności energetycznej. Zadania termomodernizacyjne obejmować mogą m.in.: 

ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad przestrzeniami nieogrzewanymi i 

podłóg na gruncie; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; modernizację lub wymianę źródeł 

ciepła lub/i instalacji grzewczej; modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepła 

wodę użytkową; usprawnienie systemu wentylacji, zastosowanie  odnawialnych  źródeł  

energii. Efekty wybranych przedsięwzięć przedstawiono w Tab. 40.  

 

Tab.  42. Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych 

Lp. Sposób uzyskania oszczędności 
Obniżenie zużycia ciepła w 

stosunku do stanu 
poprzedniego 

1 Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych 15-25% 

2 Wymiana stolarki okiennej  10-15% 

3 Modernizacja instalacji c.o.  15-30% 

4 Modernizacja instalacji c.w.u. 5-10% 

5 Wprowadzenie usprawnień źródeł ciepła  5-10% 

 

 

Wykaz prac dla budynków użyteczności publicznej powinien być ustalony po 

uprzednim wykonaniu kompleksowego audytu termomodernizacyjnego. W latach 2015-2020 

przewiduje się przeprowadzenie następujących prac:  

1. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Jełowej. 

 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

 Docieplenie ścian  zewnętrznych  

 Docieplenie stropodachu  

 Modernizacja kotłowni  

 Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. 

Koszt całkowity ok. 300.000,00 zł  

Okres realizacji 2015-2020 

  

2. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Łubnianach. 
 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

 Docieplenie ścian  zewnętrznych  

 Docieplenie dachu 

 Modernizacja kotłowni  

 Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.  
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Koszt całkowity ok. 800.000,00 zł  
Okres realizacji 2015-2020 

3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Masowie 
 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

 Docieplenie ścian  zewnętrznych  

 Docieplenie dachu 

 Modernizacja kotłowni  

 Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.  
 
Koszt całkowity ok. 150.000,00 zł  
Okres realizacji 2015-2020 

4. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kolanowicach 
 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

 Docieplenie ścian  zewnętrznych  

 Docieplenie dachu 

 Modernizacja kotłowni  

 Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.  
 
Koszt całkowity ok. 300.000,00 zł  
Okres realizacji 2015-2020 

5. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kępie  
 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

 Docieplenie ścian  zewnętrznych  

 Docieplenie dachu 

 Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.  

 Montaż instalacji kolektorów słonecznych 
 
Koszt całkowity ok. 220.000,00 zł  
Okres realizacji 2015-2020 
 
 

Działania prowadzone w budynkach mieszkalnych, podobnie jak w przypadku sektora 

budynków użyteczności publicznej, stanowią kluczowe działania w kwestii ograniczania emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Zasoby mieszkaniowe  terenie gminy Łubniany obejmują obecnie 

ok. 2934 budynków, co daje ok. 311 tys. m2 powierzchni użytkowej. Przeprowadzone badania 

ankietowe pokazały, że znaczna część budynków to obiekty o niskiej efektywności 

energetycznej. Wielu spośród ankietowanych mieszkańców zadeklarowała przeprowadzenie 

prac termomodernizacyjnych w najbliższych latach. 
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Przewiduje się również, że w ramach powyższych działań procesom 

termomodernizacyjnym zostaną poddane również budynki wielorodzinne (wspólnoty 

mieszkaniowe) znajdujące się na terenie gminy Łubniany.  

 

Przy wypełnieniu powyższych deklaracji zakłada się wzrost ilości budynków 

mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych)  po termomodernizacji do roku 2020 o ok. 

20% w stosunku do roku 2014, co daje oszczędność emisji CO2 równą ok.  1027,55 Mg/rok.  
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ZADANIE 4 

Sektor działań TRANSPORT 

Organ zarządzający Jednostki Samorządu Terytorialnego, Gmina Łubniany 

Rodzaj działania inwestycyjne/wysokonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Modernizacja dróg na terenie gminy 

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

237,69 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

58,56 

Szacowany koszt 5 000 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy, RPO, POIiŚ 

 

Optymalizacja wykorzystania i modernizacji infrastruktury oraz systemów transportu 

ma znaczący wpływ na politykę transportową regionu. Dzięki niej możliwe staje się 

pogodzenie różnych rodzajów transportu przy czerpaniu z nich jak największej korzyści. Wśród 

głównych zalet wymienia się: zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu 

pojazdów, podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie 

atrakcyjności terenów inwestycyjnych.  

Należy jednak pamiętać, że środki transportu inne niż samochód mogą okazać się 

atrakcyjną alternatywą jedynie wówczas, gdy podróż samochodem staje się coraz trudniejsza 

i bardziej kosztowna.  

 Efekt ekologiczny zadania w postaci ograniczenia zużycia energii oraz emisji 

zanieczyszczeń w sektorze transportu prywatnego i publicznego ocenia się na 3-4 % rocznie, 

co daje redukcję emisji CO2 o ok. 58,56 Mg/rok.  

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 

0+825 w m. Kępa – II etap - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w m. Łubniany 

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Młyńska w m. Jełowa 

 Budowa ul. Słowackiego i Tulipanów Kępie 

Oraz dodatkowo w ramach każdej inwestycji drogowej: 

 Nasadzenia i odnowa zieleni ochronnej przy drogach gminnych   
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ZADANIE 5 

Sektor działań TRANSPORT 

Organ zarządzający Gmina Łubniany, Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Rodzaj działania inwestycyjne/wysokonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 

Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych wraz  

z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną   

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

118,85 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

29,28 

Szacowany koszt 12 500 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy, fundusze unijne, RPO, środki własne jednostek 
samorządu terytorialnego 

 

Według przeprowadzonej inwentaryzacji, sektor transportu stanowi jedno z głównych 

źródeł zanieczyszczeń powietrza i hałasu w Gminie Łubniany. Aktualnie wiele regionów dąży 

do zredukowania poziomu tej emisji. 

 

Jedną z podstawowych metod ograniczenia emisji z sektora transportu jest 

zmniejszenie zużycia paliw w ruchu drogowym czy zmiana nawyków mieszkańców. Podstawą 

do tego może być wprowadzenie alternatywnych środków transportu, w tym komunikacji 

rowerowej.   

 

Odpowiednio przygotowana sieć tras turystycznych i rowerowych jest podstawowym 

czynnikiem zwiększającym atrakcyjność wykorzystania roweru jako środka transportu. Dobrze 

zorganizowana ścieżka pieszo-rowerowa ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

rowerzystów, skłania mieszkańców do przesiadania się z samochodu na rower, a co za tym 

idzie przynosi wymierne efekty ekologiczne.  

Gmina ma w planach modernizację istniejących ścieżek oraz utworzenie dwóch 

nowych tras,  połączonych bezpośrednio z miastem Opole.  

 Odcinek  nr 1 od ul. Dworcowej w miejscowości Jełowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 

przez Dąbrówkę Łubniańską do miejscowości Łubniany i dalej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1703 przez miejscowości Masów, Biadacz, Luboszyce aż do włączenia z 

ul. Opolską w miejscowości Kępa, o długości około 14,6 km 

 

 Odcinek nr 2 od ul. Opolskiej w miejscowości Łubniany wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 

461 do miejscowości Brynica aż do skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. 

Łubniańskiej         z drogą powiatową nr 1702 ul. Opolską, o długości około 5,0 km 
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 Odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wlk. wzdłuż drogi 

wojewódzkiej 461 w miejscowości Brynica aż do skrzyżowania z droga powiatową nr 

1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej 1702 przez przysiółek Surowina w kierunku na 

miejscowość Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wlk., o długości około 7,1 km. 

  
Biorąc pod uwagę charakterystykę krajobrazową i kulturową oraz ukształtowanie 

terenu gminy, można stwierdzić, że system wytyczonych szlaków przebiegać będzie przez 

najciekawsze miejsca Gminy Łubniany. Oprócz walorów estetycznych i zdrowotnych 

dostarczają one wiedzy historycznej, ekologicznej i leśnej. 

 

W chwili obecnej główny naciska należy położyć na modernizację i uporządkowanie 

tras i ścieżek, łącznie z budową niezbędnej infrastruktury tj. oświetlenie, miejsca odpoczynku 

i postoju, odpowiedniego oznakowania. Od tego uzależnione jest bezpieczeństwo ich 

użytkowników.  

 

Głównymi zaletami budowy szlaków pieszo-rowerowych będą:  

 obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu w rejonie Gminy Łubniany, 

 popularyzacja ekologicznego środka transportu,  

 zmniejszenie energochłonności w podróżach,  

 zmniejszenie presji na wykorzystywanie samochodów w podróżach po terenie gminy 

i terenów ościennych.  

Zakłada się, że wyżej wymienione działania będą skutkowały wzrostem przejazdów na 

rowerze w gminie do ok. 1-2 % przy równoczesnym spadku liczby samochodów osobowych.  

Przy wyliczeniach redukcji emisji gazów cieplarnianych przyjęto, że spadek emisji 

będzie równy ok. 1,5% emisji z sektora transportu przypadającej na 1 km dróg w Gminie na 

każdy kilometr nowo powstałych ścieżek rowerowych. Należy jednak pamiętać, że w związku 

z ciągłym rozwojem sektora transportu, powyższe wyliczenia stanowią jedynie orientacyjne 

wartości.  
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ZADANIE 6 

Sektor działań SPOŁECZEŃŚTWO; HANDEL I USŁUGI, PRZEMYSŁ 

Organ zarządzający Gmina Łubniany, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe 

Rodzaj działania edukacyjne/niskonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Edukacja ekologiczna 

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

4779,50 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

2049,20 

Szacowany koszt 50 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy; NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki własne organizacji 
pozarządowych; RPO,  środki własne placówek oświatowych 

 

Edukacja ekologiczna, obok działań inwestycyjnych, jest niezbędnym elementem 

przyczyniającym się do osiągnięcia oszczędności energetycznych. Zadanie obejmuje szeroko 

pojęte działania edukacyjne i promujące w zakresie efektywności energetycznej, ochrony 

środowiska i działań ekologicznych.  

Działania te skierowane są do następujących grup docelowych: 

 mieszkańcy Gminy Łubniany 

 dzieci i młodzież szkolna 

 nauczyciele 

 lokalna administracja 

 podmioty gospodarcze 

 przedsiębiorstwa energetyczne 

 sektor handlu i usług, przemysłu 

 interesariusze zewnętrzni 

Największe efekty przynoszą działania skierowane do najmłodszych użytkowników. 

Pozwalają one na kształtowanie proekologicznych zachowań od najmłodszych lat życia.  

Szkolenia i zajęcia w ramach edukacji mają charakter długoterminowy i stanowią inwestycję 

w przyszłe pokolenie. Proponuje się prowadzenie  warsztatów, konkursów z nagrodami i 

spotkań edukacyjnych związanych z oszczędnością energii. W ramach tych działań uczniowie 

mogą prowadzić np. stałą gazetkę internetową. Edukacja taka powinna się przyczynić do 

zmiany zachowań dzieci i rodziców związanych z oszczędnym użytkowaniem energii w życiu 

codziennym. 

Proponowana tematyka spotkań, kampanii i szkoleń: 

 promocja energooszczędnych źródeł światła 
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 skutki spalania śmieci w piecach przydomowych 

 mechanizmy finansowania odnawialnych źródeł energii 

 metody działania gospodarki niskoemisyjnej 

 wdrażanie norm ISO w zakresie ochrony środowiska 

 wykorzystanie OZE 

 

 

W okresie 2015-2020 gmina planuje m.in.: 

 Finansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, konkursów ekologicznych i 

innych o tematyce związanej z ochroną środowiska 

 Wytyczanie i realizacja ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, szlaków pieszych, 

rowerowych itp. w rejonach przyrodniczo cennych  

 Tworzenie kół ekologicznych dla uczniów i mieszkańców gminy 
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ZADANIE 7 

Sektor działań TRANSPORT DROGOWY 

Organ zarządzający Gmina Łubniany; organizacje pozarządowe  

Rodzaj działania edukacyjne/niskonakładowe   

Charakter/rodzaj 

działania 

Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zrównoważonego zużycie energii i 

ekologii w sektorze transportu  (ECODRIVING, promowanie stosowanie paliw 

ekologicznych) 

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

162,00 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

138,91 

Szacowany koszt 50 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy, środki własne organizacji pozarządowych, RPO, 
POIiŚ, fundusze organizacji i stowarzyszeń ekologicznych 

 

Szkolenia oraz kampanie informacyjne z zakresu efektywnego prowadzenia 

samochodu cieszą się coraz większą popularnością. Obejmują one część praktyczną oraz 

teoretyczną. W części teoretycznej uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami ekologicznego 

prowadzenia samochodu. W części praktycznej, uczestnik będzie miał okazję wdrożyć 

poznane zasady pod okiem wykwalifikowanego instruktora.   

