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1 Streszczenie 

1.1 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu, zakres 

Podstawa Prawna  

Sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań 

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-

energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. 

Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno - energetycznej Unii Europejskiej są: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu  

z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji, 

 zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% 

w ogólnym zużyciu energii, 

 redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z: 

 Projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – przyjętego 

przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 4 sierpnia 2015 roku, dokument 

stanowi rozwinięcie Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

 Polityki energetycznej Polski do 2030 przyjętej uchwałą Rady Ministrów dnia 10 

listopada 2009 roku, oraz Projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2050 – 

przekazanego na dzień opracowania Planu do konsultacji społecznych. 

Podstawa formalna  

Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica jest 

umowa zawarta pomiędzy Biurem Doradczym Altima S.C., a Gminą Pilica z dnia 11.08.2015 

roku. 

Zakres  

Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje 

gazów cieplarnianych na terenie Gminy. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym obejmującym swym 

zakresem cały obszar administracyjny Gminy Pilica. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica swoim zakresem merytorycznym 

obejmuje następujące obszary: 

 sektor budownictwa mieszkaniowego, 

 sektor budownictwa komunalnego, 

 sektor usługowy, 

 sektor przemysłu, 

 sektor transportowy, 

 sektor komunalnego oświetlenia publicznego. 

Charakterystyka wyżej wymienionych obszarów pozwoliła przeprowadzić pełną diagnozę 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, zdefiniować obszar problemowy, który 

odpowiada za najwyższą emisję szkodliwych substancji do powietrza w Pilicy oraz wskazać 

obszary o najwyższym potencjale redukcji emisji CO2. 

Dokument obejmuje okres do 2020 roku, zgodnie z obowiązującym okresem programowym 

(perspektywa 2014-2020). 

W ramach opracowania określono: 

 bazową (na rok 2013) ewidencję emisji CO2, 

 katalog działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mających przyczynić się do 

realizacji założeń Planu, 

 wskaźniki odnoszące się do: 

- poziomu redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego,  

- zużycia energii finalnej – redukcja w stosunku do prognozy na 2020, 

- udziału energii z OZE w bilansie na rok 2020. 

1.2 Źródło informacji 

Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły dane udostępnione 

przez: 

 Urząd Miasta i Gminy w Pilicy – korespondencja wewnętrzna, 

 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, 

 Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Odział w Zabrzu, 

 Spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Górnośląski Oddział Handlowy 

w Zabrzu, 

 Wizję w terenie (w zakresie struktury ocieplenia). 
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1.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pilica - etapy prac 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, dlatego na etapie jego 

przygotowania niezwykle istotna jest wzajemna współpraca wszystkich środowisk 

lokalnych, które wywierają wpływ na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie. 

Zdefiniowani interesariusze Planu to: 

 Właściciele nieruchomości, 

 Samorząd, 

 Producenci energii elektrycznej, 

 Producenci i dostawcy paliw kopalnych, 

 Inwestorzy, osoby planujące budowę domu, 

 Przedsiębiorcy lokalni, 

 Ogół mieszkańców Gminy, 

 WFOŚ/NFOŚ. 

Proces opracowania i wdrożenia dokumentu można podzielić na następujące etapy: 

 Etap I - gromadzenie danych, 

 Etap II - opracowanie i przyjęcie dokumentu, 

 Etap III – wdrożenie i monitoring. 

Rysunek 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – kolejne kroki  

Źródło: Opracowanie własne 
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2 Ogólna strategia 

2.1 Cele strategiczne i szczegółowe 

Biorąc pod uwagę: 

 stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Pilica, 

 zapotrzebowanie Gminy na energię pierwotną, 

 zapisy prawa europejskiego i krajowego w zakresie efektywności energetycznej 

obiektów, 

został określony długoterminowy cel główny/strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie gospodarki 

niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu 

nośników energii na terenie Gminy Pilica. 

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy, 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2 na terenie Gminy. 

Oddziaływanie celu głównego oraz celów szczegółowych przyniesie następujące korzyści: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

 redukcję zużycia energii finalnej,  

 ograniczenie wpływu działań JST na emisję gazów cieplarnianych, 

 wykorzystanie technicznego, potencjału energii odnawialnej na terenie Gminy, 

 poprawę jakości powietrza na terenie Gminy, 

 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej. 
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2.2 Stan Obecny 

2.2.1 Charakterystyka Gminy Miasta Pilica 

2.2.1.1 Położenie Gminy Pilica 

Gmina Pilica położona jest w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w górnym 

biegu rzeki Pilicy. Gmina obejmuje 13,84% powierzchni powiatu. 

Gmina Pilica graniczy: 

 od wschodu - z gminą Żarnowiec, 

 od zachodu - z gminą Ogrodzieniec, 

 od północy - z gminą Kroczyce, Szczekociny, 

 od południa - z gminami Wolbrom i Klucze. 

Gmina leży w obrębie Wyżyny Częstochowskiej, na jej pd. - wsch. obniżeniu w kierunku 

Niecki Włoszczowskiej. W kierunku wsch. przecięta jest głęboko wciętą doliną górnej 

Pilicy. Na pd. od Pilicy znajdują się źródła tego najważniejszego lewobrzeżnego dopływu 

Wisły. 

W skład gminy wchodzą 23 sołectwa tj.: Biskupice, Cisowa, Dobra, Dobra Kolonia, 

Dobraków, Dzwonowice, Dzwono-Sierbowice, Jasieniec, Kidów, Kleszczowa, Kocikowa, 

Podleśna, Przychody, Siadcza, Sierbowice, Sławniów, Smoleń, Solca, Szyce, Wierbka, 

Wierzbica, Zarzecze, Złożeniec i miasto Pilica. 

Najwyższym punktem jest Góra Zamkowa w Smoleniu, 496 m n.p.m. Najniższym punktem 

jest miejsce, gdzie rzeka Pilica opuszcza gminę, czyli na wsch. od Kleszczowej, 303 m 

n.p.m. 
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Mapa 1 Granice administracyjne Gminy Pilica  

Źródło: www.geoportal.gov.pl 

2.2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne oraz powierzchnia i własność gruntów 

Gmina Pilica rozciąga się na terenach o łącznej powierzchni 13 889,8284 ha. Poniższa 

tabela prezentuje podział gruntów ze względu na rodzaj użytkowania.  

Tabela 1 Powierzchnia gruntów na terenie Gminy Pilica, podział ze rodzaj użytkowania  

Rodzaj użytkowania   Powierzchnia [ha] 
Grunty orne  8829,9505 

Lasy i grunty leśne 3425,7802 

Zadrzewienia i zakrzewienia 44,8661 
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Rodzaj użytkowania   Powierzchnia [ha] 
Sady  175,8817 

Grunty pod wodami   9,6992 

Łąki  593,447 

Pastwiska 265,5593 

Wody płynące   11,9486 

Rowy   25,8187 

Tereny komunikacyjne 339,7745 

Tereny osiedlowe 95,239 

Tereny różne    5,5617 

Nieużytki 66,2959 

Razem  13889,8284 

Źródło: UMiG w Pilicy  

Gmina Pilica ma charakter typowo miejsko – wiejski, co odzwierciedla sposób 

zagospodarowania przestrzennego terenów oraz stopień urbanizacji. Miejska część gminy 

ma typową zabudowę charakterystyczna dla miasta z centralnym rynkiem. Natomiast 

sołectwa mają charakter wiejski z zabudową rozlokowaną wzdłuż jednej ulicy. 

Rysunek 2 Zagospodarowanie centrum Gminy Pilca – Rynek 

Źródło: www.pilica.pl 
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2.2.1.3 Mieszkalnictwo 

Obiekty mieszkaniowe na terenie Gminy Pilica stanowią zarówno budynki mieszkaniowe 

jednorodzinne jak i mieszkaniowe wielorodzinne.  

Obiekty zabudowy wielorodzinnej 

 Gminne zasoby mieszkaniowe komunalne  

Gmina dysponuje niewielkimi zasobami lokali komunalnych. Zgodnie z danymi przesłanymi 

przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych, przedstawiają się one następująco: 

Tabela 2 Zestawienie komunalnych zasobów mieszkaniowych  

Lp. Adres 
Liczba obiektów 

mieszkalnych 
Powierzchnia 
użytkowa m2 

1  Wierbka ul. Zielona 6/3 i 6/4 Dwa lokale mieszkalne 58,3 

2  Wierbka ul. Zielona 14/2,14/3,14/4 Trzy lokale mieszkalne 82,82 

3  Wierbka ul. Zielona 16/3 Jeden lokal mieszkalny 27,57 

4  Wierbka ul. Zielona 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 Cztery lokale mieszkalne 104,98 

5  Wierbka ul. Zielona 24/2 Jeden lokal mieszalny 27,32 

6  Wierbka ul. Kościelna 8/1, 8/2, 8/3 Trzy lokale mieszkaniowe 195,41 

7  Kidów ul. Starowiejska 11 Jeden lokal mieszkaniowy 55,2 

8  Pilica ul. Senatorska 3/1 Jeden lokal mieszkaniowy  22,15 

Razem  16 lokali mieszkalnych 573,75 

Źródło: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy  

 Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu  

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie na terenie Gminy Pilica stanowią dwa budynki 

mieszkaniowe scharakteryzowane w poniższej tabeli: 

Tabela 3 Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu na terenie Gminy Pilica  

Lp. Adres Stan termomodernizacji Źródło ciepła Powierzchnia 

1 Pilica, ul. Zamkowa 5 Brak 
Kotłownia na paliwo 

stałe -węgiel 
2.010,90m2 

45 mieszkań 

2 Pilica, ul. Zamkowa 6 Brak 
Kotłownia na paliwo 

stałe- węgiel 
2.016,76m2 

45 mieszkań 

Źródło: SM w Zawierciu 

Obiekty zabudowy jednorodzinnej 

Zabudowę jednorodzinną na terenie Gminy Pilica w przeważającej części stanowią budynki 

30 – 40 letnie w większości są to budynki nieocieplone, w których główne źródło ciepła 

stanowią kotły opalane węglem. 

2.2.1.4 Infrastruktura drogowa  

System komunikacyjny w mieście i gminie tworzą drogi zakwalifikowane do trzech 

kategorii: 
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Drogi wojewódzkie  

 DW 794 – droga wojewódzka biegnąca przez teren województwa śląskiego 

i małopolskiego. Łączy Kraków z Wolbromiem i Koniecpolem. Jej długość wynosi 93 

km. 

 DW 790 - droga przebiegająca przez wschodnią części województwa śląskiego 

łącząca Dąbrowę Górniczą, Ogrodzieniec z Pilicą.  