W celu zredukowania emisji gazów cieplarnianych, przewiduje się również zachęcanie 

mieszkańców do stosowania paliw ekologicznych i biopaliw, zarówno w transporcie jak i do 

celów grzewczych. 
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ZADANIE 8 

Sektor działań BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, BUDYNKI MIESZKLANE 

Organ zarządzający Gmina Łubniany, Mieszkańcy Gminy  

Rodzaj działania inwestycyjne/wysokonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii 

(zwiększenie 

wykorzystania 

energii OZE) 

[MWh/rok] 

930,49 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

2127,63 

Szacowany koszt 3 313 600,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy; Samorząd Województwa; WFOŚiGW; NFOŚiGW; 
środki własne organizacji pozarządowych 

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest równie istotną jak poprawa 

efektywności energetycznej metodą redukcji emisji gazów cieplarnianych. Inwestycje z 

zakresu OZE obejmują m.in.: 

― kotłownie na biomasę 

― pompy ciepła  

― kolektory słoneczne 

― instalacje fotowoltaiczne 

― kogeneracja 

 

Określenie potencjału zasobów OZE może wiązać się z pewnymi trudnościami. Z racji 

warunków klimatycznych w jakich położona jest gmina Łubniany, przewiduje się, że 

największym zainteresowaniem będą cieszyły się instalacje wykorzystujące energię 

promieniowania słonecznego.  

 

Energia słoneczna może być wykorzystana na kilka sposobów tj.: wykorzystanie energii 

dla celów przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania czy też 

produkcja energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych. Podstawowymi urządzeniami 

wykorzystującymi energię promieniowania słonecznego są kolektory słoneczne. Pomimo 

ciągłego rozwoju technologii kolektorów słonecznych, ich zastosowanie jako odstawowego 

źródła ogrzewania są w dalszym ciągu ograniczone ze względu na panujące warunki 

klimatyczne.  
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Innym sposobem wykorzystania energii promieniowania słonecznego jest 

zastosowanie instalacji fotowoltaicznych przekształcających część energii świetlnej w energię 

elektryczną.  Przy założeniach, że do roku 2020 na terenie gminy powstanie ok. 50 instalacji 

fotowoltaicznych zamontowanych na dachach budynków gospodarstw domowych. Z uwagi na 

to, że nowa Ustawa o OZE4 (z dnia. 20 II 2015r.) przewiduje największe wsparcie operacyjne 

(tzw. taryfy gwarantowane) dla mikroinstalacji do 3 kW, należy się spodziewać, że taka będzie 

średnia wielkość pojedynczej instalacji. System taryf gwarantowanych (przewidzianych w ww. 

ustawie) zachęci indywidualnych inwestorów (gospodarstwa domowe) stałą, ustaloną 

odgórnie ceną sprzedaży (do sieci elektroenergetycznej) 1 kWh wyprodukowanej energii 

elektrycznej. Ponadto wg zapisów ustawy dla wytwórców energii z mikroinstalacji (tzw. 

prosumentów) nie będzie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskiwania 

koncesji i ponoszenia kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.  

Należy jednak pamiętać, że do kwestii montażu obu urządzeń należy podejść w każdym 

przypadku indywidulanie, analizując przy tym wszystkie zalety i wady. 

Gmina Łubniany leży w stosunkowo dobrej strefie nasłonecznienia w Polsce. Przy 

założeniu sprawności instalacji fotowoltaicznej na poziomie 15-18% z 1 kW mikroinstalacji 

możliwe będzie wytworzenie ok. 950 kWh energii elektrycznej. Przyjmując, że powstanie 50 

mikroinstalacji fotowoltaicznych, średnio po 3 kW mocy zainstalowanej każda, uzyskano 

roczną produkcję energii elektrycznej rzędu 142 500 kWh. Odnosząc to do bieżącego 

jednostkowego zużycia energii na terenie gminy, daje to ograniczenie emisji CO2 o ok. 118,49 

MgCO2/rok. 

Innym sposobem wykorzystywania odnawialnych źródeł energii są tzw. pompy ciepła 

czyli urządzenia wykorzystujące ciepło niskotemperaturowe do produkcji ciepła 

wysokotemperaturowego (na cele ogrzewania lub produkcji ciepłej wody). Źródłem ciepła 

niskotemperaturowego do zasilania dolnego źródła pomp ciepła mogą być następujące 

czynniki: 

 powietrze atmosferyczne 

 woda (podziemną i powierzchniową) 

 grunt (gruntowe wymienniki ciepła - poziome lub pionowe) 

 słońce (kolektor słoneczny jako dolne źródło pompy ciepła). 

Głównym parametrem określającym efektywność pompa ciepła określanym przez 

producentów tych urządzeń jest współczynnik COP wyrażający stosunek energii cieplnej 

uzyskanej z pompy ciepła do energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła (głównie 

napęd sprężarki).  

 

                                                           
4 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) 
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Zarówno współczynnik COP jak i moc pompy ciepła w dużym stopniu zależą od 

warunków w jakich pracuje pompa ciepła, głównie od temperatur dolnego i górnego źródła 

ciepła. Im niższa jest różnica temperatur pomiędzy górnym i dolnym źródłem ciepła tym 

efektywność pompy ciepła jest wyższa. Najwyższą efektywność energetyczną i pozytywny 

efekt ekologiczny jest więc udziałem pomp ciepła, które pracują na potrzeby grzewcze 

instalacji niskotemperaturowych (temp. rzędu do 50°C) pozyskując ciepło ze stabilnych 

temperaturowo czynników takich jak woda lub energia zgromadzona w gruncie. 

Obecnie rynek proponuje szeroką gamę tych urządzeń począwszy od małych rzędu 

kilku kW(dla domków jednorodzinnych), a kończąc na dużych instalacjach kaskadowych 

złożonych z jednostek po kilkaset kW. 

Jednak w dalszym ciągu poważnym ograniczeniem dla tego typu instalacji są 

utrzymujące się wysokie koszty inwestycyjne, na które składa się zarówno zakup urządzenia 

jak i instalacja dolnego źródła ciepła (np. wykonywanie wykopów lub odwiertów w celu 

pozyskania ciepła z gruntu). 

Przy założeniu, że w przeciągu najbliższych lat w sektorze budynków mieszkalnych 

gminie ok. 10 instalacji wykorzystujących pompę ciepła dowolnego rodzaju, otrzymujemy 

redukcję zużycie energii równą 166,07 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 56,64 Mg/rok. 

  

Biomasa  to stałe  lub ciekłe substancje pochodzenia  roślinnego  lub zwierzęcego, które 

ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów  i pozostałości z produkcji rolnej 

oraz  leśnej, a także przemysłu przetwarzającego  ich produkty, a  także części pozostałych 

odpadów, które ulegają  biodegradacji.  Biomasą  są  również  rośliny  hodowane  w  celach  

energetycznych  na specjalnych plantacjach.  Jednym z częściej stosowanych rodzajów 

biomasy jest drewno w różnych postaciach. Drewno, podobnie  jak  i  słomę,  zalicza  się do 

odnawialnych  źródeł energii o  zerowym efekcie emisji CO2. Przyjmuje  się  bowiem,  że  

dwutlenek węgla  emitowany  do  atmosfery w  procesie spalania drewna czy słomy, jest 

asymilowany przez następne pokolenie drzew lub innych roślin.  Ze  względu  na  zerową 

emisyjność,  proces  spalania  tego rodzaju  paliw  (w  zakresie  CO2)  można przyjąć,  że  każda  

inwestycja  polegająca  na  zastąpieniu  kotła  węglowego kotłem na biomasę przekłada się 

wprost na redukcję emisji CO2.  

Przy założeniu, że w przeciągu najbliższych lat w sektorze budynków mieszkalnych w 

gminie ok. 2 % wszystkich gospodarstw wymieni źródła ciepła na kotły wykorzystujące 

biomasę, uzyskamy redukcję emisji CO2 o 1950,43 Mg/rok. 
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ZADANIE 9 

Sektor działań BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Organ zarządzający Gmina Łubniany 

Rodzaj działania administracyjno-organizacyjne/niskonakładowe  

Charakter/rodzaj 

działania 
Planowanie przestrzenne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju  

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

- 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

- 

Szacowany koszt W ramach bieżącej aktualizacji planów 

Źródła 
finansowania 

Środki własne gminy 

 

 

Działania polegające na  strategicznym planowaniu przestrzennym w gminie powinny 

być uwzględniane we wszystkich dokumentach planistycznych gminy.   

Podczas ustalania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy, a także studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , należy 

brać pod uwagę możliwości ograniczania zużycia energii, a co za tym idzie redukcję emisji 

zanieczyszczeń  powietrza poprzez ustalenie optymalnych rozwiązań dotyczących transportu, 

lokalizacji niektórych obiektów, dostawy mediów oraz gospodarki odpadami.  

Do konkretnych zapisów sprzyjających realizacji tego działania należą odnośniki 

dotyczące: 

 wprowadzania zieleni ochronnej i urządzonej, szczególnie wzdłuż pasów 

komunikacyjnych – zalecenia POP woj. opolskiego 

 tworzenie placów i skwerów 

 wprowadzanie obszarów zielonych i wolnych od zabudowy celem lepszego 

przewietrzania terenu 

 warunków do rozwoju niskoemisyjnego transportu 

 stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się 

najniższymi wskaźnikami emisyjnymi (w tym OZE) z jednoczesnym zakazem używania 

paliw stałych w indywidualnych, nowo planowanych budynkach 

 budowy, modernizacji gminy w elementy infrastruktury technicznej (sieci gazowej, 

elektroenergetycznej itp.) 

 modernizacja, rozbudowa i budowa systemów i infrastruktury związanej z komunikacją 

(ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-komunikacyjne) technicznej.  

W chwili obecnej gmina Łubniany posiada aktualne Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości: Jełowa, Masów, Dąbrówka Łubniańska 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 125



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 126 
 

oraz Kępa. Do roku 2020 planowane jest uchwalenie Planów dla miejscowości Brynica 

i Łubniany.  

Istniejące plany zawierają następujące założenia i plany zgodne z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej: 

 Stosowanie indywidualnych źródeł energii z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych 

zapewniających dotrzymanie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń do 

powietrza 

 Stosowanie wysokosprawnych urządzeń na paliwa stałe zapewniających dotrzymanie 

obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 Wprowadzanie paliw ekologicznych: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, 

węgla o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3%,a a także niekonwencjonalnej 

energii odnawialnej w zasilaniu energetycznym budynków i gospodarce komunalnej, 

w tym energię słoneczną 

 Gromadzenie i odprowadzanie odpadów bytowych i komunalnych zgodnie 

z przepisami szczególnymi oraz obowiązującym planem gospodarki odpadami 

 Prowadzenie działań w celu minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów 

 Wdrażanie technologii minimalizujących emisję wtórną, przy składowaniu na 

otwartym terenie materiałów, będących źródłem emisji niezorganizowanej do 

powietrza 

 Wprowadzanie zieleni w zagospodarowaniu terenów, w szczególności przy granicy z 

terenami zabudowy mieszkaniowej i terenach przydrożnych 

 Uzupełnianie istniejącej zieleni zarówno na terenach zabudowy mieszkaniowej, jak i na 

terenach prowadzonej działalności usługowo-produkcyjnej 

 Sytuowanie podczas remontów i przebudowy dróg, ścieżek rowerowych i pieszo-

rowerowych połączonych z terenami sportu i rekreacji, cmentarzami i terenami 

zielonymi  

 Rozbudowa sieci gazowej niskoprężnej w dostosowaniu do potrzeb, zgodnie ze 

sporządzoną koncepcją gazyfikacji gminy i przepisami odrębnymi  
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ZADANIE 10 

Sektor działań 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HANDEL I USŁUGI, PRZEMYSŁ, 

BUDYNKI MIESZKALNE 

Organ zarządzający Gmina Łubniany 

Rodzaj działania administracyjno-organizacyjne/niskonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

- 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

- 

Szacowany koszt - 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy 

 

Celem zadania jest stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych takich 

kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania emisji, które umożliwią wybór ofert 

uwzględniających i oferujących niskie zużycie energii, ograniczone oddziaływanie na 

środowisko, wykorzystanie odnawialnego źródła energii czy zwiększenie efektywności 

energetycznej.   

Zastosowanie takich rozwiązań przyczyni się do: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł przyjaznych środowisku, 

 redukcji zużycia energii finalnej (podniesienie efektywności energetycznej). 

Szacowany efekt redukcji nie jest możliwy do oszacowania na obecnym etapie, gdyż 

jego efekt będzie uzależniony od działań, które gmina przeprowadzi w okresie 2016-2020.  

Stosowanie zapisów powyższego w Urzędzie Gminy Łubniany czy innych jednostkach 

publicznych na terenie gminy,  może mieć miejsce przy udzielaniu zamówień publicznych 

i przetargów z zakresu produktów i usług czy robót budowlanych np. 

 energooszczędny sprzęt elektroniczny,  

 papier biurowy nadający się do ponownego przetworzenia,  

 samochody elektryczne,  

 przyjazny transport publiczny  

 termomodernizacja z wykorzystaniem materiałów o odpowiednich 

parametrach 

 promowanie już na etapie projektowania, technologii sprzyjających 

ograniczaniu zapotrzebowania na energię cieplną (budynki pasywne, budynki 

energooszczędne) 
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Dokonywanie zakupów przyjaznych środowisku produktów i usług to także dawanie 

dobrego przykładu i oddziaływanie w ten sposób na rynek. Instytucje publiczne poprzez 

promowanie ekologicznych zamówień mogą w istotny sposób zachęcić przemysł do rozwijania 

technologii przyjaznych środowisku. 

 

W związku z brakiem odrębnego regulaminu dotyczącego procedur zamówień 

publicznych w Gminie Łubniany, zastosowanie będą miały tutaj przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych5  oraz wydane do niej akty wykonawcze.  

Przyjmuje się również, że zgodnie z procedurą przetargową Ustawy, podstawowym 

dokumentem stosowanym w Gminie Łubniany, zawierającym szczegółowe uwarunkowania 

dotyczące danego zamówienia (m.in. warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz 

elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące 

zamówienia), będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ).  

                                                           
5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164) 
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ZADANIE 11 

Sektor działań 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HANDEL I USŁUGI, PRZEMYSŁ, 

BUDYNKI MIESZKALNE 

Organ zarządzający Spółki Energetyczne  

Rodzaj działania inwestycyjne/wysokonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Rozbudowa sieci gazowniczej na terenie Gminy  

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

1531,87 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

214,58 

Szacowany koszt 2 500 000,00 

Źródła 
finansowania 

POIiŚ, środki własne spółki 

 

Wg danych Polskiej Spółki Gazowniczej, w latach 2015-2020 na terenie Gminy Łubniany 

planowane jest systematyczne zagęszczanie sieci gazowych zgodnie z zapotrzebowaniem, a 

także sukcesywne podłączanie nowych odbiorców.  

Przy wyliczeniu efektu ekologicznego inwestycji przyjęto założenie, że do roku 2020 w 

gminie Łubniany ilość przyłączy gazowych w sektorach budynków mieszkalnych, użyteczności 

publicznej oraz obiektach handlowo-usługowo-przemysłowcy wzrośnie łącznie o 10%, co daje 

oszczędność ok. 20%, będącą wynikiem przejścia na źródła bardziej energooszczędne.  

  

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 129



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 130 
 

ZADANIE 12 

Sektor działań TRANSPORT 

Organ zarządzający Mieszkańcy Gminy  

Rodzaj działania inwestycyjne/wysokonakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Wymiana środków transportu  

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

480,14 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

118,28 

Szacowany koszt 6 480 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne mieszkańców, środki zewnętrzne (kredyty) 

 

W ramach tego zadania przewiduje się stopniową zamianę pojazdów kołowych 

mieszkańców gminy napędzanych tradycyjnymi paliwami płynnymi na nowoczesne pojazdy 

niskoemisyjne.  

Działanie to ma bezpośrednio przyczynić się do ograniczenia emisji z sektora transportu, 

wzrostu udziału pojazdów niskoemisyjnych w bilansie transportowym gminy, a także ma 

wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i jakości podróżowania tego typem pojazdów.  
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ZADANIE 13 

Sektor działań BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Organ zarządzający Gmina Łubniany 

Rodzaj działania inwestycyjne/średnionakładowe 

Charakter/rodzaj 

działania 
Wdrożenie Gminnego Systemu Zarządzania Energią  

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

199,80 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

81,50 

Szacowany koszt 840 000,00 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy, RPO, PIOiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 

 

 System sterownia i nadzoru nad praca źródeł i odbiorów energii  to innowacyjne 

rozwiązanie pozwalające na automatyczne prowadzenie monitoringu zużycia energii i 

sterownie źródłami i odbiorami energii z wykorzystaniem Internetu. Zebrane dane pozwalają 

na bieżąco wykonywać analizy i , za pośrednictwem sieci internetowej, kontrolować i sterować 

zużyciem energii w poszczególnych budynkach. Ponadto pozwoli dynamicznie reagować na 

potencjalne awarie. W następstwie System ten  zmniejsza zużycie energii o ograniczy koszty 

eksploatacyjne.  
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ZADANIE 14 

Sektor działań 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HANDEL I USŁUGI, PRZEMYSŁ, 

BUDYNKI MIESZKALNE 

Organ zarządzający Gmina Łubniany, Mieszkańcy Gminy 

Rodzaj działania inwestycyjne/- 

Charakter/rodzaj 

działania 

Wdrożenie Programu ochrony Powietrza dla strefy opolskiej, zgodnie z 

wynikami rocznej oceny jakości powietrza w strefach  

Szacowany efekt 

redukcji zużycia 

energii [MWh/rok] 

b.d. 

Szacowany efekt 

redukcji emisji CO2 

 [MgCO2/rok] 

b.d. 

Szacowany koszt b.d. 

Źródła 
finansowania 

środki własne gminy; środki własne mieszkańców; NFOŚiGW; WFOŚiGW;  

 

 

Program ten określa następujące główne wyzwania i obowiązki dla Gminy Łubniany: 

 Modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej 

w powiatach województwa opolskiego 

 Utrzymanie dróg w sposób ograniczający emisję zanieczyszczeń poprzez remonty 

i poprawę stanu nawierzchni, a także czyszczenie dróg. 

 Prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzennego ograniczającej 

powstawanie nowych źródeł emisji. 

 Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania 

odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. 

 Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza 

poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które 

uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 

 Edukacja ekologiczna mieszkańców 

 Budowa ścieżek rowerowych 

 Nasadzanie odpowiednich gatunków drzew wzdłuż dróg, celem stworzenia pasów 

zieleni ochronnej. 

 

Wyliczenia dotyczące redukcji zużycia energii końcowej oraz emisji dwutlenku węgla, zostały 

wykazane w ramach pozostałych przedsięwzięć.  

 

Dokładne cele i zadania przewidziane dla Gminy Łubniany w Programie Ochrony 

Powietrza dla strefy opolskiej, zostały opisane w 2.2. niniejszego opracowania.  
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Tab.  43.  Zestawienie proponowanych działań wraz z kosztami 

Lp. Sektor działań 
Charakter/rodzaj 

działania 
Nazwa działania Koszty [zł] 

Zmniejszenie 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

Udział 
energii 

OZE 
[MWh/rok] 

1 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 
inwestycyjne 

wysokonakładowe 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej wraz z wymianą niskosprawnych 

źródeł ciepła 
1 770 000,00 219,20 74,00 - 

2 BUDYNKI MIESZKALNE 
inwestycyjne 

wysokonakładowe 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych 17 105 000,00 3 465,63 866,41 - 

3 BUDYNKI MIESZKALNE 
inwestycyjne 

wysokonakładowe 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych 5 250 000,00 472,50 161,14 - 

4 TRANSPORT 
inwestycyjne 

wysokonakładowe 
Modernizacja dróg na terenie gminy 5 000 000,00 237,69 58,56 - 

5 TRANSPORT 
inwestycyjne 

wysokonakładowe 

Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych 

wraz 

z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną 

12 500 000,00 118,85 29,28 - 

6 
SPOŁECZEŃŚTWO; HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ 
edukacyjne 

niskonakładowe 
Edukacja ekologiczna 50 000,00 4 779,50 2 049,20 - 

7 TRANSPORT 
edukacyjne 

niskonakładowe 

Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu 
zrównoważonego zużycie energii i ekologii w 

sektorze transportu  (ECODRIVING, 
promowanie stosowanie paliw ekologicznych) 

50 000,00 162,00 138,91 - 

8 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ, BUDYNKI 
MIESZKLANE 

inwestycyjne 
wysokonakładowe 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 3 313 600,00 930,49 2 127,63 930,49 

9 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

administracyjno-
organizacyjne 

niskonakładowe 

Planowanie przestrzenne zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

- - - - 

10 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

administracyjno-
organizacyjne 

niskonakładowe 

Wspieranie produktów i usług efektywnych 
energetycznie 

- - - - 

11 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

inwestycyjne 
wysokonakładowe 

Rozbudowa sieci gazowniczej na terenie Gminy 2 500 000,00 1531,87 214,58 - 

12 TRANSPORT inwestycyjne Wymiana środków transportu 6 480 000,00 480,14 118,28 - 
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wysokonakładowe 

13 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 
inwestycyjne 

średnionakładowe 
Wdrożenie Gminnego Systemu Zarządzania 

Energią  
840 000,00 199,80 81,50  

14 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

inwestycyjne 
- 

Wdrożenie Programu ochrony Powietrza dla 
strefy opolskiej, zgodnie z wynikami rocznej 

oceny jakości powietrza w strefach 
b.d. b.d. b.d. - 

SUMA 54 858 600,0     12 597,7     5 919,5     930,49 
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10. WARIANTOWE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ  

 

Przewiduje się możliwość realizacji PGN w dwóch wariantach: 

a) Wariant podstawowy – zawiera zoptymalizowane koszty przedsięwzięć i możliwe do 

osiągnięcia efekty ekologiczne 

 

b) Wariant  rozszerzony – zakłada zrealizowanie działań przy pozyskaniu odpowiednio 

wysokich środków finansowych; charakteryzuje się możliwością uzyskania wyższego 

efektu ekologicznego przy równoczesnym większym nakładzie finansowym  

Projekty działań przewidzianych do zrealizowania według wariantów, zostały 

przedstawione w tabeli 42. 
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Tab.  44. Warianty wdrażania działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany 

Lp. Sektor działań 
Nazwa działania 

 

WARIANT 

podstawowy rozszerzony 

1 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej wraz z 

wymianą niskosprawnych źródeł 
ciepła 

+  

2 BUDYNKI MIESZKALNE 
Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 

+ + 

3 BUDYNKI MIESZKALNE 
Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 

+ + 

4 TRANSPORT Modernizacja dróg na terenie gminy +  

5 TRANSPORT 
Modernizacja i budowa ścieżek 

rowerowych wraz 
+  

6 
SPOŁECZEŃŚTWO; HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ 
Edukacja ekologiczna +  

7 TRANSPORT 

Działania informacyjno-edukacyjne z 
zakresu zrównoważonego zużycie 

energii i ekologii w sektorze 
transportu  (ECODRIVING, 

promowanie stosowanie paliw 
ekologicznych) 

+ + 

8 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ, BUDYNKI 
MIESZKLANE 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii 

+ + 

9 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 
Planowanie przestrzenne zgodne z 

zasadami zrównoważonego rozwoju 
+  

10 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

Wspieranie produktów i usług 
efektywnych energetycznie 

+  

11 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

Rozbudowa sieci gazowniczej na 
terenie Gminy 

+ + 

12 TRANSPORT Wymiana środków transportu + + 

13 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 
Wdrożenie Gminnego Systemu 

Zarządzania Energią 
+  

14 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

Wdrożenie Programu ochrony Powietrza 
dla strefy opolskiej, zgodnie z wynikami 

rocznej oceny jakości powietrza w 
strefach 

+  
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11. HARMONOGRAM REALIZACJI 

 

Harmonogram wdrażania PGN został przedstawiony w formie Tab.  45. Terminy 

przedstawione w harmonogramie stanowią jedynie propozycję. Mogą one ulec zmianie wraz 

ze zmianą sytuacji w gminie, jednakże należy pamiętać o zachowaniu ogólnych ram czasowych 

2015-2020.   