Drogi powiatowe  

Tabela 4 Zestawienie dróg powiatowych przebiegających przez gminę Pilica  

Lp. Numer drogi Gmina Miejscowość 

1 1726 S Pilica Giebło 

2 1727 S Pilica Biskupice 

3 1749 S Pilica Przychody 

4 1750 S Pilica Dobra 

5 1751 S Pilica Dobra 

6 1752 S Pilica Kidów, Wierbka 

7 1753 S Pilica Dobraków, Maleszyna 

8 1754 S Pilica Pilica, Kwaśniów 

9 1764 S Pilica Wierbka, Cisowa 

10 1770 S Pilica Siadcza, Szyce, Sierbowice 

11 1771 S Pilica Podleśna, Dobraków, Kleszczowa 

12 1772 S Pilica Wierzbica, Przychody, Kidów, Sierbowice, 

13 1775 S Pilica Podleśna, Solca 

Źródło: Załącznik nr 16 do Uchwały 597/356/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego  

Drogi gminne  

Tabela 5 Zestawienie dróg gminnych w przebiegających przez gminę Pilica  

Lp. Numer drogi Miejscowość 

1 641 001 S ÷641 031 S Pilica  

2 641 201 S Biskupice  

3 641 226 S Cisowa  

4 641 227 S Cisowa  

5 641 276 S÷641 279 S Dobraków 

6 641 376 S÷641 379 S Kidów 

7 641 401 S Kleszczowa  

8 641 426 S Kocikowa  

9 641 451 S-641 452 S Kolonia Dobra  

10 641 526 S Przychody  

11 641 551 S÷641 552 S Siadcza  

12 641 553 S Siadcza, Przychody  

13 641 601 S Pilica, Sławniów, Zarzecze  

14 641 602 S Sławniów  

15 641 603 S Zarzecze, Sławniów  

16 641 604 S Sławniów, Kolonia Dobra  

17 641 605 S Sławniów, Cisowa  

18 641 626 S Smoleń  

19 641 627 S Smoleń, Złożeniec 

20 641 628 S Smoleń  

21 641 651 S÷641 653 S Solca  

22 641 676 S÷641 677 S Szyce  

23 641 701 S Wierbka, Sławniów  
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Lp. Numer drogi Miejscowość 

24 641 702 S÷641 709 S Wierbka  

25 641 726 S Wierzbica, Przychody  

26 641 751 S÷641 753 S Zarzecze  

27 641 776 S÷641 777 S Złożeniec  

Źródło: Załącznik do Uchwały nr 1998/190/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego  

2.2.1.5 Demografia 

Na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Pilica liczb ludności na terenie Gminy 

w ostatnich latach kształtowała się następująco: 

Tabela 6 Liczba mieszkańców Gminy 

Źródło: UMiG w Pilicy 

Zgodnie z powyższym zestawieniem należy wskazać, iż liczba mieszkańców gminy 

systematycznie maleje, podobną tendencję można zaobserwować dla powiatu 

zawierciańskiego i całego województwa śląskiego. 

Tabela 7 Prognozy liczby mieszkańców powiatu zawierciańskiego w perspektywie do 2050 roku 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Prognozowana 
liczba ludności 

powiatu 
zawierciańskiego  

120 617 117 604 114 271 110 555 106 432 102 054 97 634 93 305 

Źródło: GUS, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2015-2050 

2.2.1.6 Otoczenie gospodarcze 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2014 r. w gminie Pilica, wg. rejestru REGON, 

zarejestrowane były 625 podmioty gospodarcze, w tym 22 działające w sektorze 

publicznym i 603 działających w sektorze prywatnym. 

Tabela 8 Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Gminy w latach 2012-2014  

 2012 2013 2014 

ogółem 602 620 625 

w sektorze publicznym 23 23 22 

w sektorze prywatnym 579 597 603 

Źródło: GUS, BDL 

 

Płeć 2010r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Ogółem 8991 8923 8875 8816 8745 

Mężczyźni 4467 4442 4418 4394 4379 

Kobiety 4524 4481 4457 4422 4366 
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Wykres 1 Podmioty gospodarki narodowej w latach 2012-2014 w Gminie Pilica 
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Źródło: GUS, BDL 

Do największych przedsiębiorstw działających w obrębie gminy Pilica zaliczamy: 

 Ospel S.A., 

 Konsorcjum Mięsne Okrasa Grupa Południe Sp. z o.o., 

 NORMA Group Distribution Polska Sp. z o. o., 

 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział Produkcyjno-Handlowy Pilica, 

 Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Oddział Pilica. 

Podsumowując: 

Gmina Pilica ma charakter rolniczo - turystyczny. W mniejszym stopniu rozwija się na jej 

terenie działalność przemysłowa. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby nowych 

podmiotów gospodarczych. Gminę charakteryzuje bogata oferta turystyczna i kulturalna 

oraz prężnie rozwijająca się baza turystyczno – noclegowa. 

2.2.1.7 Walory krajobrazowe i zabytki na terenie gminy Pilica 

Walory krajobrazowe oraz obszary Natura 2000 na terenie Gminy  

Obszar gminy Pilica cechuje wysoki poziom walorów krajobrazowych i przyrodniczych. 

Południowa część gminy z Pilicą i Smoleniem jest uczęszczana przez turystów na Szlakach 

Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich. Tę część gminy obejmuje utworzony w 1980 r. Zespół 

Jurajskich Parków Krajobrazowych, a właściwie jeden z parków - Park Krajobrazowy Orlich 

Gniazd, ciągnący się od Rabsztyna po Olsztyn. Celem ochrony historycznego wzgórza 

zamkowego w Smoleniu oraz interesującej flory utworzono w 1959 r. rezerwat 

krajobrazowy "Smoleń". Najciekawsze skałki jurajskie w okolicach Smolenia i Złożeńca 

uznano za pomniki przyrody. Sam Park Krajobrazowy obejmuje pd. część gminy od 

Złożeńca do Cisowej i Kleszczowej, natomiast pozostała część gminy prawie w całości 

znajduje się w otulinie tego parku. 
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Duże walory krajoznawcze posiada sama Pilica. Cennymi zabytkami są kolegiata pilicka 

oraz zespół pałacowo - parkowy. Sam park i pałac, obecnie własność prywatna, są 

niedostępne do zwiedzania, można jednak podziwiać zachowaną fortyfikację bastionową. 

Na wzgórzu św. Piotra, kolebce Pilicy, zachowała się drewniana zabytkowa dzwonnica 

spalonego w 1945 r. kościółka drewnianego. Przy ul. Krakowskiej usytuowany jest kościółek 

szpitalny św. Jerzego. W Biskupicach na wzgórzu górującym nad Pilicą, znajduje się 

zabytkowy zespół kościelno - klasztorny reformatów, a w  Zarzeczu - ruiny kościoła św. 

Walentego i Stanisława. Dodatkowo zabytkowy kościół w Kidowie, bardzo ciekawe kościoły 

w Dzwono - Sierbowicach i Dobrakowie, zespół pałacowo-parkowy w Wierbce są cennymi 

walorami krajoznawczymi. Wzdłuż dróg na terenie gminy stoją liczne kapliczki, figury 

i krzyże wykute w piaskowcu lub wyrzeźbione w drewnie. Gmina posiada znakomite 

warunki do uprawiania turystyki narciarskiej.  

Zróżnicowany teren sprzyja tej zdrowej formie rekreacji. Przez najciekawsze zakątki 

gminy przebiegają dwa główne jurajskie szlaki turystyczne:  

 czerwono znakowany Szlak Orlich Gniazd z Krakowa do Częstochowy; na 

terenie gminy szlak prowadzi od połączenia ze szlakiem niebieskim na pd. od 

Smolenia w pn. części doliny Wodącej, przez Smoleń, Pilicę i w kierunku Podzamcza 

przez Kocikową (w obrębie granic gminy - 12 km),  

 niebieski Szlak Warowni Jurajskich z Rudawy do Mstowa; na obszarze gminy 

prowadzi z doliny Wodącej przez Smoleń omijając Wzgórze Zamkowe i dalej przez 

Złożeniec w kierunku Ryczowa (5,2 km). W okolicach Smolenia oba szlaki łączy 

czarny szlak łącznikowy długości 1,5 km. Zielony szlak prowadzi od zamku 

w Smoleniu do Jeżówki przez Cisową (3,1 km). Łączna długość znakowanych 

szlaków turystycznych w gminie Pilica wynosi 21,5 km. 

Obiekty zabytkowe na terenie Gminy Pilica 

Listę obiektów zabytkowych zgodnie z informacją zawartą na stronie Śląskiego 

Konserwatora Zabytków zestawiono poniżej: 
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Tabela 9 Obiekty występujące w obrębie gminy Pilica wpisane do rejestru zabytków 

Miejscowość Obiekt i granice wpisu do rejestru zabytków 
Numer rejestru 

zabytków 
Data wpisu 

Pilica 
 

Średniowieczny układ urbanistyczny miasta z XIV wieku, 
który tworzą: 

 zachowany układ średniowiecznego miasta,  

 zespół kościelny - kościół parafialny świętego 
Jana Chrzciciela, dzwonnica i ogrodzenie,   

 historyczna zabudowa 
Ograniczony ulicami: Zawierciańską, Wolności, Żarno-
wiecką, Łazienną, Armii Krajowej, Markowską, Księżną 
i Różaną 

A/1513/93 
26.02.1993 

Pilica 
ulica Partyzantów 4 

 

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana 
Chrzciciela, gotycki, przebudowany w okresie baroku 
Granice ochrony obejmują obiekt w ramach ogrodzenia 

A/1587/95 
(Kr-114/69 
28.02.1969) 

Pilica 
ulica Partyzantów 4 

 

Dzwonnica przy kościele parafialnym pod wezwaniem 
świętego Jana Chrzciciela z końca XVIII wieku, 
murowana. Granice ochrony obejmują obiekt  

A/1588/95 
(Kr-115/69 
3.03.1969) 

Pilica 
ulica Biskupice 47 

 
 

Kościół pod wezwaniem Imienia Jezus w zespole 
kościelno-klasztornym Ojców Reformatów z lat 1743-
1746 w stylu barokowym. Granice ochrony obejmują 
budynek kościoła 

A/1/99 
30.04.1999 

Pilica 
ulica Biskupice 47 

 

Klasztor w zespole kościelno-klasztornym Ojców Refor-
matów z lat 1743-1746 w stylu barokowym 
Granice ochrony obejmują budynek klasztoru 

A/2/99 
30.04.1999 

Pilica 
ulica Zamkowa 5 

Zamek w otoczeniu parkowym z XVIII-XIX wieku 
A/1613/95 
(Kr-710/61 
22.05.1961) 

Pilica 
ulica Zamkowa 5 

Park zamkowy z XVII/XVIII wieku 
A/1603/95 
(Kr-317/49 
8.11.1949) 

Smoleń 
 

Założenie przestrzenno-krajobrazowe z końca XIX wieku, 
obejmujące: aleję, wzgórze zamkowe z ruiną zamku, 
dworek (obecnie leśniczówka) 

A/1275/81 
17.12.1981 

Wierbka 
ulica Zamkowa 

 
 

Pałac z 1889 roku wraz z parkiem 
Granice ochrony obejmują pałac oraz park do ogrodzenia 
od południa i zachodu, od wschodu ograniczony dolinką, 
od północy do szczytu wzgórza - około 4,5 ha 

A/1220/76 
9.06.1976 

Kidów 
ulica Starowiejska 4 

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Mikołaja, 
wzniesiony w 1735 roku w stylu barokowym oraz jego 
najbliższe otoczenie wraz z ogrodzeniem. 
Granice ochrony obejmują budynek kościoła i jego 
otoczenie wraz z ogrodzeniem 

A/199/06 
9 X 2006 

Źródło: www.wkz.katowice.pl 

Na terenie gminy występują obszary NATURA 2000 tj.: 

 Obszar Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski kod obszaru PLH 240034, 

 Obszar Ostoja Środkowojurajska – kod obszaru PLH 240009. 
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2.2.1.8 Stan powietrza na terenie Gminy Pilica  

W województwie śląskim zagadnienia związane z ochroną powietrza ujęte są w Programie 

ochrony powietrza dla województwa śląskiego.  

Program dotyczy całego terenu województwa śląskiego, które (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza) podzielone jest na strefy w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza i obejmuje strefy: 

 aglomerację górnośląską,  

 aglomerację rybnicko-jastrzębską, 

 miasto Bielsko-Białą, 

 miasto Częstochowę, 

 strefę śląską. 

Zgodnie z tym podziałem Powiat Zawierciański w którym znajduje się Gmina Pilica 

znajduje się w strefie śląskiej. 

Program Ochrony Powietrza dla strefy śląskiej został opracowany ze względu na 

przekroczenia w tej strefie: 

 dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego oraz liczby przekroczeń 

dopuszczalnej wartości stężeń 24 – godzinnego pyłu zawieszonego PM10, 

 dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM 2,5 

powiększonej o margines tolerancji, 

 docelowej wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu, 

 dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu stężenia 24 – godzinnego dwutlenku 

siarki, 

 poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego ozonu wyrażonego jako 

AOT 40, 

 dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu docelowego 8 – godzinnego ozonu. 

Na terenie strefy śląskiej pomiary zanieczyszczeń powietrza prowadzone są na 13 

stanowiskach pomiarowych. 

Najbliżej Gminy Pilica umiejscowiona jest stacja monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Katowicach z lokalizacją w Zawierciu, ul. Skłodowskiej-Curie 16.  

Roczny raport za rok 2014 przedstawiony na stronie śląskiego monitoringu powietrza dla 

stacji w Zawierciu wskazuje na znaczne przekroczenia substancji szkodliwych w powietrzu 
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dla przedmiotowego obszaru (średnioroczna wartość Benzo(a)pirenu 100 % normy 

odpowiednio średnioroczna wartość pyłu zawieszonego (PM 10) 75% normy). 

Tabela 10 Miesięczne wartości substancji szkodliwych odnotowane w roku 2014 na stacji WIOŚ 
w Zawierciu  

Źródło: monitoring.katowice.wios.gov.pl 

Biorąc pod uwagę w/w wartości zanotowane na stacji w Zawierciu oddalonego od Gminy 

Pilica o około 20 km należy stwierdzić, iż wartości wskazane w w/w tabeli będą 

reprezentatywne dla pobliskiej okolicy zatem na terenie Gminy również można spodziewać 

się przekroczeń w stężeniu szkodliwych substancji w powietrzu (zapewne będą one 

nieznacznie mniejsze biorąc pod uwagę stopień zaludnienia i uprzemysłowienia Zawiercia 

i Gminy Pilica). 

Niewątpliwie główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 

i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnych źródeł ciepła, 

a w okresie letnim emisja z sektora transportowego. Priorytetem, zatem powinno stać się 

dalsze ograniczanie niskiej emisji ze źródeł komunalnych i sektora mieszkaniowego (osoby 

prywatne) oraz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodzących ze spalania paliw 

w silnikach samochodowych. 

Zidentyfikowane źródła zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Pilica to: 

 stosowanie do celów grzewczych przestarzałych źródeł ciepła bazujących na 

paliwach stałych, 

 zanieczyszczenia komunikacyjne. Największa emisja spalin koncentruje się wzdłuż 

głównych ciągów komunikacyjnych szczególnie w rejonie dróg wojewódzkich 794 

oraz 790. 

Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku.  

 sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, 

głównie przez niskie źródła emisji,  
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 sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez 

skażenia wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych oraz emisją zanieczyszczeń 

z komunikacji nasilającą się zwłaszcza w okresie letnim, z uwagi na obecność 

turystów. 

2.2.2 Zgodność Planu z dokumentami strategicznymi 

Zdefiniowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej cele wpisują się w założenia 

dokumentów strategicznych krajowych, regionalnych i lokalnych zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 11 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica z dokumentami 
strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. 

Lp. Nazwa dokumentu Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

1 
Długookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności 
+   

2 
Średniookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju 2020 
+   

3 Polityka energetyczna Polski do 
roku 2030 

+   

4 
Strategia Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowiskowe 
perspektywa do 2020 

+   

5 
Strategia Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2020+” 
 +  

6 

Program ochrony powietrza dla 
terenu województwa śląskiego 

mający na celu osiągnięcie 
poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz 
pułapu stężenia ekspozycji, 
przyjęty uchwałą Sejmiku 
Województwa Śląskiego Nr 

IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 
2014r. 

 +  

7 
Strategia rozwoju powiatu 

zawierciańskiego na lata 2011-
2020 

  + 

8 

Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Pilica na lata 2012-2015 z 
uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2016 - 2019 

  + 

9 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy 
Pilica 

  + 

10 

Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło energię 

elektryczną oraz paliwo gazowe 
dla Gminy Pilica 

  + 

Źródło: Opracowanie własne  
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Aktualne dokumenty strategiczne w Gminie  

Zgodnie z treścią zawartą w tabeli powyżej w Gminie obowiązują dokumenty strategiczne, 

których zapisy są komplementarne z założonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

celami są nimi: 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2012-2015 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2016 – 2019 

Uchwałą Nr XXI/172/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 czerwca 2012 został 

przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica na lata 2012-2015 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2016 -2019. 

Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców gminy 

Pilica poprzez poprawę środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Poprawa 

środowiska naturalnego jest celem długookresowym programu. Wskazany wyżej cel jest 

zgodny z Polityką Ekologiczną Kraju.  

Cel długookresowy do 2019 roku w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego brzmi: 

Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia 

energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. 

Kierunki działania w tym zakresie na lata 2012-2015 to: 

 wdrażanie programu ochrony powietrza, zgodnie z wynikami rocznej oceny jakości 

powietrza w strefach, 

 wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszenie wielkości emisji 

z transportu oraz mających na celu wdrożenie europejskich standardów emisji ze 

środków transportu i zapewnienie wysokiej jakości paliw, 

 modernizacja nawierzchni dróg, 

 termomodernizacja budynków, 

 wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (biomasa, biogaz, energia 

geotermalna), oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii 

i zmniejszających materiałochłonność gospodarki, 

 zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza, w tym oszczędności energii, modernizacji ogrzewania i stosowania 

odnawialnych źródeł energii. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica w zakresie zdefiniowanych celów oraz 

zaplanowanych do realizacji zadań wykazuje zgodność z założeniami Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Pilica. Realizacja działań w ramach PGN-u wpłynie na poprawę stanu 

powietrza atmosferycznego na terenie gminy oraz zimniejszy zużycie energii finalnej na jej 

terenie. 
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pilica 

Podstawę w zakresie budownictwa mieszkaniowego stanowi Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, który jest podstawowym instrumentem kształtowania 

ładu przestrzennego, pozwalającym na racjonalną gospodarkę terenami. Zagospodarowanie 

przestrzenne obszarów miejskich odgrywa ogromną rolę w wielofunkcyjnym rozwoju 

Gminy. Od kilku lat obserwuje się wzmocnienie roli planowania przestrzennego, jako 

instrumentu ochrony środowiska. Do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wykonywane są opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na 

środowisko, które uwzględniają zagadnienia ochrony środowiska na etapie tworzenia tych 

planów.  

W dniu 24 lutego 2005r. Uchwałą Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy został 

przyjęty miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pilica, który 

obejmuje obszar całej gminy w jej granicach administracyjnych, z późniejszymi zmianami. 

W Planie określone zostały ustalenia ogólne obowiązujące na terenie całej gminy Pilica 

w następującym zakresie: 

 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

 Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu;  

 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

 Zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości; 

 Zasady kształtowania przestrzeni publicznych; 

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji; 

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej; 

 Zasady zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej; 

 Zasady zagospodarowania terenów zabudowy usługowej; 

 Zasady zagospodarowania terenów zabudowy produkcyjnej; 

 Zasady zagospodarowania terenów leśnych i rolnych; 

 Ustalenia zagospodarowania terenów zieleni; 

 Ustalenia zagospodarowania terenów wód otwartych i terenów zalewowych; 

 Ustalenia zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej, a także ustalenia 

dla poszczególnych terenów zabudowy usługowej, działalności produkcyjnej, baz 

i składów, obsługi produkcji rolnej, leśnej i rybackiej oraz infrastruktury 

technicznej. 

Wszystkie działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

uwzględniają zasady zagospodarowania przestrzennego określone w MPZP. Zadania 

zaplanowane do realizacji w ramach PGN-u dodatkowo wpłyną pozytywnie na środowisko 

naturalne w obrębie gminy poprzez ograniczanie emisji CO2.  
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Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną oraz paliwa 

gazowe dla Gminy Pilica. 

Podstawą prawną opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pilica” jest Ustawa „Prawo Energetyczne” z dnia 

10 kwietnia 1997 roku,przypisującą gminie zadania własne w zakresie planowania 

i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 

gminy, planowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie 

gminy, finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na 

terenie gminy, 

Głównymi funkcjami założeń do planu zaopatrzenia […] są: 

 Możliwość realizowania własnej polityki energetycznej i ekologicznej gminy, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w nośniki energii, 

 Zdefiniowanie popytu na energię, 

 Minimalizacja kosztów usług energetycznych, 

 Zwiększanie poziomu dostępności usług energetycznych, 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

W ramach Projektu założeń scharakteryzowane zostały sieci dystrybucyjne (energia 

elektryczna, paliwo gazowe) oszacowano bieżące zapotrzebowanie gminy na nośniki 

energetyczne oraz przedstawiono prognozy zapotrzebowań w trzech wariantach – wariant 

odniesienia, przetrwania, postępu. 

W dokumencie przedstawiono propozycję działań racjonalizujących zużycie energii 

elektrycznej, paliwa gazowego oraz paliw stałych (stosowanych do celów grzewczych) 

wykorzystywanych na terenie gminy.  

Zakres działań zdefiniowanych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne 

z propozycjami działań określonymi w Projekcie Założeń. 

2.2.3 Przyjęte założenia dla potrzeb opracowania bazowej inwentaryzacji emisji 

(BEI1) 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP2 autorzy opracowania przeanalizowali wszystkie 

sektory - wskazane w poradniku, dla których należy określić zużycie energii finalnej oraz 

emisję dwutlenku węgla w odniesieniu do przyjętego roku bazowego. 

                                                           

1 BEI - Baseline Emission Inventory 
2  Sustainable Energy Action Plan 



Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Pilica 

 

 
 

22 | S t r o n a  
 

Do BEI, jako rok bazowy przyjęto rok 2013, gdyż na ten rok gmina posiada bardzo dokładne 

dane, jakie przygotowano i zebrano na cele opracowania projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło.  

Dane źródłowe obejmowały informacje: 

 dotyczące stanu ocieplenia oraz zużyciu paliw w obiektach użyteczności publicznej,  

 od dystrybutora: paliwa gazowego oraz systemu elektroenergetycznego o zużyciu 

energii w podziale na sektory zgodne z zakresem PGN, 

 z Urzędu Gminy o zużyciu energii przez system oświetlenia.  