 

Tab.  45. Harmonogram realizacji działań PGN Gminy Łubniany 

Lp. Sektor działań 
Charakter/rodzaj działania 

Opis działania 

PRZEWIDYWANY CZAS 
REALIZACJI 

Planowane 
rozpoczęcie 

Planowane 
zakończenie 

1 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej wraz z 

wymianą niskosprawnych źródeł ciepła 
2015 2020 

2 BUDYNKI MIESZKALNE 
Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 

2015 2020 

3 BUDYNKI MIESZKALNE 
Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 

2015 2020 

4 TRANSPORT Modernizacja dróg na terenie gminy 2015 2020 

5 TRANSPORT 
Modernizacja i budowa ścieżek 

rowerowych wraz 
2016 2018 

6 
SPOŁECZEŃŚTWO; HANDEL 

I USŁUGI, PRZEMYSŁ 
Edukacja ekologiczna 2016 2020 

7 TRANSPORT 

Działania informacyjno-edukacyjne z 
zakresu zrównoważonego zużycie 

energii i ekologii w sektorze transportu  
(ECODRIVING, promowanie 

stosowanie paliw ekologicznych) 

2016 2019 

8 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ, BUDYNKI 
MIESZKLANE 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii 

2016 2020 

9 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 
Planowanie przestrzenne zgodne z 

zasadami zrównoważonego rozwoju 
2016 2020 

10 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, 
BUDYNKI MIESZKALNE 

Wspieranie produktów i usług 
efektywnych energetycznie 

2016 2020 

11 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, 
BUDYNKI MIESZKALNE 

Rozbudowa sieci gazowniczej na 
terenie Gminy 

2015 2020 

12 TRANSPORT Wymiana środków transportu 2016 2020 

13 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 
Wdrożenie Gminnego Systemu 

Zarzadzania Energią  
2016 2020 

14 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ, HANDEL I 

Wdrożenie Programu ochrony Powietrza 
dla strefy opolskiej, zgodnie z wynikami 

rocznej oceny jakości powietrza w strefach 
2016 2020 
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USŁUGI, PRZEMYSŁ, 
BUDYNKI MIESZKALNE 
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12. ASPEKTY ORGANIZACYJNE – STRUKTURY, ZASOBY, ZAANGAŻOWANE 

STRONY 
 

Wdrożenie PGN, koordynacja działań oraz monitorowanie osiąganych efektów 

w największej mierze spoczywać będzie na władzach Gminy Łubniany (wójt Gminy), będącego 

głównym koordynatorem działań. Wójt wykonuje swoje funkcje przy pomocy podległych mu 

jednostek.  

Dla usprawnienia prowadzenia działań, w ramach struktur organizacyjnych Gminy wójt 

może powołać specjalistę/specjalistów będących przedstawicielami różnych jednostek i 

wydziałów i tworzących zespół koordynujący realizację założeń PGN-u. Liczba osób zależna 

będzie od wymogów dla poszczególnych zadań i aspektów technicznych.  

 

Do głównych działań koordynatora w zakresie realizacji PGN będzie należało: 

a) Gromadzenie danych potrzebnych do weryfikacji postępów 

b) Monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie gminy 

c) Kontrole stopnia realizacji PGN i sporządzania odpowiednich raportów 

z przeprowadzonych działań 

d) Koordynacja i przygotowanie do wdrażania działań inwestycyjnych zaproponowanych 

w PGN zgodnie z terminami i budżetem 

e) Rozwijanie zagadnień zarządzania energią w gminie oraz planowania energetycznego 

na szczeblu lokalnym 

f) Organizowanie przedsięwzięć nieinwestycyjnych, niskonakładowych 

g) Prowadzenie wyliczeń efektów ekologicznych dla nowo zaplanowanych zadań 

h) Aktualizacja zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Stąd też istotne jest wyznaczenie prawidłowej struktury w Urzędzie odpowiedzialnej 

za wyżej wymienione zadania. Umożliwi to sprawną pracę pomiędzy poszczególnymi 

komórkami organizacyjnymi oraz pomiędzy jednostkami zewnętrznymi.  

 

W przypadku Gminy Łubniany przewiduje się, że zadania związane z realizacją i 

nadzorowaniem zapisów PGN-u będą przede wszystkim zawarte w ramach obowiązków 

Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Gruntami i Ochrony 

Środowiska. Dokładny schemat organizacyjny Urzędu Gminy Łubniany wraz z określeniem 

komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zagadnień związanych z Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej przedstawiono poniżej.  
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Rys. 37 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Łubniany  

(na zielono zaznaczono komórki odpowiedzialne za realizację PGN) 

źródło danych: www.lubniany.pl 

 

Zakłada się, że realizacja założeń PGN-u będzie odbywać się zgodnie z podstawowymi 

etapami procesu zarządzania tzn. planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania.  

W procesie wdrażania powinny brać udział zarówno jednostki podległe pod Urząd 

Gminy, jednostki wyznaczone do realizacji poszczególnych zadań, podmioty monitorujące 

przebieg zadań (WFOŚiGW, NFOŚiGW) oraz społeczność gminy.  

 

działania informacyjno-promocyjne  

 

Nieodłącznym elementem procesu realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych są działania informacyjno – promocyjne. Głównym ich zadaniem jest 

podniesienie poziomu świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat tych funduszy oraz 

popularyzowanie korzyści płynących z ich wykorzystywania.  

 

 Planowane działania informacyjne i promocyjne: 

a) Konsultacje społeczne 
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b) Szkolenia tematyczne, spotkania informacyjne, konferencje 

c) Reklama w środkach masowego przekazu na temat inwestycji realizowanych w gminie 

d) Dystrybucja materiałów informacyjnych (broszur, ulotek, plakatów itp.) 

e) Informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy 

 

współpraca z interesariuszami 

Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć mieszkańców gminy, jednostki, firmy czy 

grupy i organizacje, na które zapisy w PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałują lub będą 

oddziaływać. Możliwe do wyodrębnienia są dwie główne grupy interesariuszy: 

 Interesariusze wewnętrzni – m.in. Wydziały Urzędu Gminy Łubniany; jednostki 

budżetowe; gminne jednostki organizacyjne; instytucje kultury 

 Interesariusze zewnętrzni – m.in. mieszkańcy gminy Łubniany; firmy, przedsiębiorstwa 

instytucje publiczne nie będące jednostkami gminnymi; organizacje pozarządowe; 

przedsiębiorstwa komunikacyjne. 

Przewiduje się, że w celu odpowiedniego przeprowadzenia wybranych działań PNG, 

poza współpracą w ramach struktur Urzędu  Gminy i spółek na terenie gminy, przy realizacji 

poszczególnych zadań konieczne będzie zaangażowanie innych interesariuszy i podmiotów. 

 

Komunikacja z wyszczególnionymi interesariuszami powinna odbywać się regularnie 

na każdym etapie wdrażania poszczególnych zapisów np. w formie informacji przekazywanych 

na: 

 spotkaniach informacyjnych 

 stronie internetowej 

 materiałach prasowych 

 dyżurach doradców, koordynatorów 

 

Współpraca z interesariuszami jest niezmiernie istotna, ponieważ: 

 Każde działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne; 

 Otoczenie społeczne wpływa na możliwości realizacji działań. 

Na etapie opracowania PGN interesariusze zewnętrzni mogli zgłaszać propozycje zadań 

do realizacji w ramach planu dla gminy. Zgłoszone zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie 

uwzględniono w planie. 

Analiza poszczególnych przedsięwzięć zaproponowanych w ramach Plany Gospodarki 

Niskoemisyjnej, wykazała chęć oraz konieczności nawiązania współpracy Gminy Łubniany 

z sąsiednimi gminami.  
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Istotne jednak jest aby w przypadku zaistnienia konieczności zintegrowanej 

współpracy, poszczególne gminy informowały się o planowanych przedsięwzięciach 

i koncepcjach. Taka forma współpracy stwarza możliwość ubiegania się o środki przeznaczone 

na inwestycje prowadzone w obrębie kilku jednostek terytorialnych.  
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13. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA  

 

Działania przewidziane w PGN mogą być finansowane zarówno ze środków 

zewnętrznych i własnych gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone przede 

wszystkim w programach krajowych i europejskich. Przedsięwzięcia realizowane ze środków 

własnych powinny być wpisane do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz  uwzględnione w 

budżecie gminy na każdy rok.  

W poniższej części Planu przedstawiono możliwe zewnętrzne źródła finansowania 

działań przedstawionych w Planie. Przedstawiono źródła, które będą aktywne w najbliższej 

perspektywie czasowej tj. w roku 2014 i 2015. W okresie realizacji PGN mogą pojawić się nowe 

zewnętrzne źródła finansowania, a część poniższych może stracić aktualność. Z tego powodu 

poniższe dane należy na bieżąco weryfikować i aktualizować.  

Terminy naboru wniosków na poszczególne projekty realizowane w ramach 

zewnętrznego finansowania mogą jednoznacznie narzucić harmonogram realizacji działań 

przewidzianych w PGN. Należy mieć to na uwadze podczas przygotowywania szczegółowego 

planu realizacji. 

 

 

Regionalny Program Operacyjny dla 

Województwa Opolskiego 2014-2020 

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego 2014-2020 jest 

dokumentem, który określa działania i obszary wsparcia w nowej perspektywie finansowej 

na lata 2014-2020. 

 

Środki z programu będą rozlokowane m.in. w działaniach:  

 

OŚ 4 Gospodarka niskoemisyjna 

Cele tematyczne: 

1. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

Priorytety inwestycyjne: 

4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach 

4.3. Spieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 

4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnej dla wszystkich typów obszarów, w 

szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu 

miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych  
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OŚ 6 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cele tematyczne: 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 

Priorytety inwestycyjne: 

6.1. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki 

odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego 

6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki 

wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego 

6.3. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

 

OŚ 7 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 

Cele tematyczne: 

1. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 

w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 

  

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

Poprawa jakości powietrza 

 Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów 
działań krótkoterminowych 

 Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 

 Część 3) Gazela BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski 
 

Cel programu: 
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w 
których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń 
tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. 
 
LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 
 
Cel programu: 
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. 
 
Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 
 
Cel programu: 
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Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących 
dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). 
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na 
budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe 
beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania 
wymaganego standardu energetycznego przez budynek. 
 
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 
 
Cel programu:  
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. 
 
BOCIAN - Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii 
 
Cel programu:  
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji 
energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
RYŚ-termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 
Cel programu:  
Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do 
atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość 
powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę 
efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace 
remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność 
energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł 
energii. 
 
Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE 
 
Cel programu:  
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 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.  
 

Programy międzydziedzinowe – Edukacja ekologiczna 

Cele programu: 
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Cel ogólny: 
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 
 
Cele szczegółowe:  
1) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 
2) Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i 
młodzieży; 
3) Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu 

W roku 2014 i 2015 WFOŚiGW w Opolu zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych, 

będzie finansował działania z zakresu: 

3.3. ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu 

a) kontynuacja działań zmierzających do dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń 

atmosferycznych 

b) budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego 

c) kontynuowania i rozbudowa wdrożonych mechanizmów rynkowych, sprzyjających 

podejmowaniu działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i 

przeciwdziałania zmianom klimatu 

3.10.wykorzystanie energii odnawialnej 

a) wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa 

b) promocja i popularyzacja zagadnień w tym modelowych rozwiązań 

technologicznych, związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej 

c) wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i 

transportu energii odnawialnej 

d) prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji obiektów i 

urządzeń do produkcji energii, w szczególności energetyki wiatrowej i wodnej 

3.12. Edukacja ekologiczna 

a) wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie szerokiego 

dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 

 

Bank Ochrony Środowiska 

Kredyty proekologiczne  

Kredyt z dobrą energią  

 Realizacja przedsięwzięć z zakresu wykorzystania OZE, z przeznaczenie na 

finansowanie projektów polegających na budowie: biogazowni, elektrowni 
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wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania 

biomasy, innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej. 

Kredyt EkoMontaż 

 Zakup/lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowisk np. kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory itp. 

Kredyt EkoOszczędny 

 Inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu: zużycia energii elektrycznej, 

cieplnej, wody lub surowców  wykorzystywanych do produkcji; zmniejszania opłat 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zmniejszania kosztów produkcji 

ponoszonych w związku  ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, 

oczyszczania ścieków, uzdatniania wody; inne przedsięwzięcia ekologiczne 

przynoszące oszczędności. 

Kredyt Eko Inwestycje  

 Finansowanie inwestycji w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii 

z listy LEME, a także projektów z obszaru Efektywności Energetycznej, Energii 

Odnawialnej  

oraz Termomodernizacji budynków. 

Kredyty preferencyjne 

 Kredyty z dopłatami wnoszonymi przez NFOŚiGW udzielane są na zasadach 

określonych w Programach Priorytetowych. 

Kredyty udzielane we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

 Finansowanie przedsięwzięć w porozumieniu z WFOŚiGW. 

 

 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla 

Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz 

remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów 

zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana jest odpowiednie: premią 

termomodernizacyjną, premią remontową, premią kompensacyjną i stanowi źródło 

spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu. 

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji zadań, których celem jest: 

 Zmniejszanie zużycia energii na cele ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 

 Zmniejszania kosztów pozyskiwania ciepła dostarczanego do budynków 

 Zmniejszanie strat energii końcowej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz 

zasilających je lokalnych źródłach ciepła 
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 Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na OZE lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji 

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego 

pozytywna weryfikacja.  

 

Program Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 

 

Głównym celem POIiŚ 2010-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z 

zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2010-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego 

podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz 

ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Do najistotniejszych inwestycji finansowanych w ramach tego programu można zaliczyć: 

PRIORYTET I (FS) Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

(W szczególności budowę jednostek o większej mocy wytwarzania energii 

wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz.); 

 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach. (Wsparcie inwestycyjne skierowane do dużych 

przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do 

zwiększenia efektywności energetycznej w tym wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii.); 

 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. (Jednym z kierunków takich 

działań może być m.in. głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych, skutkująca 

wykorzystaniem technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami 

termoizolacyjności.); 

 rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich 

i średnich poziomach napięcia. (Rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych 

w znacznym stopniu ułatwi również wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii.); 

 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. (W szczególności poprzez modernizację oraz 
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rozbudowę sieci ciepłowniczych oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła 

poprzez likwidację zbiorowych i indywidualnych, w tym w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych, źródeł niskiej emisji.); 

 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. (wsparcie 

skierowane będzie na budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto planuje 

się, że wsparcie zostanie skierowane na budowę wysokosprawnej, efektywnej sieci 

dystrybucji ciepła  

(oraz przyłączeń) dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło w 

układach wysokosprawnej kogeneracji, w tym i z OZE.). 

PRIORYTET II (FS) Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

 wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń 

przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu 

systemów zarządzania klęskami i katastrofami. 

 inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez 

państwa członkowskie. (Działania będą podejmowane w tych regionach gospodarki 

odpadami, w których w celu zapewnienia kompleksowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi uwzględniono komponent dotyczący termicznego 

przekształcania odpadów.); 

 inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie. (Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, 

jak i modernizacja istniejących już obiektów m.in. poprzez zastosowanie 

nowoczesnych technologii, podwyższonego stopnia usuwania biogenów lub 

zwiększenia przepustowości systemu.); 

 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 

oraz wspieranie usług eko systemowych, także poprzez program „Natura 2000” i 

zieloną infrastrukturę. (podejmowane będą działania w różnych obszarach 

związanych z ochroną wybranych gatunków i siedlisk na terenach Parków 

Narodowych oraz obszarów Natura 2000 jak również poza obszarami chronionymi 

np. w korytarzach ekologicznych  

oraz w miejscach występowania gatunków zagrożonych.); 

 podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. 
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PRIORYTET VI (FS) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach: 

 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. (Wsparcie będzie dotyczyło przedsięwzięć w zakresie 

rozwoju transportu zbiorowego, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej 

miast, służących podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i 

komfortu.); 

PRIORYTET  VII (FS) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego: 

 zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz 

poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

PRIORYTET V (EFRR) Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego: 

 rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 

gazu ziemnego lub energii elektrycznej. 

 
FINANSOWANIE W FORMULE ESCO - Energy Saving Company 

 

 

Finansowania ESCO jest formułą finansowania inwestycji z oszczędności. 

Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią (usługi 

związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - 

użytkowników energii) w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają gwarancji uzyskania 

oszczędności. W zakres usług ESCO mogą wchodzić nie tylko przedsięwzięcia zwiększające 

efektywność wykorzystania energii, ale również konserwacja i naprawa urządzeń, 

skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, nowe technologie, alternatywne 

wytwarzanie energii elektrycznej, jeżeli tylko zapłata za te usługi pochodzi z osiągniętych 

oszczędności. 

Koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO, która następnie, 

w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy w podziale korzyści z tych inwestycji lub 

modernizacji. Innymi słowy, inwestor spłaca koszt inwestycji / modernizacji z oszczędności 

w kosztach eksploatacji wynikających z działań inwestycyjnych / modernizacyjnych. 
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14. MONITORING REALIZACJI CELÓW, AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ 

 

 

Monitoring realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

W związku z szerokim zakresem działań oraz obszarów objętym Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany, niezbędnym narzędziem staje się monitoring efektów 

realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany. Monitoring jest 

narzędziem koniecznym, umożliwiającym śledzenie postępów we wdrażaniu założeń 

harmonogramu rzeczowo-finansowego PGN-u i osiąganiu założonych celów w zakresie 

ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także niezbędny dla wprowadzania ewentualnych 

poprawek. Należy pamiętać, że harmonogram jest listą otwartą i może być uzupełniany 

i akutalizowany w ramach potrzeb inwestycyjnych Gminy.  

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności monitoringu jest jego uporządkowanie 

i systematyczność, zarówno w terminach jak i zakresach pozyskiwanych informacji.  

 

Za monitoring realizacji PGN odpowiedzialna jest jednostka koordynująca, w tym 

przypadku Pracownicy Urzędu Gminy. Dopuszczalne jest zlecenie zadania monitoringu do 

instytucji lub podmiotu z zewnątrz. Podczas całego procesu monitoringu niezbędna jest 

współpraca pomiędzy wszystkimi  podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy.  

 

Narzędziem ułatwiającym prowadzenie monitoringu może być baza danych stworzona 

na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany. Baza została 

stworzona w arkuszu kalkulacyjnym MS Office, stąd też możliwe są dzięki temu: gromadzenie 

i dostęp do wszystkich uzyskanych danych, edycja i wprowadzanie nowych informacji, 

raportowanie uzyskanych widomości oraz wizualizacja uzyskanych wielkości w celu 

kompleksowej oceny gospodarki energią i surowcami na terenie Gminy Łubniany.  

 

Brak systematycznego monitoringu wskaźników i realizacji działań wyznaczonych w 

PGN-ie może doprowadzić do sytuacji braku kontroli nad realizacją PGN-u.  

 

Raportowanie efektów realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Metodologia prowadzenia monitoringu powinna być zgodna z metodologią opracowaną 

przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją 

Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku 

„Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.  

 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 152



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 153 
 

Wg informacji zwartych w powyższych dokumentach, zakłada się składanie 

następujących rodzajów raportów.  

a) Raportu z realizacji działań, składanego przez Interesariuszy,  zawierającego zestawienie 

podjętych usprawnień w ramach PGN, po ich zakończeniu (do 3-4 miesięcy po 

zakończeniu danej inwestycji). 

b) Raportu weryfikującego (wdrożeniowego) poprzedzonego aktualizacją inwentaryzacji 

zużycia energii końcowej oraz poziomu emisji CO2. Należy pamiętać, że tego rodzaju 

inwentaryzacja wiąże się z dużym nakładem pracy oraz wysokim stopniem 

zaangażowania środków ludzkich, stąd też jego częstotliwość uzależniona jest od 

możliwości danej Gminy (np. dla roku 2018 lub innego wg potrzeb gminy). 

c) Raport końcowego sporządzonego po upływie terminu realizacji PGN-u 

wykorzystującego dane uzyskane w ramach monitoringu wdrażania Planu. Zaleca się aby 

raport poprzedzony był inwentaryzacją zużycia energii końcowej oraz poziomu emisji 

CO2 (np. rok 2020). 

 

Efektem ewaluacji końcowej dokonanej na podstawie przekazywanych sprawozdań, 

a także w oparciu o wyniki inwentaryzacji kontrolnej, będzie ocena, która pozwoli określić czy 

działania zaproponowane w PGNie są w rzeczywistości na tyle skuteczne, na ile zakładano. 

Skutkiem tej oceny mogą być poprawki wprowadzone do niektórych celów nowych 

dokumentów planistycznych bądź do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Łubniany.  

 

 

 

Wskaźniki monitorowania realizacji PGN 

 

Monitoring i ewaluacja powinny być prowadzone w oparciu o wskaźniki umożliwiające 

szybki pomiar realizacji celów i zadań strategicznych.  

 

Dla wszystkich działań proponuje się przyjęcie ogólnych następujących ogólnych 

wskaźników oceny uzyskanych efektów:  

 poziom redukcji emisji CO2 (MgCO2/rok) w stosunku do lat poprzednich 

 poziom redukcji zużycia energii finalnej (MWh/rok) w stosunku do roku bazowego 

 udział  (%) energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 

 

Przewiduje się, że w okresie 2003-2020 powinny nastąpić: 

 redukcja emisji CO2 o 7565,36 Mg/rok (przy realizacji zadań z PGN-u przewiduje się 

redukcję równą  5 919,52 Mg/rok), 

 redukcja zużycia energii finalnej o 19 701,09 MWh/rok (przy realizacji zadań z PGN-u 

przewiduje się redukcję równą  12 597,67 MWh/rok), 
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 wzrost udziału energii finalnej pochodzącej z OZE do poziomu 24 857,52 MWh/rok 

(przy realizacji zadań z PGN-u przewiduje się redukcję równą  930,49 MWh/rok).  

 

Środki finansowe na działania powiązane z monitoringiem będą pochodziły ze środków 

Gminy lub jeśli pojawi się taka możliwość, będą dofinansowane ze środków zewnętrznych, 

unijnych lub krajowych. 

W Tab.  46 przedstawiono propozycje szczegółowych wskaźników oraz rodzaj 

pozyskiwanych danych na potrzeby monitoringu realizacji konkretnych zadań zawartych w 

PGN-ie. 
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Tab.  46. Zalecenia dotyczące monitoringu realizacji przedsięwzięć PGN Gminy Łubniany 

Lp. 
Sektor  

użytkowników energii 

Rodzaj działania dla 

poprawy efektywności 

energetycznej 

Nazwa działania 

Wskaźnik monitoringu 

Efekt 
energetyczny 

Efekt 
ekologiczny 

Wykorzystanie 
energii z OZE 

 
Wskaźnik procentowy [%] 

[MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] 
Efekt 

energetyczny 
Efekt 

ekologiczny 

Energia z 
OZE 

 

1 
BUDYNKI 

UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej wraz z 
wymianą niskosprawnych 

źródeł ciepła 

 Ilość budynków poddanych 
termomodernizacji 

 Zapotrzebowanie budynku na energię 
[kWh/m2/rok] 

 Jednostkowe zużycie energii 
cieplnej i elektrycznej 

 Jednostkowe zużycie paliwa na cele c.o. 
i c.w.u. 

 Ilość energii pozyskanej z OZE 

 Ilość wymienionych źródeł ciepła 

 Powierzchnia budynków poddanych 
termomodernizacji 

219,2 74,0 - 0,22% 0,20%  

2 BUDYNKI MIESZKALNE 
Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych 

 Ilość budynków poddanych 
termomodernizacji 

 Zapotrzebowanie budynku na energię 
[kWh/m2/rok] 

 Jednostkowe zużycie energii 
cieplnej i elektrycznej 

 Jednostkowe zużycie paliwa na cele c.o. 
i c.w.u. 

 Ilość energii pozyskanej z OZE 

 Ilość wymienionych źródeł ciepła 

 Powierzchnia budynków poddanych 
termomodernizacji 

3 465,63 866,41 - 3,52% 2,29%  

3 BUDYNKI MIESZKALNE 
Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych 

 Ilość budynków poddanych 
termomodernizacji 

472,50 161,14 - 0,48% 0,43%  
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 Zapotrzebowanie budynku na energię 
[kWh/m2/rok] 

 Jednostkowe zużycie energii 
cieplnej i elektrycznej 

 Jednostkowe zużycie paliwa na cele c.o. 
i c.w.u. 