Sektor mieszkaniowy. Budynki mieszkalne zostały zweryfikowane w terenie pod kątem 

ocieplenia i przyporządkowane do kategorii spełniających, co najmniej normy z roku 2005 

lub niespełniające ich. Zużycie paliw w budynkach mieszkalnych obliczono stosując 

strukturę nośników energii bazującą na weryfikacji w terenie oraz obliczone na podstawie 

typowych budynków oraz powierzchni budynków w gminie zapotrzebowanie na ciepło. 

Osobno przyporządkowano zużycie gazu ziemnego na bazie danych od dystrybutora.  

Sektor usługowy scharakteryzowano wykorzystując dane pozyskane dla potrzeb 

opracowania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną oraz paliwa 

gazowe oraz dane dotyczące powierzchni obiektów z przedmiotowego sektora (baza 

podatkowa gminy), dane z GUS jak i wizję w terenie. 

Sektor przemysłu reprezentują gospodarstwa rolne zużycie energii oszacowano na bazie 

uśrednionych szacunków odnoszących się do zużycia energii w wybranych gospodarstwach 

rolnych na terenie województwa. Zużycie energii odniesiono do powierzchni rolniczych na 

terenie gminy Pilica. Do sektora przemysłowego zaliczono także zużycie węgla i oleju 

napędowego na cele produkcyjne w rolnictwie.  

Sektor transportowy oszacowano na bazie danych z sektora publicznego (szkoły, 

gospodarka odpadami etc.) oraz szacunku na bazie danych GUS o liczbie zarejestrowanych 

pojazdów i przebiegach rocznych oraz zużyciu paliw (diesel, benzyna).  

Sektor komunalny zidentyfikowano na podstawie danych z UMiG Pilica – dane pozyskane 

bezpośrednio od zarządców nieruchomości. 

Źródła OZE występują marginalnie - gmina posiada pompę ciepła w jednym z obiektów, 

zidentyfikowano także nieliczne instalacje solarne - w okresie sierpień-listopad 2015 

w gminie montowanych jest 823 instalacje solarne, które uwzględnione zostały 

w prognozach na rok 2020. 
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2.2.4 Metodyka obliczeń 

W opracowaniu przyjęto założenia niezbędne do prawidłowego określenia emisji dwutlenku 

węgla z obszaru Gminy na rok bazowy 2013.  

W obliczeniach wykorzystano zużycie energii finalnej w obrębie Gminy Pilica na bazie 

danych od dystrybutorów gazu i energii elektrycznej. 

Pod pojęciem energii finalnej rozumie się energię zużytą przez odbiorcę końcowego. 

W analizowanym przypadku inwentaryzacją objęte zostały następujące formy energii 

finalnej: 

 Energia elektryczna, 

 Energia paliw kopalnych: 

- węgiel kamienny, 

- gaz ziemny, 

- olej napędowy, 

- benzyna, 

- inne paliwa kopalne, 

 energia ze źródeł odnawialnych. 

Obliczanie emisji w poszczególnych kategoriach  

W obliczeniach emisji CO2 z poszczególnych źródeł energii wykorzystano podstawowy wzór 

obliczeniowy: 

 

 

 

gdzie: 

- wielkość emisji dwutlenku węgla, wyrażona w Mg, 

 - ilość energii finalnej zużytej w przypadku danego źródła, wyrażona w MWh, 

 - współczynnik przeliczeniowy dla danego źródła energii, wyrażony w MgCO2/MWh. 

Jako wskaźniki dla poszczególnych źródeł wybrano te proponowane przez Międzynarodowy 

Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wartości poszczególnych wskaźników przeliczeniowych 

zostały zestawione w tabeli. 

Tabela 12 Wskaźniki emisji CO2 

Emisja IPCC [MgCO2/MWh] MWh/Mg 

LPG 0,227  

Benzyna silnikowa 0,249 12,3 

Olej napędowy 0,267 11,9 
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Emisja IPCC [MgCO2/MWh] MWh/Mg 

Olej opałowy 0,279 11,2 

Antracyt 0,354 7,4 

Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 7,2 

Węgiel podbitumiczny 0,346 5,3 

Węgiel brunatny 0,364 3,3 

Gaz ziemny 0,202 13,3 

Odpady komunalne (oprócz biomasy) 0,33 2,8 

Drewno 0,1  

Olej roślinny 0  

Koks 0 9 

Bioetanol 0  

Energia słoneczna 0  

Energia geotermalna 0  

Energia elektryczna PL 1,191  

Gaz propan-butan (LPG) 0,267 13,1 

Źródło: IPCC oraz opracowanie własne  

2.2.5 Ogrzewanie budynków – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Infrastruktura ciepłownicza na terenie Gminy  

W Gminie Pilica zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest głównie z kotłowni prywatnych. 

Związane jest to z położeniem oraz rodzajem zabudowy, a przede wszystkim 

ekonomicznym uzasadnieniem wykorzystania danego źródła ogrzewania. Na terenie gminy 

nie występują sieci ciepłownicze. 

Większość zabudowy na terenie Gminy stanowią obiekty jednorodzinne o dużym 

rozproszeniu. Brak jest natomiast większych kompleksów mieszkalnych, przemysłowych czy 

usługowych. W praktyce w takim wypadku bardzo rzadko stosuje się ogrzewanie sieciowe.  

Jak wskazano wcześniej bazową inwentaryzację emisji opracowano na rok 2013 ze względu 

na fakt, iż dane z tego okresu pozyskano dla potrzeb opracowania projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło.  

Przyjęcie identycznego roku bazowego pozwala na spójne traktowanie obu dokumentów 

i prognoz zużycia paliw w nich zapisanych. Dane do projektu założeń pozyskano od 

dystrybutora paliw gazowych, na bazie wizji w terenie (indywidualne kotłownie w domach 

jednorodzinnych oraz stan ocieplenia budynków) oraz z Urzędu Miasta i Gminy Pilica –

w zakresie sumarycznej powierzchni mieszkaniowej i powierzchni przeznaczonej pod 

działalność gospodarczą (dane z bazy podatkowej UMiG Pilica). 

Sektor mieszkaniowy  
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Głównymi indywidualnymi źródłami ciepła stosowanymi w sektorze mieszkaniowym 

w Gminie Pilica są kotły i piece na paliwa stałe. Jedynie 23 na 2525 budynków 

mieszkalnych na terenie gminy ogrzewanych jest gazem. Niewielki odsetek źródeł ciepła 

stosowanych w budownictwie mieszkaniowym stanowią piece akumulatorowe, piece na 

biomasę, olej opałowy oraz butle na gaz płynny (propan - butan). 

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono sumaryczne zużycie 

energii dla potrzeb ogrzewania obiektów z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Pilica 

w roku 2013 wyniosło ono 55480 MWh3, jednoczenie odpowiadająca zużyciu energii 

finalnej emisja CO2 wyniosła 19137 Mg. 

Sektor usługowy  

Źródła ciepła wykorzystywane do celów grzewczych w sektorze usługowym to 

w przeważającej ilości kotły bazujące na paliwie stałym tj. węglu kamiennym, występują 

również źródła ciepła bazujące na gazie, oleju opałowym, biomasie. 

W oszacowaniu zużycia energii finalnej na terenie gminy oraz odpowiadającą mu emisję 

CO2 w roku bazowym 2013 w sektorze usługowym wykorzystano dane pozyskane dla potrzeb 

opracowania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną oraz paliwa 

gazowe oraz dane dotyczące powierzchni obiektów z przedmiotowego sektora (baza 

podatkowa gminy) jak i wizję w terenie. 

Tabela 13 Struktura źródeł ciepła stosowanych w sektorze usługowym na rok bazowy 2013 – na 
podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców 

                                                           

3 Zużycie energii finalnej nie obejmuje zużycia na cele grzewcze energii elektrycznej – dystrybutor przekazał sumaryczną 
wartość energii zużytej przez odbiorców na terenie gminy- zużycie odnosi się zarówno do zużycia na cele grzewcze i cele 
oświetleniowe. Przedmiotowa wartość obejmuje również zużycie energii na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
(instalacje solarne). 
Wartości wskazane poniżej odnoszące się do poszczególnych sektorów-zużycie energii na cele grzewcze również nie obejmują 
przedmiotowego nośnika- energii elektrycznej. 
4 Na dzień opracowania PGN zakład przekształcony został w Konsorcjum Mięsne Okrasa Grupa Południe Sp. z o.o., autorzy 
opracowania wykorzystują dane pozyskane w roku 2013 (rok bazowy) w tabeli, zatem występuje nazwa zakładu zgodna ze 
stanem na dzień pozyskania danych. 

Lp. Nazwa Zakładu 
Adres 

Branża Źródło 
ciepła 

Zużycie Zapotrzebowanie na 
ciepło/chłód 

[GJ/rok] 

1 
Ospel S.A. 

ul. Główna 128 
42-436 Pilica 

Elektryczna 
Kocioł 

węglowy 
714,5 Mg 17148,0 

2 

NORMA Group 
Distribution Polska 

Sp. z o.o. 
ul. Długa 2 

42-436 Pilica 

Produkcja 
części 

samochodowyc
h z tworzyw 
sztucznych 

Kocioł 
gazowy 

281 078 m3 4778,3 

3 

Zakład 
Przetwórstwa 

Mięsnego „JAF”4 w 
Pilicy 

ul. Żarnowiecka 76 

Spożywcza 
Wytwornica 
pary na gaz 

36 000 m3 612,0 
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Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną oraz paliwa gazowe dla 
Gminy Pilica. 

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono sumaryczne zużycie 

energii dla potrzeb ogrzewania obiektów z sektora usługowego na terenie Gminy Pilica 

w roku 2013 wyniosło ono 6852 MWh, jednoczenie odpowiadająca zużyciu energii finalnej 

emisja CO2 wyniosła 2351Mg. 

Sektor komunalny  

Dane pozyskane dla potrzeb określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w sektorze 

komunalnym cechują się najwyższą precyzją, gdyż pochodzą bezpośrednio od zarządców 

obiektów. Określenie całkowitego zużycia energii finalnej na terenie gminy oraz 

odpowiadającą mu emisję CO2 w roku bazowym 2013 określono na podstawie danych 

udostępnionych przez zarządców obiektów za rok 2013 - wykorzystane w opracowaniu 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe – 

dane te skonfrontowano z informacjami uzyskanymi od zarządców obiektów w zakresie 

zużycia paliw w poszczególnych budynkach za rok 2014. 

Zgodnie z danymi pozyskanymi z UMiG Pilica struktura źródeł ciepła stosowanych 

w obiektach komunalnych przedstawia się następująco: 

Tabela 14 Zestawienie obiektów komunalnych wraz z charakterystyką źródeł ciepła – stan na rok 
bazowy 2013. 

Lp. Nazwa obiektu/lokalizacja Źródło ciepła Zużycie paliwa za rok 2013 

1 

Zespół Szkół w Pilicy: 
 Szkoła Podstawowa nr 1 

i Gimnazjum nr 1 
42-436 Pilica, ul. 17 Stycznia 2a 

Kocioł gazowy 43 592 m3 

2 

Zespół Szkół w Pilicy:  
Liceum Ogólnokształcące im. Królowej 

Elżbiety w Pilicy i Technikum im. 
Królowej Elżbiety w Pilicy ul. 

Zamkowa 7 

Brak własnego źródła 
ciepła, ciepło 

dostarczane od Zespołu 
Szkół w Pilicy, 

ul. 17 Stycznia 2a 

2 233,80 m3 

4 

„Mlekovita” 
Spółdzielnia 
Mleczarska 

ul. Mickiewicza 6 
42-436 Pilica 

Spożywcza 
Kotłownia 
na miał 

60 ton 1440,0 

5 

Bank Spółdzielczy 
w Wolbromiu 

Oddział w Pilicy 
ul. Partyzantów 1 

42-436 Pilica 

Bankowość 
Kocioł na 

olej 
opałowy 

4.800 
litrów 

201,6 
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Lp. Nazwa obiektu/lokalizacja Źródło ciepła Zużycie paliwa za rok 2013 

3 

Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza i 
Gimnazjum nr 2 w Wierbce 
Przedszkole im. Czesława 
Janczarskiego w Wierbce 

Wierbka, ul. Szkolna 3, 42-436 Pilica 

Pompa ciepła 29 941 kWh 

4 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-

Sierbowicach 
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica 

Kocioł węglowy 63 Mg 

5 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Sławniowie 
Sławniów, ul. Długa 9, 42-436 Pilica 

Kocioł węglowy 39 Mg 

6 

Przedszkole w Pilicy im. Janusza 
Korczaka 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół w Pilicy 

42-436 Pilica, ul. Senatorska 17 

Kocioł węglowy 30 Mg 

7 
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 

w Pilicy, ul. Zawierciańska 12 
Kocioł olejowy 13,2 m3 

8 

Filie Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej  

- Wierbce, ul. Kościelna 8  
-  Sławniów, ul. Długa 118 

Piece akumulacyjne 3143 kWh 

9 
Urząd Miasta i Gminy 

ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica 
gaz 10 322 m3 

10 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

Pilica, ul. Senatorska 3 
Piec akumulacyjny 4449 kWh 

Źródło: UMiG Pilica  

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono sumaryczne zużycie 

energii dla potrzeb ogrzewania obiektów z sektora komunalnego na terenie Gminy Pilica 

w roku 2013 wyniosło ono 1765 MWh, jednoczenie odpowiadająca zużyciu energii finalnej 

emisja CO2 wyniosła 489 Mg. 

Sektor przemysłu  

Sektor przemysłu na terenie Gminy reprezentują gospodarstwa rolne, od których 

otrzymano ankiety wskazujące zapotrzebowanie na energię.  

Zużycie energii w tym sektorze to uśredniona wielkość oszacowana na bazie ankietowego 

badania gospodarstw rolnych na terenie województwa - uśrednione zużycie węgla oraz ON 

na hektar upraw przemnożono przez powierzchnię uprawianych/koszonych gruntów na 

obszarze gminy. 
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Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono sumaryczne zużycie 

energii dla potrzeb ogrzewania obiektów z sektora przemysłu (biorąc pod uwagę 

wykorzystanie paliwa gazowego oraz węgla kamiennego) na terenie Gminy Pilica w roku 

2013 wyniosło ono 7073 MWh, jednoczenie odpowiadająca zużyciu energii finalnej emisja 

CO2 wyniosła 2376 Mg. 

Podsumowanie  

Całkowite zużycie energii finalnej oraz odpowiadająca mu emisja CO2 związana ze 

zużyciem paliw na terenie gminy Pilica stanowi sumę przedmiotowych zużyć 

zdefiniowanych dla poszczególnych sektorów objętych inwentaryzacją tj.: sektora 

mieszkaniowego, sektora usługowego, sektora komunalnego oraz sektora przemysłowego. 

Całkowite zużycie energii finalnej na cele grzewcze (obejmuje: zużycie węgla, paliwa 

gazowego, oleju opałowego, biomasy, energii zużytej przez instalacje OZE, nie obejmuje 

zużycia do celów grzewczych energii elektrycznej) na terenie Gminy Pilica w roku 

bazowym 2013 wynosi – 71169 MWh, odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wynosi 

odpowiednio –24353 Mg. 

Procentową strukturę udziału paliw wykorzystywanych do celów grzewczych na terenie 

Gminy przedstawia poniższy wykres – należy podkreślić, iż na poniższym wykresie nie ujęto 

wykorzystania do celów grzewczych energii elektrycznej, gdyż dystrybutor energii 

elektrycznej przekazał całkowite zużycie energii również do potrzeb oświetleniowych, nie 

ma, zatem możliwości rozgraniczenia wykorzystania tego nośnika na cele grzewcze i cele 

oświetleniowe. Zużycie energii finalnej związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej 

scharakteryzowane zostało w kolejnym rozdziale opracowania. 



Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Pilica 

 

 
 

29 | S t r o n a  
 

 
Wykres 2 Struktura paliw stosowanych do celów grzewczych na terenie Gminy wyrażona 
w procentach. 

Źródło: Opracowanie własne  

2.2.6 Energia elektryczna – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

2.2.6.1 Infrastruktura sieciowa  

Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie gminy Pilica jest TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Będzinie. 

Gmina Pilica zasilana jest z: 

 GPZ Kądzielów, 

 GPZ Zuzanka, 

 GPZ Ogrodzieniec, 

 GPZ Wolbrom, 

 PZ Pilica.  

Teren gminy Pilica zaopatrywany jest w energię elektryczną sieci SN wyprowadzoną z PZ 

Pilica poprzez: 

 linie napowietrzne 15 kV o przekrojach: 35 – odgałęzienia do stacji, 50, 70 mm2 

łącznej długości 106,8 km, 

 linie kablowe 15 kV o przekrojach 120, 240 mm2 łącznej długości 10,1 km, 

 stacje transformatorowe: 

- 90 szt. stacji 15/0,4 kV będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Zawiercie, łączna moc 

zainstalowanych transformatorów olejowych wynosi 13,2 MVA, 
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- 6 szt. stacji 15/0,4 kV pozostających w całości w eksploatacji Odbiorców, 

łączna moc zainstalowanych transformatorów olejowych w eksploatacji 

odbiorców wynosi 4,45 MVA. 

 Komunalne oświetlenie publiczne  

Zgodnie z informacją uzyskaną z UMiG Pilica na terenie gminy występuje 1282 lampy 

oświetlenia ulicznego w tym: 

 w zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie – 1097 lampy, 

 w zarządzie Gminy Pilica – 184 lampy. 

2.2.6.2 Plany inwestycyjne przedsiębiorstwa dystrybucyjnego 

W ramach planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 

na energię elektryczną realizowane będą następujące zadania: 

 Połączenie linii napowietrznej 15 kV Zuzanka - Pilica z linią napowietrzną 15 kV 

Pilica-Smoleń, 

 Połączenie linii napowietrznej 15 kV Pilica - Żarnowiec z linią napowietrzną 15 kV 

Pilica-Wierbka, 

 Wymiana rozdzielni SN w stacjach wnętrzowych, 

 Wymiana łączników na reklozery z napędami sterowanymi radiowo na liniach 

napowietrznych 15 kV, 

  Modernizacja dachów i budynków stacji SN/Nn na terenie RD 7, 

 Wymiana linii kablowej 15(20)kV relacji s-291- dł. 158 (Pilica 2 –odł158Z), 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica – Żarnowiec od PZ Pilica do 

łącznika nr 47 wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica – Żarnowiec od st. sł. nr 38 do 

łącznika nr 245 wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica – Żarnowiec od st. sł. nr 28 do 

st. nr 36 wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica – Żarnowiec od st. sł. nr 36 do S-

337 Koryczany III wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica - Smoleń na odcinku od PZ Pilica 

do S-594 wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na izolowane linii 15 kV PZ Pilica – Wierbka na odcinku 

od PZ Pilica do st. sł. nr 40, 
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 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica –Żarnowiec od łącznika nr 540 

do st. nr 28 wraz z odgałęzieniami -2 zadania: na odcinku od st. sł. nr 28 

odgałęzienie do S-343 Łany Średnie II; na odcinku od łącznika nr 520 do st. sł. nr 28, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica-Szyce od PZ Pilica do st. sł. nr 

16 wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica – Szyce od st. sł. nr 16 do st. nr 

40 wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica - Szyce od st. nr 40 do st. nr 59 

wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica - Szyce od st. nr 59 do st. nr 70 

wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica - Szyce od st. nr 70/70 do st. nr 

70/83 wraz z odgałęzieniami, 

 Wymiana przewodów gołych na linii 15 kV PZ Pilica - Szyce od st. nr 70 do S-320 

Trzciniec-Jasieniec wraz z odgałęzieniami, 

 Modernizacja sieci niskiego napięcia na terenach szadziowych w miejscowości 

Kocikowa Wola S-365 Kocikowa Wola Ujęcie Wody, 

 Modernizacja sieci niskiego napięcia na terenach szadziowych w miejscowości 

Kidów ze stacji S-387 Kidów VI Przychody, 

 Modernizacja sieci niskiego napięcia na terenach szadziowych w miejscowości 

Wierbka S-554 Wierbka Kościół, 

 Budowa GPZ Pilica. 

2.2.6.3 Zużycie energii przez sektory objęte inwentaryzacją na terenie Gminy 

Zużycie energii elektrycznej oszacowano na podstawie danych od spółki TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Zawiercie. 

Zużycie energii w poszczególnych sektach w roku bazowym 2013 przedstawia poniższe 

zestawie. 

Tabela 15 Zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Pilica w podziale na zinwentaryzowane 
sektory – stan na rok bazowy 2013 

Sektor Zużycie energii elektrycznej w roku bazowym 2013 

Sektor komunalny 492 MWh 

Sektor mieszkaniowy 7338 MWh 

Sektor usługowy 199 MWh 

Sektor przemysłu 1002 MWh 

Sektor oświetlenia publicznego 569 MWh 

Razem 9600 MWh 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.2.6.4 Emisja CO2 związana ze zużyciem energii elektrycznej na terenie Gminy 

Pilica 

Zużycie energii elektrycznej przez obiekty zlokalizowane na terenie Gminy Pilica oraz na 

potrzeby oświetlenia publicznego wyniosło w roku bazowym 2013 roku 9600 MWh 

odpowiadająca temu zużyciu energii emisja CO2 wyniosła odpowiednio 11434 Mg. 

2.2.7 Paliwa gazowe – infrastruktura, zużycie, emisja CO2 

2.2.7.1 Infrastruktura sieciowa  

Gmina Pilica zaopatrywana jest w gaz przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu. 

Klienci zaopatrywani są w gaz ziemny wysokometanowy o wartości opałowej nie mniejszej 

niż 31 MJ/m3 i cieple spalania nie mniejszym niż 34 MJ/m3. 

Infrastruktura sieci gazowej na terenie gminy Pilica jest własnością Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. Odział w Zabrzu.  

Spółka na terenie gminy posiada sieć gazowaną wysokiego ciśnienia DN 150 CN 6,3 MPa 

odgałęzienie do SRP Pilica Sławniów (rok budowy 1998 r dł. 4596 m, stan techniczny dobry) 

Źródłem dostawy paliwa gazowego do gminy Pilica jest stacja redukcyjno-pomiarowa IO 

usytuowana w Pilicy Sławniowie o przepustowości SRP Qmax=8000 nm3/h. 