 Ilość energii pozyskanej z OZE 

 Ilość wymienionych źródeł ciepła 

 Powierzchnia budynków poddanych 
termomodernizacji 

4 TRANSPORT 
Modernizacja dróg na 

terenie gminy 

 Natężenie ruchu pojazdów osobowych na 
drogach gminy 

 Ilość wypadków na drogach w gminie 
237,69 58,56 - 0,24% 0,15%  

5 TRANSPORT 
Modernizacja i budowa 

ścieżek rowerowych wraz 

 Liczba osób korzystających 
z alternatywnych środków transportu 

 Stosunek długości ścieżek rowerowych do 
długości wszystkich dróg [%] 

 Natężenie ruchu pojazdów na drogach 

gminy 

118,85 29,28 - 0,12% 0,08%  

6 
SPOŁECZEŃŚTWO; HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ 
Edukacja ekologiczna 

 Liczba osób objętych kampaniami 

 Liczba osób objętych szkoleniami i 
promocją 

 Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w 
kampaniach 

 Liczba uczniów objętych działaniami 
edukacyjnymi 

 Ilość zorganizowanych spotkań 

 Liczba artykułów/tekstów/spotkań itp. 

związanych z tą tematyką 

4 779,50 2 049,20 - 0,00% 0,00%  

7 TRANSPORT 

Działania informacyjno-
edukacyjne z zakresu 

zrównoważonego zużycie 
energii i ekologii w 
sektorze transportu  

 Liczba osób biorących udział w kampanii 

 Ilość zorganizowanych spotkań 
162,00 138,91 - 4,85% 5,42%  
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(ECODRIVING, 
promowanie stosowanie 

paliw ekologicznych) 

8 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ, BUDYNKI 
MIESZKLANE 

Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 

energii 

 Jednostkowe zużycie energii w obiektach 
użyteczności publicznej 

 Jednostkowe zużycie paliwa w obiektach 
użyteczności publicznej 

 Ilość energii odzyskanej z OZE 

 Ilość poszczególnych instalacji 

930,49 2 127,63 930,49 0,16% 0,37%  

9 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Planowanie przestrzenne 
zgodne z zasadami 
zrównoważonego 

rozwoju 

 Liczba projektów zrealizowanych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju 

- - - 0,94% 5,62% 0,75% 

10 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

Wspieranie produktów i 
usług efektywnych 

energetycznie 

 Ilość budynków poddanych 

termomodernizacji 

 Jednostkowe zużycie energii cieplnej 

i elektrycznej 

 Jednostkowe zużycie paliwa na cele c.o. i 

c.w.u. 

 Ilość energii pozyskanej z OZE 

 Liczba powstałych instalacji OZE 

- -                                      - 0,00% 0,00%  

11 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

Rozbudowa sieci 
gazowniczej na terenie 

Gminy 

 Długość gazociągu 

 Ilość nowych podłączy 

 Roczne wykorzystanie gazu 

1531,87 214,58 - 0,00% 0,00%  

12 TRANSPORT 
Wymiana środków 

transportu 
 Ilość nowych pojazdów 

 Zużycie paliwa na pojazd 
480,14 118,28 - 1,56% 0,57%  

13 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Wdrożenie Gminnego 
Systemu Zarządzania 

Energią 

 Ilość budynków objętych systemem 

 Ilość zaoszczędzonej energii 

 Ilość emisji unikniętej 

199,80 81,50 - 0,49% 0,31%  

14 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, BUDYNKI 
MIESZKALNE 

Wdrożenie Programu 
ochrony Powietrza dla 

strefy opolskiej, zgodnie 
z wynikami rocznej oceny 

 ilość (powierzchnia) budynków objętych 
termomodernizacją 

 długość szlaków pieszych, rowerowych 

 długość dróg poddanych modernizacji 

  - 0,20% 0,22%  
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jakości powietrza w 
strefach 

 ilość nowych punktów oświetleniowych 

 zużycie paliw na cel co i  cwu 

 ilość zrealizowanych kampanii o tematyce 
ekologicznej 

 jakość powietrza atmosferycznego 
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Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Otwarta formuła PGN w zakresie obszarów i priorytetów działań do realizacji 

umożliwia interesariuszom wpisanie się z realizowanymi (w latach 2010-2020 i kolejnych 

latach) zadaniami własnymi, w realizację celów gospodarki niskoemisyjnej gminy Łubniany.  

 Ponadto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany  został opracowany na 

okres 2015-2020 i w tym czasie mogą nastąpić zmiany w warunkach realizacji niektórych 

spośród  zaplanowanych projektów, a także w warunkach finansowania i inne mogące wpłynąć 

na  aktualność Planu. Dlatego też rzeczywista zdolność Gminy do wdrożenia określonych 

projektów/środków, jak również dostępne środki finansowe mogą nie odpowiadać przyjętym 

w Planie założeniom, bądź  z różnych przyczyn może okazać się, że wybrane działania należy 

wdrożyć w innym czasie niż przewidywano. Niezbędne może również okazać się dopisanie 

nowych zgłoszonych inwestycji.  

W przypadku ujawnienia i konieczności wyeliminowania omyłek rachunkowych czy 

błędów pisarskich, zmiany zakresu działań oraz wprowadzania nowych działań planowanych 

do realizacji i wiążących się z wydatkowaniem środków finansowych należy sporządzić korektę 

dokumentu wraz z wykazem zmian wprowadzonych do dokumentu, które będą podlegały 

zatwierdzeniu przez organ wykonawczy gminy.  

    Natomiast aktualizacja PGN po sporządzeniu Raportu weryfikującego (o ile będzie 

konieczna) lub Raport końcowego powinna być przedłożona do uchwalenia Radzie Gminy 

Łubniany. 
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15. ANALIZA RYZYKA REALIZACJI PLANU 

 

 

W analizie ryzyka realizacji PGN wykorzystano analizę SWOT. W tym celu w ujęciu 

tabelarycznym zestawiono czynniki związane z sytuacją gospodarcze, społeczną 

i energetyczną gminy, mogące mieć znaczenia przy realizacji PNG.  Analiza SWOT ma na celu 

przedstawienie obecnej sytuacji  Gminy Łubniany, a także określenie jej potencjału.  

W analizie wyróżniono:  

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu, 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu, 

 (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany, 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

 

W
ew

n
ęt

rz
n

e 

Silne strony Słabe strony 

 Doświadczenie gminy w działaniach 

mających na celu zmniejszania 

zużycia energii i emisji gazów 

cieplarnianych 

 Prowadzenie działań (w tym planów 

na przyszłość) dotyczących 

modernizacji oświetlenia ulicznego 

 Plany modernizacji i stworzenia 

ścieżek rowerowych na rzecz 

ograniczenia transportu 

samochodowego na terenie gminy 

 Wysoki stopień kompetencji 

pracowników gminy 

odpowiedzialnych za planowanie 

energetyczne na szczeblu lokalnym 

 Prowadzenie działań w zakresie 

wykorzystania OZE do wytwarzania 

energii cieplnej i elektrycznej 

 Determinacja gminy w zakresie 

realizacji założeń PGN 

 Ograniczone środki finansowe w 

budżecie gminy, przeznaczone na 

realizację działań zawartych w PGN 

 Stosunkowo niewielki potencjał  

wykorzystania OZE 

 Ograniczony wpływ gminy na ruch 

tranzytowy 

 Brak szczegółowych danych na 

temat nośników energii używanych 

w gospodarstwach domowych 

 Bariery techniczne i ekonomiczne 

zastosowania OZE na terenie gminy 

 Przewidywany wzrost zużycia 

energii elektrycznej 

 Słaba jakoś dróg  

 Spalanie odpadów komunalnych w 

piecach gospodarstw domowych 

 Brak integracji „nowych” 

mieszkańców gminy ze „starymi” 
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 Prowadzenie działań i kampanii 

mających na celu podnoszenie 

świadomości ekologicznej wśród 

społeczeństwa gminy 

 Istnienie systemu edukacji 

ekologicznej  

 Położenie geograficzne gminy niesie  

interesujące możliwości  dla rozwoju 

 Aktywni, pracowici i pomysłowi ludzie 

 Szanse Zagrożenia 

Ze
w

n
ęt

rz
n

e
 

 Coraz większy nacisk ze strony UE na 

wykorzystywanie OZE 

 Rosnące zapotrzebowanie ze strony 

użytkowników energii na działania 

proefektywne 

 Zwiększania opłacalności działań 

zmniejszających zużycie energii na 

skutek wzrostu kosztów energii 

 Coraz większa liczba dostępnych 

usług, mających na calu wspierania 

działań zmniejszających zużycie 

energii 

 Rosnąca świadomość społeczeństwa 

w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią 

 Możliwość wspierania działań przez 

Państwo i UE 

 Rozszerzenie współpracy z sąsiednimi 

gminami 

 Nowe programy finasowania OZE 

 

 Brak środków lub ograniczony 

dostęp do środków zewnętrznych 

przeznaczonych na realizację 

poszczególnych celów 

 Utrudniona komunikacja pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami na 

lokalnym rynku energii  

 Wysoki koszt wybranych działań  

 Emigracja młodych, wykształconych 

ludzi poza tereny gminy) 

 Brak wiedzy n/t możliwości 

preferencyjnego finansowania OZE 

na terenie Gminy 

 

W planowanych działaniach należy w szczególności skupić się na wykorzystaniu szans 

i mocnych stron, przy jednoczesnym nacisku na minimalizację zagrożeń.  
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16. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

16.1. Odniesienie do uwarunkowań w zakresie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko 

Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 Ustawy, 

w szczególności:  

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć: 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany realizuje cele określone w 

Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 

poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię 

elektryczna i paliwa gazowe, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

Charakterystykę zadań przewidzianych do realizacji w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej zebrano w Tab. 43. 

 

Tab.  47. Zadania przewidziane do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany 

Lp. Sektor działań 
Rodzaj/nazwa działania 

 
Okres 

realizacji 

Redukcja 
zużycie 
energii 
finalnej 

Redukcja 
emisji CO2 

[MWh/rok] [Mg/rok] 

1 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej wraz z 
wymianą 

niskosprawnych źródeł 
ciepła 

2015-
2020 

219,20 74,00 

2 BUDYNKI MIESZKALNE 
Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych 

2015-
2020 

3 465,63 866,41 

3 BUDYNKI MIESZKALNE 
Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2015-
2020 

472,50 161,14 

4 TRANSPORT 
Modernizacja dróg na 

terenie gminy 
2015-
2020 

237,69 58,56 
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5 TRANSPORT 
Modernizacja i budowa 

ścieżek rowerowych 
wraz 

2016-
2018 

118,85 29,28 

6 
SPOŁECZEŃŚTWO; HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ 
Edukacja ekologiczna 

2016-
2020 

4 779,50 2 049,20 

7 TRANSPORT 

Działania informacyjno-
edukacyjne z zakresu 

zrównoważonego 
zużycie energii i ekologii 
w sektorze transportu  

(ECODRIVING, 
promowanie 

stosowanie paliw 
ekologicznych) 

2016-
2019 

162,00 138,91 

8 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ, BUDYNKI 
MIESZKLANE 

Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 

energii 

2016-
2020 

930,49 2 127,63 

9 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Planowanie 
przestrzenne zgodne z 

zasadami 
zrównoważonego 

rozwoju 

2016-
2020 

- - 

10 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, 
BUDYNKI MIESZKALNE 

Wspieranie produktów i 
usług efektywnych 

energetycznie 

2016-
2020 

- - 

11 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, 
BUDYNKI MIESZKALNE 

Rozbudowa sieci 
gazowniczej na terenie 

Gminy 

2015-
2020 

1531,87 214,58 

12 TRANSPORT 
Wymiana środków 

transportu 
2016-
2020 

480,14 118,28 

13 
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Wdrożenie Gminnego 
Systemu Zarządzania 

Energią 

2015-
2020 

199,80 81,50 

14 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, HANDEL I 

USŁUGI, PRZEMYSŁ, 
BUDYNKI MIESZKALNE 

Wdrożenie Programu 
ochrony Powietrza dla 

strefy opolskiej, zgodnie 
z wynikami rocznej 

oceny jakości powietrza 
w strefach 

2015-
2020 

b.d. b.d. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany wskazuje kierunki działań Gminy 

w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże 

nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do lokalizacji, rodzaju i skali 

przewidzianych w nim przedsięwzięć. Zaproponowane działania mogą być przyjmowane 

dowolnie oraz odpowiednio modyfikowane, tak aby osiągnięty został cel główny. 

Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany dotyczą 

wyłącznie szczebla lokalnego czyli gminy Łubniany.  
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b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach: 

 

Wskazane powyżej zadania powiązane są z charakterem działań określonych w 

dokumentach strategicznych na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym takich jak: 

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku 

 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej wraz z Narodowym Programem Edukacji 

Ekologicznej  

 Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2011-2014 

z perspektywą do roku 2018 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

 Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

na lata 2016-2019 

 Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej 

 Projekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 

 Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011-2020 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubniany 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łubniany na lata 2014-2017 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łubniany 

 

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 

w dziedzinie ochrony środowiska: 

 

Zgodnie z przyjętym w 2009 roku pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. 

zakłada się:  

― zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem w roku 

bazowym 1990 do roku 2020, 

― zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w roku 

2020, 

― zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do roku 2020. 
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PGN jest dokumentem realizującym powyższe założenia wspólnej polityki Unii 

Europejskiej, a także definiuje działania zapewniające poprawę jakości powietrza oraz 

wspierające zasady zrównoważonego rozwoju tj. wpływające na  bezpieczeństwo 

energetyczne przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska naturalnego (np. wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii).  