Paliwo gazowe na terenie gminy Pilica jest dystrybuowanie za pomocą sieci gazowej 

średnioprężnej wykonanej w technologii PE stan techniczny dobry (niska awaryjność) i sieć 

wyżej wymieniona może być źródłem gazu dla potencjalnych nowych odbiorców 

znajdujących się na terenie gminy. 

System sieci gazowych na terenie gminy Pilica zapewnia pełne pokrycie zapotrzebowania 

na gaz dla mieszkańców i instytucji zarówno w dni robocze jak i w dni świąteczne 

niezależnie od sezonu letniego czy też zimowego, nie powodując przy tym żadnych 

problemów w funkcjonowaniu w/w urządzeń oraz infrastruktury. 

2.2.7.2 Plany rozwojowe przedsiębiorstwa  

Z informacji uzyskanej od spółki obecnie realizowane są inwestycje w zakresie nowych 

połączeń do budynków mieszkalnych, usługowych oraz instytucji różnego rodzaju w miarę 

występowania odbiorców o warunki techniczne podłączenia. 

W zatwierdzonym planie rozwojowym Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 

w Zabrzu nie posiada szczegółowych inwestycji na terenie gminy Pilica. 
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2.2.7.3 Zużycie paliwa gazowego 

Usługi w zakresie sprzedaży paliwa gazowego na terenie Gminy Pilica świadczy PGNIG 

Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu. 

Zużycie gazu na terenie gminy pobrano z danych przekazanych przez dystrybutora. Na ich 

podstawie oszacowano zużycie energii finalnej związanej ze zużyciem paliwa gazowego na 

terenie gminy w poszczególnych sektorach. 

Tabela 16 Zużycie energii finalnej związanej ze zużyciem paliwa gazowego na terenie Gminy Pilica   

Sektor Zużycie energii elektrycznej w roku bazowym 2013 

Sektor komunalny 629 MWh 

Sektor mieszkaniowy 329 MWh 

Sektor usługowy 108 MWh 

Sektor przemysłu 497 MWh 

Razem 1563 MWh 

Źródło: Opracowanie własne  

Wykorzystując procedurę obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4 niniejszego opracowania 

ilość dwutlenku węgla powstałego podczas spalania gazu w kotłach i innych urządzeniach 

wykorzystujących paliwa gazowe na terenie Gminy Pilica w roku 2013 można oszacować na 

poziomie 316 MgCO2 natomiast zużycie energii finalnej odpowiadające wskazanej emisji 

CO2 to 1563 MWh. 

2.2.8 Transport – infrastruktura, emisja CO2 

Emisje z sektora transportowego wyliczono biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych 

pojazdów w podziale na osobowe, ciężarowe i autobusy (GUS) oraz przeciętne zużycie 

paliwa na 100 km, strukturę paliw (silniki zs i zi) i przeciętne roczne przebiegi. Dla poj. 

ciężarowych przyjęto do kalkulacji jedynie przebieg wykonywany w granicach gminy, a nie 

pracę przewozową na całej trasie transportowej, która z natury obejmuje w większości 

teren poza gminą rejestracji. Zużycie w sektorze komunalnym przyjęto na bazie informacji 

z Gminy.  

Gmina nie posiada systemu transportu zbiorowego - jest on wykonywany przez lokalnych 

przewoźników prywatnych. 

Gmina Pilica dysponuje taborem samochodowym będącym w zarządzie podległych jej 

jednostek tj.: 

 Zespołu Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pilicy. Zespół posiada 3 samochody 

w których zużycie oleju napędowego w roku 2014 wyniosło – 49412 l  

 Jednostek OSP. Jednostki posiadają łącznie 18 pojazdów – zużycie paliwa w 2014 r. 

wyniosło – 2078 l ON, 139 l PB, 
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 Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy. Zakład posiada łącznie 13 pojazdów 

w których zużycie w roku 2014 wyniosło: 7912 l ON, 1070 l BP. 

Wartość zużytej energii finalnej w tym sektorze w 2013 roku wyniosła 27425 MWh. 

Wyznaczona zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2.2.4. emisja CO2 wyniosła 

w przypadku transportu 8302 Mg. Emisja ta uwzględnia drogi gminne i poruszający się po 

nich tabor. 

Plany w zakresie modernizacji gminnej infrastruktury drogowej  

Władze gminne planują w najbliższych latach zrealizować następujące inwestycje 

w obrębie gminnej infrastruktury drogowej: 

 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641226S w Cisowie - 2016r. Projekt 

zgłoszony do wykonania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", 

 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641676S ul. Reymonta w Szycach, aplikacja 

do 5 stycznia 2016 w ramach PROW na lata 2014-2020 (3 lata realizacji od daty 

podpisania umowy), 

 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641726S Wierzbica-Kresy w Szycach, 

aplikacja do 5 stycznia 2016 w ramach PROW na lata 2014-2020 (3 lata realizacji od 

daty podpisania umowy). 

2.2.9 Ukończone działania modernizacyjne istniejącej infrastruktury, które wpłynęły 

na spadek zużycia energii i paliw oraz emisję CO2  

2.2.9.1 Przedsiębiorstwo dystrybucyjne TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 

Zgodnie z przesłaną przez Spółkę informacją zestawienie przeprowadzonych zadań 

inwestycyjnych i modernizacyjnych w latach 2011 – 2013, wpływających na ograniczenie 

zużycia energii oraz emisję CO2 to m.in.: 

 Wymiana transformatorów w stacjach 15/0,4 kV – 3 sztuki , 

 Modernizacja linii napowietrznych 15 kV – 2,2 km, 

 Budowa lini kablowych 15 kV – 2,4 km, 

 Modernizacja stacji transformatorowych – 15/0,4 kV– 1 szt., 

 Wymiana wyłączników 15 kV w PZ Pilica – 6 szt., 

 Budowa sieci związanej z przyłączeniem odbiorców napowietrzna nN długość 1,3 

km, linia kablowa nN o długości 0,5 km, przyłącza napowietrzne o łącznej długości 

1,2 km. 
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 Wymiana izolatorów na liniach napowietrznych 15 kV -18 szt., 

 Modernizacja sieci napowietrznej nN wraz z oświetleniem ulicznym łącznej długości 

30,5 km. 

2.2.9.2 Działania własne Gminy  

Urząd Miasta i Gminy Pilica w miarę możliwości finansowych prowadzi prace 

modernizacyjne, które wpływając na ich parametry energetyczne obiektów mu podległych. 

W obrębie obiektów komunalnych zrealizowane zostały również zadania związane 

z montażem instalacji OZE. 

Zrealizowane zadania modernizacyjne przedstawione zostają w poniższym zestawieniu 

tabelarycznym. 

Tabela 17 Przeprowadzone modernizacje w obrębie obiektów komunalnych na terenie Gminy Pilica 

Lp. Nazwa obiektu/lokalizacja Modernizacja  

1 

Zespół Szkół w Pilicy: Szkoła Podstawowa nr 1 
i Gimnazjum nr 1 

42-436 Pilica, 
ul. 17 Stycznia 2a 

Termomodernizacja  

2 
Zespół Szkół w Pilicy: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety w Pilicy 
i Technikum im. Królowej Elżbiety w Pilicy ul. Zamkowa 7 

Termomodernizacja  

3 

Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce 

Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Wierbce 
ul. Szkolna 3, 42-436 Pilica 

Termomodernizacja  
Instalacja OZE (pompa ciepła) 

4 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach 

Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica 
Termomodernizacja  

5 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Sławniowie 
Sławniów, ul. Długa 9, 42-436 Pilica 

Termomodernizacja  

6 
Przedszkole w Pilicy im. Janusza Korczaka 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy 
42-436 Pilica, ul. Senatorska 17 

Termomodernizacja  

7 
Urząd Miasta i Gminy w Pilicy 

ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica 
Termomodernizacja   

Źródło: UMiG Pilica  

Gmina od lipca b.r (2015 roku) realizuje projekt współfinansowany ze środków UE związany 

z montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w obrębie Gminy Pilica. 

Łącznie zainstalowanych zostanie 823 instalacji. Zadanie to ujęte zostało w prognozach 

redukcji zużycia energii finalnej do roku 2020 na terenie gminy. 

Ograniczenie zużycia energii w sektorze oświetlenia publicznego (komunalnego)  
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W 2010 roku przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego – 667 nowych lamp. 

Ograniczenie emisji CO2 w sektorze transportu drogowego 

Dotychczas Gmina nie prowadziła działań ukierunkowanych na obniżenie emisji z sektora 

transportowego, gdyż zarządza jedynie lokalnymi drogami dojazdowymi i nie posiada 

transportu miejskiego.  

Potencjalne obniżenie emisji z transportu może nastąpić na głównych drogach 

tranzytowych, które jednak są drogami wojewódzkimi i prowadzone na nich inwestycje nie 

leżą w gestii Gminy.  

Władze Gminy systematycznie – w miarę możliwości finansowych- prowadzi modernizację 

infrastruktury drogowej gminnej. Działania te przyczyniają się do jakości poruszania się po 

drogach gminnych, skracają czas przejazdu pojazdów przyczyniają się tym samym do 

ograniczenia emisji z sektora transportowego. 

W ostatnich latach zrealizowano następujące Inwestycje drogowe: 

 Przebudowa sieci dróg gminnych publicznych w gminie Pilica Etap I realizacja 

w 2010 roku. Inwestycja objęła ciąg dróg ul. Księżna - Senatorska - Zamkowa - 

wartość około 4 mln zł, realizacja w ramach RPO 2007 - 2013, 

 Przebudowa dróg gminnych nr 641751S, 641012S, 641752S w Zarzeczu i Pilicy wraz 

z budową kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg”, wartość około 3 mln zł, 

realizacja w 2010r. w ramach NPPDL 

 Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym 641401S wraz z wykonaniem 

chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa, wartość około 1,3 

mln zł, realizacja w 2011r w ramach NPPDL, 

 Przebudowa ciągu dróg gminnych publicznych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa 

w m. Pilica  z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w m. Biskupice, 

wartość okło 5 mln zł, realizacja w 2014r. w ramach NPPDL.  

2.3 Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Pilica oraz wizji w terenie 

można stwierdzić, że głównym obszarem problemowym jest obszar indywidualnych źródeł 

ciepła w sektorze mieszkaniowym. 

W sektorze mieszkaniowym indywidualne źródła ciepła na terenie Gminy Pilica w głównej 

mierze bazują na węglu.  
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Biorąc pod uwagę strukturę budynków na terenie gminy – przeważa zabudowa 

mieszkaniowa oraz fakt stosowania w tym sektorze źródeł ciepło bazujących na gazie, 

sektor mieszkaniowy jest najbardziej emisyjny spośród sektorów objętych inwentaryzacją 

emisji. Sugeruje to podjęcie działań zmierzających do zwiększenia udziału urządzeń 

ekologicznych stosowanych, jako źródła ciepła w budownictwie mieszkaniowym oraz 

zwiększenia udziału źródeł ciepła bazujących na paliwie gazowym. 

Ograniczenie emisji CO2 w sektorze przyniesie niewątpliwie realizacja zadania związanego 

z montażem instalacji solarnych wykorzystywanych do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej (łącznie 823 instalacje).  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeprowadzona wizja w terenie wskazała na 

niski udział obiektów poddanych termomodernizacji w ogólnej puli budynków zabudowy 

jednorodzinnej na terenie Gminy. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie tych 

budynków na energię cieplną.  

Aby przeciwdziałać negatywnemu oddziaływaniu na powietrze atmosferyczne na terenie 

gminy ważnym jest, aby władze gminy prowadziły szeroko pojętą kampanię edukacyjną 

mającą na celu wskazanie możliwości ograniczenia zużycia energii finalnej przez 

indywidualne gospodarstwa domowe np. zakup energooszczędnego sprzętu AGD, RTV, 

spalanie wysokiej jakości paliwa, kategoryczny zakaz spalania odpadów, ograniczenia 

w zużyciu wody itp. Zwiększenie świadomości społecznej w perspektywie czasu przyniesie 

ograniczenie zużycia energii finalnej i odpowiadająca mu emisja CO2 w zdefiniowanym 

obszarze problemowym tj. sektorze mieszkaniowym. 

2.4 Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, 

zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe 

na monitoring i ocenę) 

2.4.1 Struktury organizacyjne, zasoby ludzkie 

Gmina Pilica jest jednostką samorządu terytorialnego. Działa ona w oparciu o Ustawę 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku 

z późniejszymi zmianami) oraz Statut Miasta i Gminy Pilica nadany Uchwały Nr VIII/65/2003 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 08.08.2003 r. Gmina posiada zagwarantowaną 

konstytucyjnie osobowość prawną. Przysługuje jej prawo własności oraz inne prawa 

majątkowe, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na 

własną odpowiedzialność.  

Funkcję organów Gminy sprawują Rada Miasta i Gminy oraz Burmistrz Miasta. 
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Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za realizację celów wskazanych w PGN zarówno 

odnoszących się do działań inwestycyjnych i tych nieinwestycyjnych oraz monitowanie 

określonych w nim wskaźników jest Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, a w szczególności: 

 Referat Inwestycji Mienia Komunalnego i Rolnictwa – w zakresie działań 

inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach planu, 

 Główny specjalista do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych – w zakresie 

działań nieinwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach planu. 

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy dysponuje dodatkowo odpowiednim zapleczem technicznym 

(sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet, urządzenia biurowe) oraz lokalowym 

umożliwiającym sprawną organizację działań w celu realizacji celów oraz monitorowanie 

wskaźników PGN. 
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2.4.2 Źródła finansowania inwestycji w tym finansowanie monitoringu i oceny 

Istnieje kilka możliwości finansowania zadań inwestycyjnych niezbędnych z punktu 

widzenia osiągnięcia założonych w PGN celów są to: 

 środki własne gminy, 

Samorząd może realizować inwestycje będące w jego kompetencjach z wykorzystaniem 

środków pochodzących z dochodów własnych – jest to najpopularniejsza metoda 

finansowania inwestycji, jednakże ograniczająca ich skalę i zakres do limitu wydatków 

uchwalonych na daną inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

 kredyty komercyjne oraz pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia 

(głównie WFOŚ/NFOŚ), 

Kredyty, pożyczki bankowe itp. o charakterze krótko i długoterminowym – standardowe 

kredyty bankowe należą do stosunkowo kosztownych, dlatego częściej wykorzystywane są 

kredyty i pożyczki o charakterze preferencyjnym, tj. nisko oprocentowane bądź 

z możliwością częściowego umorzenia. Do najczęściej wykorzystywanych źródeł 

współfinansowania inwestycji należą środki będące w dyspozycji Narodowego 

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarówno WFOŚiGW 

jak i NFOŚiGW dysponują w swojej ofercie: 

- preferencyjnymi, częściowo umarzalnymi, pożyczkami na termomodernizację, 

wymiany źródła ciepła, montaż instalacji OZE, etc., 

- dotacjami na przygotowanie programów efektywności energetycznej, 

- dotacjami na działania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym dot. efektywności 

energetycznej. 

 inwestycje realizowane w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, 

PPP umożliwia realizację celów publicznych za pomocą inwestycji sektora prywatnego, 

który w zależności od wybranego modelu współpracy przynajmniej częściowo pokrywa 

koszty budowy infrastruktury, a później czerpie z niej korzyści, ponosząc też ryzyko 

rynkowe (popyt). 

Ustawa z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym definiuje, że: 

„Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia 

oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. 

Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić sposób realizacji przedsięwzięcia tylko 

wtedy, gdy ze współpracy z sektorem prywatnym wynikają korzyści dla interesu 

publicznego, przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów 
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realizacji tego przedsięwzięcia przez podmiot publiczny, tj. samodzielnej jego realizacji 

lub realizacji w inny sposób niż określony w ustawie. 

 inwestycje realizowane w systemie ESCO (ang. Energy Saving Company)5, 

ESCO to firmy działające w sektorze inwestycji energooszczędnych, które finansują 

inwestycje w celu udziału w oszczędnościach w kolejnych latach, które z kolei stanowią 

wynagrodzenie za zaangażowany kapitał i ryzyko. Umowa precyzyjnie określa zakres 

inwestycji na majątku gminy, parametry obiektu po modernizacji, prognozowane zużycie 

ciepła, energii elektrycznej dla obiektu oraz udział podmiotu ESCO w przyszłych 

oszczędnościach jak i sposób ich kalkulacji (wyznaczenie okresu referencyjnego, inflacja, 

anomalie pogodowe). 

 dotacje: środki europejskie – fundusze strukturalne, Inicjatywy europejskie, 

W okresie programowania w perspektywie 2014-2020 na działania wspierające przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych  źródeł energii oraz 

efektywności energetycznej, przewidziano ponad 9 mld euro.  

Środki Europejskie na działania w tym zakresie, będą dostępne przede wszystkim w: 

 Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego – Oś Priorytetowa IV 

Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, 

Tabela 18 Wyszczególnienie działań w ramach Osi Priorytetowej IV RPOWSL 2014-2020 

Numer działanie  Nazwa działania 

4.1. Odnawialne Źródła Energii 
4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstwach 

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

4.4. Wysokosprawna kogeneracja 

4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
Źródło: SZOOP RPOWSL 2014-2020 

 Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

http://www.nfosigw.gov.pl/są to miedzy innymi programy: 

- LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, 

-  Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,  

- Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

- BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii, 

                                                           

5Firma ESCO wykonuje i finansuje inwestycję w zamian za udział w przyszłych oszczędnościach w zużyciu mediów. 
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- Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, 

- Ryś – Program priorytetowy dotyczący termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych. 

2.4.3 Budżet programu 

W poniższym zestawieniu ujęto wszystkie działania planowane w ramach Planu. W trakcie 

realizacji budżety ulegną zmianie (procedura przetargowa), mogą także pojawić się inne 

źródła finansowania. Finansowanie z EFRR założono na poziomie 85%. 

Z uwagi na to, że w budżecie Gminy nie można zaplanować wydatków z wyprzedzeniem do 

roku 2020, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako 

szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nieplanowane kwoty do wydatkowania.
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Tabela 19 Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach planu 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 

Skutki finansowe dla 
podmiotu realizującego 

zadanie 
EFRR Koszt całkowity Termin realizacji Uwagi 

Wymiana oświetlenia w 
Gminie Pilica na instalacje o 

wyższej efektywności 
energetycznej. 

Gmina Pilica 99 000,00 zł 562 000,00zł 661 000,00zł 2017-2018 
Zadanie realizowane ze 
środków RPOWSL na lata 
2014 -2020 – działanie 4.5 

Termomodernizacja w 
budynkach użyteczności 

publicznej 
Gmina Pilica  206 000,00 zł 1 167 000,00 zł 1 373 000,00 zł 2016 - 2017 

Zadanie realizowane ze 
środków RPOWSL na lata 
2014 -2020 – działanie 4.3 

Konkursy i akcje edukacyjne  Gmina Pilica  Bezkosztowo ------------- --------------- do 2020 
Działanie nieinwestycyjne. 
Regulaminy konkursowe do 

opracowania 

Zielone zamówienia 
publiczne 

Gmina Pilica  Bezkosztowo --------------- ------------- do 2020  

Wymiana/modernizacja 
taboru dowożącego dzieci do 

szkół 

Przedsiębiorcy 
świadczący 

usługi 
transportowe 

   do 2020 
Środki własne podmiotów 

realizujących zadania 
modernizacyjne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UMiG w Pilicy 
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3 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 

3.1 Sektory objęte bazową inwentaryzacją emisji  

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) było wyliczenie ilości CO2 w podziale na paliwa 

i sektory, wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy w roku bazowym, za 

który przyjęto rok 2013. 

Decyzja o przyjęciu roku bazowego, jako roku 2013 wynika z faktu, iż po przeanalizowaniu 

pozyskanych dla potrzeb opracowania przedmiotowego dokumentu danych właśnie w roku 

2013 charakteryzowały się one największą precyzyjnością (w latach poprzednich w wielu 

rozpatrywanych obszarach brak było danych pozwalających na określenie zużycia energii 

finalnej na terenie Gminy oraz wyznaczenie emisji CO2 objętych (zgodnie z wytycznymi 

BEI). Brak danych na lata przed rokiem 2000, a dane z lat 2000-2013 są fragmentaryczne 

i niespójne. 

BEI pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio 

zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji. 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP bazowa inwentaryzacja emisji objęła: 

 Budynki i wyposażenie/urządzenia komunalne, 

 Oświetlenie publiczne, 

 Inne budynki i urządzenia, 

- budynki i wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne), 

- budynki mieszkalne, 

- przemysł (opcjonalnie, z wyłączeniem zakładów objętych ETS-EU), 

 Transport drogowy. 

3.2 Całkowita emisja CO2 w Gminie Pilica w roku bazowym 2013 

Całkowita Emisja CO2 na terenie Gminy Pilica w oparciu o sektory wskazane powyżej 

wynosiła w roku bazowym 2013 – 48021MgCO2. 

Tabela 20 Emisja CO2 w roku bazowym 2013 w podziale na sektory  

SEKTORY i emisja CO2 2013-bazowy 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 1075 2,2% 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 2589 5,4% 

Budynki mieszkalne 27877 58,1% 

Komunalne oświetlenie publiczne 678 1,4% 

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

7500 15,6% 

Tabor gminny 114 0,2% 

Transport publiczny 0 0,0% 
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SEKTORY i emisja CO2 2013-bazowy 

Transport prywatny i komercyjny 8188 17,1% 

Pozostałe 0 0,0% 

RAZEM 48021 100% 

Źródło: Opracowanie własne  

3.3 Emisji CO2 w sektorach objętych BEI  

Sektor mieszkaniowym 

Biorąc pod uwagę strukturę funkcji budynków na terenie Gminy zauważamy, iż znaczna 

część przypada na budynki mieszkalne. Zgodnie z zapisami wcześniejszej części 

opracowania na terenie Gminy budynki mieszkaniowe jednorodzinne w przeważającej 

ilości posiadają indywidualne źródła ciepła oparte na węglu.  

Zastosowanie w sektorze mieszkaniowym indywidualnych mocno emisyjnych źródeł ciepła 

opartych na węglu, powoduje, iż sektor ten w roku 2013 odpowiadał za 58,1% całkowitej 

emisji CO2 na terenie Gminy. 

Reasumując biorąc powyższe pod uwagę priorytetowym jest podjęcie działań 

zmierzających do zniwelowania obciążenia emisją CO2 powietrza atmosferycznego przez 

sektor mieszkaniowy.  