 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska: 

 

Zagadnienia podjęte w planie odwołują się przede wszystkim do problemu jakości  

powietrza, efektywności energetycznej, transportu oraz termomodernizacji budynków,  

uwzględniając jednocześnie poprawę warunków życia mieszkańców oraz aspekty wynikające 

ze zrównoważonego rozwoju.  

Przygotowanie PGN poprzedzone zostało wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji 

źródeł niskiej emisji.  Jej celem było określenie wielkości zużycie energii końcowej oraz emisji 

gazów cieplarnianych z obszaru gminy tak, aby możliwe było zaprojektowanie działań 

służących jej ograniczeniu.  

 

Inwentaryzacja objęła obszar w granicach administracyjnych Gminy Łubniany. 

Wyróżniono następujące sektory odbiorców energii: 

 Sektor budynków mieszkalnych (jednorodzinnych oraz wielorodzinnych)  

 Sektor budynków użyteczności publicznej 

 Sektor handlu i usług, przemysłu 

 Sektor oświetlenia ulicznego 

 Sektor transportu 

 

Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:  

 energii paliw kopalnych, 

 energii elektrycznej,  

  energii ze źródeł odnawialnych.  

 

Dane do inwentaryzacji zużycia energii pozyskano z następujących źródeł:  

 Urząd Gminy Łubniany 

 Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 

 Instytut Transportu Samochodowego 

 Publiczna Komunikacja Samochodowa w Opolu i Kluczborku 
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 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu 

 Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. 

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

 Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

Powyższe działania pozwoliły na wyznaczenie następujących obszarów problemowych:  

1. niska efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych  

2. wysoka emisja liniowa (komunikacyjna) 

3. niska świadomość ekologiczna mieszkańców  

 

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:  

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań: 

 

Oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć proponowanych w Planie będzie polegać 

na bezpośrednim zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń z sektora budynków mieszkalnych, 

użyteczności publicznej, handlu i usług, przemysłu oraz oświetlenia ulicznego, a także 

obniżeniem emisji w sektorze transportu jak też pośrednim poprzez zmniejszenie zużycia (i 

wydobycia) paliw kopalnych.  

Przewiduje się, że wszystkie inwestycje dają prawdopodobieństwo wystąpienia 

pozytywnych skutków. Niemniej, część z inwestycji może przyczynić się do wystąpienia 

ubocznych, negatywnych skutków dla środowiska. Możliwa jest jednak ocena i minimalizacja 

tego wpływu poprzez wybieranie odpowiednich projektów i przestrzegania odpowiednich 

zasad podczas ich wykonywania.   Czas trwania oddziaływania, zasięg, częstotliwość oraz 

odwracalność uzależnione są od danej inwestycji.  

 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych: 

Z racji położenia Gminy Łubniany nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań 

transgranicznych. W przypadku większej skali inwestycji, np. termomodernizacji znacznej 

liczby budynków mieszkalnych, można mówić o pozytywnym efekcie oddziaływań 

skumulowanych. 

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska: 
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Podczas realizacji ww. działań nie przewiduje się wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi 

lub zagrożenia dla środowiska. Wszystkie proponowane działania będą zgodne z zasadami 

ochrony środowiska i będą zmniejszać zagrożenia zarówno dla zdrowia ludzi jak i dla 

środowiska naturalnego. 

 

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:  

 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu: 

Planem objęty jest teren administracyjny całej Gminy Łubniany.  Na terenie Gminy 

Łubniany występuje duże zróżnicowanie florystyczne związane z rzeźbą, krajobrazem 

i pokryciem terenu.  

 

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym: 

 

Na terenie Gminy Łubniany występują następujące obszary i obiekty podlegające 

ochronie: 

 

 Stobrawski  Park  Krajobrazowy 

 Obszar Chronionego Krajobrazu  „Lasy  Stobrawsko – Turawskie” 

 Użytek ekologiczny „Jełowa” 

 Pomniki przyrody 

 

 

16.2. Strategiczna Ocena Odziaływania na Środowisko  

 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

stanowi Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2014 r., poz. 1235). 
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Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko był projekt Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany. 

 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w 

czterech  

etapach: 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 

na środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych opinii  

 zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu. 

 

Zgodnie z art. 53 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 środowisko zakres sporządzenia prognozy został uzgodniony z: 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu (pismo z dnia 01.12.2014 r., 

znak WOOŚ.411.108.2014.ER); 

 Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Opolu (pismo z dnia 

02.12.2014r., znak NZ.9022.1.176.2014.JG).  

 

W opinii obu organów zakres prognozy oddziaływania na środowisko dla „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany” powinien być zgodny z art. 51 ust. 2 cytowanej 

ww. Ustawy.  W związku z powyższym Prognoza powinna:  

1. zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami,  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;  

2. określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu,  

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  
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c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody6,  

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w 

jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu,  

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na:  

 różnorodność biologiczną, 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki, 

 dobra materialne 

 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy;  

3. przedstawiać:  

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

                                                           
6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) 
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Do przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko przystąpiono w grudniu 

2014 r. po przygotowaniu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany. 

Prognoza jest zgodna z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 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 środowisko. Prognoza jest zgodna 

z uzgodnionym zakresem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Opolskim 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii z dnia 09 marca 2015 roku nie wniósł 

uwag do Planu. Natomiast w stosunku do zapisów prognozy oddziaływania na środowisko 

zwrócono uwagę, iż nie dokonano w niej określenia, analiz i oceny: stanu środowiska na 

obszarze objętym planem istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu 

widzenia realizacji projektowanego dokumentu, a w szczególności dotyczących obszarów 

podlegających ochronie celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. W/w uwagi uwzględniono w poprawkach.  

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 11 marca 2015 

roku pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych zaopiniował pozytywnie „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany” wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. W ww. opinii Inspektor nie wniósł uwag. 

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym planem oceniono wpływ na 

środowisko przyrodnicze poszczególnych celów strategicznych PGN. Realizacja celów 

strategicznych w większości będzie miała korzystny wpływ na środowisko. Działania te będą 

bezpośrednio wpływać na ograniczenie emisji i redukcję uciążliwości dla środowiska. 

Wyznaczono także cele, które będą miały nieznacznie uciążliwe oddziaływanie na środowisko. 

Działania te odnoszą się głownie do budowy nowych obiektów komunikacyjnych.  

W ramach strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki 

Niskoemisyjne Gminy Łubniany, zapewniono  możliwość udziału społeczeństwa w 

postepowaniu przed przyjęciem dokumentu. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jak również do Prognozy oddziaływania na środowisko nie 

wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko na skutek realizacji Planu ponieważ analiza zakresu Planu nie wykazała możliwości 

wystąpienia oddziaływań transgranicznych. 

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty na 

potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości realizacji PGN. Minimalna częstotliwość 

sporządzania raportów to okres 2 letni. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu 

realizacji zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
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zużycia energii i wykorzystania OZE. Szczegóły monitoringu wdrażania Planu gospodarki 

niskoemisyjnej zestawiono rozdziale 14 Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie podlegał aktualizacjom, które będą 

dopasowywały jego zapisy do zmieniających się warunków. 
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17. PODSUMOWANIE 
 

Na terenie Gminy Łubniany głównymi sektorami przyczyniającymi się wysokiej emisji 

zanieczyszczeń (w tym CO2) są przede wszystkim: znaczny ruch samochodowy oraz sektor 

budynków mieszkalnych, w których w przeważającej ilości jako główne paliwo na cele 

energetyczne wykorzystuje się węgiel.  

Gmina Łubniany od wielu lat realizuje działania z zakresu oszczędnego 

gospodarowania energią. Duży wpływ na to ma zaangażowanie jej władz i wysoki stopień 

determinacji w celu osiągania jak najlepszych rezultatów pod względem zarządzania energią i 

planowania energetycznego w Gminie. Jednocześnie przed pracownikami gminy, jak i 

mieszkańcami stoi nowe, duże wyzwanie. Jest nim zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego przy jednoczesnej akceptacji ze strony 

społeczeństwa.  

Powodzenia realizacji Planu działań będzie zależało od odpowiedniej koordynacji 

działań oraz od zaangażowania przedstawicieli władz, mieszkańców i przedsiębiorców. 

 W celu osiągnięcia wymaganego poziomu redukcji emisji CO2, konieczne staje się 

zmniejszenie rocznej emisji o 7 565,36  MgCO2 oraz energii finalnej o 19 701,09 MWh/rok do 

roku 2020. Potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla dla wszystkich zaproponowanych w 

opracowaniu działań wynosi: 7206,60  MgCO2 i 15359,20 MWh/rok. Niezbędny jest także 

wzrost w końcowym zużyciu energii pochodzącej z OZE do poziomu 24 857,52 MWh/rok. Wg 

przeprowadzonych analiz w Gminie Łubniany możliwe będzie osiągnięcie poziomu 3162,49 

MWh/rok. 

 Kluczowe inwestycje mające decydujący wpływ na osiągnięcie wyznaczonego celu 

redukcji emisji CO2 to inwestycje związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych 

(m.in. wymiana niskosprawnych źródeł c.o., montaż instalacji OZE), zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie gminy, termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii 

oraz wymiana oświetlenia ulicznego. Nie mniej ważne są kampanie edukacyjne, spotkania 

informacyjne oraz szkolenia dotyczące np. efektywnego wykorzystania energii czy  możliwości 

pozyskania odpowiednich funduszy we wszystkich sektorach odbiorców.  

 Istotne dla realizacji PGN jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zaciągania 

zobowiązań jest w pewnym stopniu ograniczone możliwościami budżetu gminy, jednakże z 

drugiej strony jednostka samorządowa ma największy potencjał w zakresie pozyskiwanie 

funduszy.  

Realizacja PGN ma zakończyć się w roku 2020 z efektem 20% redukcji zużycie energii 

finalnej oraz emisji CO2 na terenie Gminy, a także wzrostem udziału odnawialnych źródeł 

energii. Należy pamiętać, że jest to tylko jedna z wielu pozytywnych stron działań 
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prowadzonych na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej gminy. Wśród innych 

korzyści wymienia się: 

 poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców 

 poprawę wizerunki gminy 

 zaangażowanie do działań lokalnej społeczności  

 poprawę efektywnego wykorzystania energii, a co za tym idzie zmniejszenie 

kosztów związanych z jej użytkowaniem 

 zwiększenie niezależności energetycznej gminy 

 poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców 

 poprawę wizerunki gminy 

 zaangażowanie do działań lokalnej społeczności  

 poprawę efektywnego wykorzystania energii, a co za tym idzie zmniejszenie 

kosztów związanych z jej użytkowaniem 

 zwiększenie niezależności energetycznej gminy 

  

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 173



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 174 
 

18. SPIS RYCIN I TABELI 

 

Rys.  1. Położenie gminy Łubniany na tle województwa opolskiego .................................................... 41 

Rys.  2. Położenie gminy Łubniany na tle powiatu opolskiego .............................................................. 42 

Rys.  3. Podział gminy Łubniany............................................................................................................. 42 

Rys.  4. Sieć gazownicza wysokoprężna w granicach gminy Łubniany .................................................. 56 

Rys.  5. Zużycie gazu ziemnego na terenie gminy Łubniany w latach 2009-2013 ................................. 59 

Rys.  6. Zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych na terenie gminy Łubniany ................ 59 

Rys.  7. Zużycie gazu ziemnego w przemyśle na terenie gminy Łubniany w latach 2009-2013 ............ 60 

Rys.  8. Zużycie gazu ziemnego w sektorze handlowo-usługowym oraz użyteczności publicznej na 

terenie gminy Łubniany w latach 2009-2013 ........................................................................................ 60 

Rys.  9. Struktura zużycia paliw przez pojazdy samochodowe w gminie Łubniany w roku 2003 i 2014 63 

Rys.  10. Średni dobowy ruch na drogach krajowych i wojewódzkich w rejonie Gminy Łubniany ....... 65 

Rys.  11. Zużycie energii końcowej w gminie Łubniany (budynki użyteczności publicznej) .................. 79 

Rys.  12. Całkowita emisja CO2 w gminie Łubniany (budynki użyteczności publicznej) w latach 2003 i 

2014 ....................................................................................................................................................... 80 

Rys.  13. Struktura zużycia energii na przestrzeni lat w gospodarstwach domowych wg kryteriów 

użytkowania .......................................................................................................................................... 81 

Rys.  14. Struktura zużycia paliw na cele grzewcze w gospodarstwach domowych w Gminie Łubniany

 ............................................................................................................................................................... 82 

Rys.  15. Struktura paliwowa zapotrzebowania na ciepło dla gminy Łubniany w 2003 roku ............... 83 

Rys.  16. Struktura paliwowa zapotrzebowania na ciepło dla gminy Łubniany w 2014 roku ............... 83 

Rys.  17. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor mieszkaniowy) w latach 2003 i 2014 ............ 86 

Rys.  18. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor mieszkaniowy) w latach 2003 i 2014 ............ 86 

Rys.  19. Zużycie energii końcowej na terenie gminy Łubniany (sektor handlowo-usługowy) ............. 88 

Rys.  20. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor handlowo-usługowy) w latach 2003 i 2014 .. 89 

Rys.  21. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor oświetlenia ulicznego) w latach 2003 i 2014 90 

Rys.  22. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany (sektor oświetlenia ulicznego) w latach 2003 i 2014 91 

Rys.  23. Procentowy rozkład zużycia energii końcowej w sektorze transportu w  Gminie Łubniany .. 92 

Rys.  24. Procentowy rozkład emisji CO2 w sektorze transportu w  Gminie Łubniany .......................... 93 

Rys.  25. Procentowy rozkład zużycia energii końcowej w sektorze transportu w  Gminie Łubniany .. 94 

Rys.  26. Procentowy rozkład emisji CO2 w sektorze transportu w  Gminie Łubniany .......................... 94 

Rys.  27. Procentowy udział zużycia energii końcowej z poszczególnych sektorach w roku 2003 ....... 96 

Rys.  28. Procentowy udział sektorów w emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2003 ............. 96 

Rys.  29. Procentowy udział zużycia energii końcowej z poszczególnych sektorach w roku 2014 ....... 98 

Rys.  30. Procentowy udział sektorów w emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2014 ............. 99 

Rys.  31.Udział sektorów w zużyciu energii końcowej  na terenie gminy Łubniany w roku 2003 i 2014

 ............................................................................................................................................................... 99 

Rys.  32.Udział sektorów w emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2003 i 2014 ..................... 100 

Rys.  33. Procentowy udział sektorów w zużyciu energii końcowej  na terenie gminy Łubniany w roku 

2020 ..................................................................................................................................................... 102 

Rys.  34. Procentowy udział sektorów w emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2020 ........... 103 

Rys.  35. Porównanie zużycia energii końcowej na terenie gminy Łubniany w okresie 2003-2020 ... 104 

Rys.  36.  Porównanie emisji CO2 na terenie gminy Łubniany w okresie 2003-2020 .......................... 105 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 174



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 175 
 

 

 

Tab.  1. Zużycie energii finalnej w Gminie Łubniany na przestrzeni lat ................................................... 7 

Tab.  2. Emisja CO2 w Gminie Łubniany na przestrzeni lat ..................................................................... 7 

Tab.  3. Wykorzystanie OZE w Gminie Łubniany na przestrzeni lat ........................................................ 8 

Tab.  3. Użytkowanie gruntów w gminie Łubniany, w powiecie opolskim i w województwie opolskim

 ............................................................................................................................................................... 43 

Tab.  4. Procentowe użytkowanie gruntów w gminie Łubniany, w powiecie opolskim 

i w województwie opolskim .................................................................................................................. 43 

Tab.  5. Podmioty działające na terenie gminy Łubniany zarejestrowane w systemie REGON wg sekcji 

PKD w latach 2003 i 2014 ...................................................................................................................... 45 

Tab.  6. Warunki klimatyczne na terenie gminy Łubniany .................................................................... 48 

Tab.  7. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2014 dla strefy opolskiej ............................... 49 

Tab.  8. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Łubniany (31.12.2014) ................................... 52 

Tab.  9. Ludność korzystająca z instalacji sanitarnych w Gminie Łubniany (31.12.2014) ..................... 52 

Tab.  10. Charakterystyka potencjału technicznego urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy 

Łubniany ................................................................................................................................................ 54 

Tab.  11. Odbiorcy na średnim napięciu w gminie Łubniany................................................................. 55 

Tab.  12. Odbiorcy na niskim napięciu w gminie Łubniany ................................................................... 55 

Tab.  13. Sieć gazowa dystrybucyjna na terenie gminy Łubniany ......................................................... 57 

Tab.  14. Zużycie paliwa gazowego w gminie Łubniany [tys. m3] .......................................................... 58 

Tab.  15. Ilość użytkowników paliwa gazowego w gminie Łubniany [szt.] ............................................ 58 

Tab.  16. Struktura pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Łubniany w roku 2003 i 2014 ....... 63 

Tab.  17. Dobowa ilość pojazdów na drodze krajowej nr 45 w rejonie gminy Łubniany ...................... 64 

Tab.  18. Dobowa ilość pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 461 w rejonie gminy Łubniany ............ 64 

Tab.  19. Wartości opałowe i standardowe współczynniki emisji dla poszczególnych nośników energii

 ............................................................................................................................................................... 69 

Tab.  20. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od 

roku powstania budynku ....................................................................................................................... 72 

Tab.  21. Stopniodni dla standardowego sezonu grzewczego oraz sezonu grzewczego 2003 i 2014 w 

gminie Łubniany .................................................................................................................................... 73 

Tab.  22. Informacje zebrane na temat budynków użyteczności publicznej w Gminie Łubniany w roku 

2003 ....................................................................................................................................................... 75 

Tab.  23. Informacje zebrane na temat budynków użyteczności publicznej w Gminie Łubniany ......... 77 

Tab.  23. Zużycie energii końcowej oraz emisja CO2 w gminie Łubniany (budynki użyteczności 

publicznej) w latach 2003 i 2014 ........................................................................................................... 79 

Tab.  24. Zużycie energii końcowej w Gminie Łubniany w roku 2014 (metoda wskaźnikowa) ............. 85 

Tab.  25. Całkowita emisja CO2 w Gminie Łubniany w roku 2014 (metoda wskaźnikowa) ................... 85 

Tab.  26. Zestawienie zużycia energii chemicznej w paliwie oraz emisji CO2 (sektor handlowo-

usługowy) na terenie gminy Łubniany .................................................................................................. 88 

Tab.  27. Zużycie energii finalnej oraz emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulicznego w roku 2014 ........................................................................................ 90 

Tab.  28. Zużycie energii końcowej i wielkość emisji CO2 w sektorze transportu w roku 2014 ............ 92 

Tab.  29. Zużycie energii końcowej i wielkość emisji CO2 w sektorze transportu w roku 2003 ............ 93 

Tab.  30. Zużycie energii końcowej w Gminie Łubniany w roku 2003 ................................................... 95 

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 175



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 176 
 

Tab.  31. Emisja CO2 na terenie Gminy Łubniany w roku 2003 ............................................................. 95 

Tab.  32. Zużycie energii końcowej w gminie Łubniany w roku 2014 ................................................... 97 

Tab.  33. Emisja CO2 na terenie gminy Łubniany w roku 2014 .............................................................. 97 

Tab.  34. Zużycie energii w gminie Łubniany w roku 2020 .................................................................. 101 

Tab.  35. Wielkość emisji CO2 w gminie Łubniany w roku 2020 .......................................................... 102 

Tab.  36. Zużycie energii końcowej w Gminie Łubniany na przestrzeni lat ......................................... 104 

Tab.  37. Emisja CO2 w Gminie Łubniany na przestrzeni lat ................................................................ 105 

Tab.  38. Redukcja zużycia energii w wyniku przeprowadzonych działań na terenie gminy Łubniany 

w  okresie 2003-2014 .......................................................................................................................... 109 

Tab.  39. Redukcja emisji CO2 w wyniku przeprowadzonych działań na terenie gminy Łubniany w 

okresie 2003-2014 ............................................................................................................................... 109 

Tab.  40. Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych ..................................................... 113 

Tab.  41.  Zestawienie proponowanych działań wraz z kosztami ........................................................ 133 

Tab.  42. Warianty wdrażania działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany .......... 136 

Tab.  43. Harmonogram realizacji działań PGN Gminy Łubniany ........................................................ 137 

Tab.  44. Zalecenia dotyczące monitoringu realizacji przedsięwzięć PGN Gminy Łubniany ............... 155 

Tab.  45. Zadania przewidziane do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany

 ............................................................................................................................................................. 162 

 

 

 

  

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 176



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 177 
 

 

19. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Załącznik nr 1. Dane pozyskane w ramach opracowywania PGN 

 

Załącznik nr 2. Wykaz opracowań wykorzystanych podczas opracowywania PGN 

 

Załącznik nr 3.  Wykaz instytucji wspierających rozwój odnawialnych i alternatywnych    

źródeł energii oraz przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej 

  

Id: 8A6E5C47-471E-4F6E-93DC-30DD6AFDD6EF. Projekt Strona 177



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany 
 

 178 
 

ZAŁĄCZNIK 1 

Dane pozyskane w ramach opracowywania PGN 

 

e) TAURON Dystrybucja S.A. 

f) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  

g) PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Wykaz opracowań wykorzystanych podczas opracowywania PGN 

 

1) Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany, Opole 2009 

2) Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2014 r., Urząd Statystyczny 

w Opolu 

3) Mapa akustyczna dróg krajowych na terenie województwa opolskiego – GDDKiA lipiec 

2012 

4) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Łubniany wraz 

z późniejszymi zmianami 

5) Pomiar ruchu na drogach krajowych  w 2010 roku. Średni dobowy ruch w punktach 

pomiarowych w 2010 roku, GDDKiA 

6) Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku. Średni dobowy ruch w punktach 

pomiarowych w 2010 roku, GDDKiA 

7) Projekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 

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

gminy Łubniany  - czerwiec 2004 

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

dla gminy Łubniany na lata 2014-2020 

10) Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2014, Urząd Statystyczny w Opolu 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 

lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 

sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej” 
12) Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015 

13) Struktura bezrobocia wg gmin – stan na 31.12.2014 r. – PUP w Opolu 

14) Strategia rozwoju gminy Łubniany na lata 2011-2020 ( Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Gminy Łubniany Nr XXXI/169/10 z dnia 1 marca 2010) 

15) Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie 

opolskim w 2005, 2007, 2010 i 2014 roku – wyd. GUS Opole  
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ZAŁACZNIK 3 

 

Wykaz instytucji rozwój odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz przedsięwzięć 

związanych z poprawą efektywności energetycznej 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a 

Informacja: (22) 45 90 100 

E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole 

tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119, 

sekretariat@wfosigw.opole.pl 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Tel.: 22 273 83 33 

e-mail: pois@mir.gov.pl 

  

Fundacja Wspomagania Wsi 

ul. Ballottiego 1, 01-022 Warszawa  

tel. 22 636-25-70 do 75 

fax 22 636-62-70 

e-mail: www@fww.org.pl 

 

Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział w Opolu 

ul.  Wrocławska 170 G, 45-836 Opole 

Sekretariat tel. (77) 401 84 00 

 

Bank Ochrony Środowiska 

45-018 Opole 

ul. Krakowska 40 

tel. 77 402 56 82 do 86 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole 

tel. 77 423 47 11 

e-mail: opole@bgk.com.pl 
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UZASADNIENIE

  Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób zintegrowany przy
wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. Wspólnym kierunkiem
powinno być wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych w poszukiwaniu możliwości
zmniejszenia zużycia energii i materiałów, zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej oraz
wprowadzanie proekologicznych innowacji technologicznych.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej związane jest z ratyfikowanym przez Polskę
Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską pakietem klimatyczno-
energetycznym. Dokumenty te nakładają szereg obowiązków, w tym w szczególności konieczność
redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania
energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.
Celem opracowania PGN jest wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza
oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Łubniany . Plan przyczyni się także do
realizacji działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, czyli tzw. 3x20
(zwiększenie efektywności energetycznej o 20%; redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%;
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% w końcowym zużyciu energii brutto (dla
Polski 15%)).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podzielony jest na dwie części:

· inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla z terenu gminy, określanej na podstawie zużycia
energii i paliw na terenie gminy;

· plan działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji na lata 2014-2020,
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów
cieplarnianych.

Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Podstawą opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko
ustaleń projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany stanowią:

· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.);

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,
ze zm.).

Prognoza ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń Planu w odniesieniu do
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub
korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i stanowi integralną cześć opracowania Planu
oraz podaje rozwiązanie poprawiające istniejący i planowany sposób zagospodarowania.
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem i umożliwi ubieganie
się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na
lata 2014-2020. Finansowanie obejmować będzie inwestycje z zakresu m.in. termomodernizacji
budynków publicznych i mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła, rozwoju transportu
ekologicznego oraz instalacji OZE, a także zwiększenia efektywności energetycznej.
            PGN uzyskał pozytywną opinię Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
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