Należy również wskazać, iż kierunek rozwoju polskiego budownictwa dokładnie określa 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, w myśl, której „Państwa członkowskie 

zapewniają, aby: 

a) po dniu 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym 

zużyciu energii; 

b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz 

będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii” (Dz.U. L 153/21 

z 18.6.2010, art. 9).  

Wymogi prawne od 2018 roku przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii 

w nowopowstałych budynkach na terenie Gminy. 

Obniżenie emisji z sektora mieszkaniowego odbędzie się również za sprawą realizowanego 

w gminie projektu montażu instalacji solarnych w obrębie budynków mieszkaniowych. 

Bardzo ważną rolę odegrają również w tym przypadku szeroko pojęte działania edukacyjne 

w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy zwłaszcza 

w kontekście dużego zużycia energii elektrycznej. Dlatego też w tym sektorze należy 
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podjąć działania edukacyjne zwiększające świadomość społeczną o konieczności 

wprowadzania działań wpływających na zmniejszenie zużycia tego nośnika. 

Sektor transportowy  

Największy udział w emisji w sektorze transportowym przypada na transport prywatny 

i komercyjny, który w roku 2013 wyniósł 8188 MgCO2. 

Gmina nie jest organizatorem transportu publicznego, a dysponuje jedynie taborem 

samochodowym, w głównej mierze specjalistycznym np. pojazdy OSP, w których 

emisyjność CO2 w ogólnym bilansie emisji na terenie gminy wyniosła w roku bazowym 2013 

114 MgCO2. 

Trudno wskazać działania jakie gmina mogłaby podjąć w tym sektorze, gdyż promocja 

samochodów elektrycznych czy zakupu nowych pojazdów o określonym niskim wskaźniku 

emisji CO2/km nie jest uzasadniona ekonomicznie z punktu widzenia budżetu Gminy. 

Gmina natomiast prowadzi systematyczną ( w miarę możliwości finansowych) modernizację 

gminnej infrastruktury drogowej. Działania te wpływają na jakość i bezpieczeństwo 

poruszania się po drogach gminnych oraz skracają czas przejazdu, co wpływa na 

ograniczenie emisji CO2 w sektorze transportowym na terenie gminy. 

Dodatkowo można wskazać na zadania, które mogą zostać realizowane przez władze 

gminne, jak np. działania promujące zdrowy styl życia przy wykorzystaniu mobilności 

niezmotoryzowanej (np. rower miejski) oraz stworzenie warunków do jego wdrażania 

poprzez sukcesywną realizację ścieżek rowerowych. 

Sektor komunalny  

Sektor komunalny w głównej mierze został zidentyfikowany na podstawie danych 

uzyskanych z UMiG w Pilicy i charakteryzuje się najlepszymi jakościowo informacjami 

i danymi. Emisja CO2 w roku bazowym 2013 wyniosła 1075 MgCO2, co w ogólnym bilansie 

emisji na terenie Gminy wynosi 2,2%. 

W celu ograniczenia emisji w tym sektorze należy prowadzić działania zmierzające do 

modernizacji obiektów znajdujących się w zarządzie Gminy. Przyczynią się niewątpliwie do 

tego działania zaplanowane do realizacji w ramach PGN-u w obrębie obiektów z sektora 

komunalnego. 

Sektor usługowy  

Emisja z sektora usługowego w roku bazowym 2013 w ogólnym bilansie emisji CO2 na 

terenie Gminy Pilica kształtowała się na poziomie 5,4% i wyniosła 2589 MgCO2. 
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Potencjał redukcji emisji CO2 w tym sektorze można upatrywać w stosowaniu urządzeń 

i instalacji mniej energochłonnych/mniej emisyjnych przez przedsiębiorców, którzy 

realizują inwestycje prowadzące do poprawy efektywności energetycznej obiektów 

i budynków. Są to procesy niezależne od działań gminy. 

Sektor przemysłu 

Emisja CO2 związana z sektorem przemysłowym w ogólnym bilansie na terenie Gminy 

w roku bazowym 2013 wyniosła 7500 MgCO2 co stanowi 15,6% całkowitej emisji CO2 na 

terenie Gminy. Redukcję emisji w tym sektorze upatrywać należy w działaniach 

modernizacyjnych wpływających na zmniejszenie energochłonności urządzeń i linii 

produkcyjnych. Są to jednak procesy nie zależne od działań gminy. 

Sektor oświetlenia publicznego 

Emisja z tego sektora w roku bazowym 2013 wyniosła 678 MgCO2 i stanowiła 1,4 % 

całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy. Ograniczenia emisji w tym sektorze upatrywać 

należy w dalszych działaniach modernizacyjnych w obrębie infrastruktury oświetleniowej. 
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Tabela 21 BEI – Zużycie energii finalnej w roku 2013 na terenie Gminy Pilica 

Kategoria 

Końcowe zużycie energii MWh 
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BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:                                 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 492   629   126       950           60 2257 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 199   108 1 46       6698             7051 

Budynki mieszkalne 7338   329 2 1       55114       12 22   62818 

Komunalne oświetlenie publiczne 569                             569 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji UE – ETS) 1002   497     12888     6575             20962 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 9600 0 1563 3 172 12888 0 0 69337 0 0 0 12 22 60 93657 

TRANSPORT:                                 

Tabor gminny           365 9                 374 

Transport publiczny           0 0                 0 

Transport prywatny i komercyjny           16612 10439                 27051 

Transport razem 0 0 0 0 0 16977 10448 0 0 0 0 0 0 0 0 27425 

Razem 9600 0 1563 3 172 29865 10448 0 69337 0 0 0 12 22 60 121082 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 22 BEI – Emisja CO2 w roku 2013 na terenie Gminy Pilica 

Kategoria 

Emisje CO2 (Mg)/emisje ekwiwalentu CO2 [Mg] 
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BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:                                 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 586 0 127 0 34 0 0 0 329 0 0 0 0 0 0 1075 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 237 0 22 0 12 0 0 0 2317 0 0 0 0 0 0 2589 

Budynki mieszkalne 8739 0 67 0 0 0 0 0 19069 0 0 0 1 0 0 27877 

Komunalne oświetlenie publiczne 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji UE – ETS) 1193 0 100 0 0 3931 0 0 2275 0 0 0 0 0 0 7500 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 11434 0 316 1 46 3931 0 0 23991 0 0 0 1 0 0 39719 

TRANSPORT:                                 

Tabor gminny 0 0 0 0 0 111 3 0 0 0 0 0 0 0 0 114 

Transport publiczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport prywatny i komercyjny 0 0 0 0 0 5067 3121 0 0 0 0 0 0 0 0 8188 

Transport razem 0 0 0 0 0 5178 3124 0 0 0 0 0 0 0 0 8302 

INNE:                                 

Gospodarowanie odpadami 

  

0 

Gospodarowanie ściekami 0 

Tutaj należy wpisać inne emisje 0 

Razem 11434 0 316 1 46 9109 3124 0 23991 0 0 0 1 0 0 48021 

Odnośne współczynniki emisji CO2 [Mg/MWh] 1,191 0,000 0,202 0,227 0,267 0,305 0,299 0,364 0,346 0,4 0,1 0 0,1 0 0 
 

Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 
niewytwarzanej lokalnie [Mg/MWh] 0,831 

               Źródło: Opracowanie własne  
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4 Działania/zadania i środki zaplanowane na okres 2014-2020 

4.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 

4.1.1 Zobowiązania wynikające z prawa europejskiego 

Działania podejmowane w celu zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

mieszkańców należą do obowiązków własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie władze samorządowe zobligowane są do przestrzegania zapisów prawa 

krajowego i wspólnotowego wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  

Pakiet energetyczno-klimatyczny. Pakiet 3x20 

W marcu 2007 roku został przyjęty przez Parlament Europejski i przywódców krajów 

członkowskich UE pakiet klimatyczno- energetyczny, który zawiera następujące cele dla 

Unii Europejskiej: 

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

w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie, co do 

redukcji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 

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

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

prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię. 

Wdrożenie pakietu klimatycznego wsparte jest szeregiem dyrektyw, na mocy których 

zostały zainicjowane postawy proekologiczne we wszystkich energochłonnych sektorach 

gospodarki poszczególnych krajów do głównych aktów prawnych w tym zakresie należą: 

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej  

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności 

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

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

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

opracowane w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych 

celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020. 

Wymogi dyrektywy są kluczowe dla wdrażania środków UE w latach 2014-2020. Państwa 

członkowskie mają zachęcać do stosowania instrumentów finansowania, by ułatwiać 

realizację celów dyrektywy. 
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Dodatkowo wdrożenie dyrektywy nakłada na państwa członkowskie UE poniższe obowiązki: 

- Wspieranie inwestycji w renowację zasobów budynków mieszkaniowych 

i użytkowych i coroczna renowacja 3% powierzchni ogrzewanych/ chłodzonych 

budynków rządowych - za 40 % zużycia energii końcowej w UE odpowiadają 

budynki, 

- Nabywanie produktów, usług i budynków o dobrej charakterystyce energetycznej – 

do końca 2020 wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu energii, 

- Wdrożenie systemu zobowiązującego do uzyskania oszczędności przez 

dystrybutorów energii w wysokości 1,5% rocz. wolumenu sprzedaży energii,  

- Podawanie do publicznej wiadomości oszczędności energii osiągniętych przez każdą 

stronę zobowiązaną, 

- Program zachęt dla MŚP6 do wykonania audytów energetycznych, 

- Poddanie dużych przedsiębiorstw audytowi energetycznemu. 

Odnosząc wyżej wskazane obowiązki na płaszczyznę jednostki samorządu terytorialnego 

niezwykle istotnym jest podejmowanie działań zmierzających do przyjmowania 

zintegrowanych i zrównoważonych planów na rzecz efektywności energetycznej (np. 

SEAP, PGN) wraz z jasno określonymi celami, do włączania obywateli w proces 

opracowywania i wdrażania tych planów oraz do właściwego informowania ich o treści 

planów i o postępach w realizacji celów. 

Plany takie mają przynieść znaczną oszczędność energii, w szczególności, jeżeli są 

wdrażane w ramach systemów zarządzania energią, które umożliwiają zainteresowanym 

instytucjom publicznym lepsze zarządzanie zużyciem energii.  

Dyrektywa ramowa 2005/32/WE  

Dyrektywa ustanawia ogólne zasady dotyczące wymogów ekoprojektu dla produktów 

wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne 

zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzje podejmowane na etapie 

projektowania. Dlatego niezwykle ważnym jest świadome projektowanie konkretnych 

wyrobów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu ich życia: produkcji, 

eksploatacji i na etapie unieszkodliwiania odpadów. 

Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków. 

                                                           

6 Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
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Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy 

charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na 

ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez 

stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności 

cieplnej), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy 

odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania. 

4.1.2 Zobowiązania wynikające z prawa krajowego 

Zgodność Planu ze strategicznymi długookresowymi dokumentami prawa krajowego 

przedstawiona zostaje poniżej: 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków.  

Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, 

które zostały podzielone na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami 

rozwojowymi). Są to: 

 W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

- Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna, 

- Polska Cyfrowa, 

- Kapitał ludzki, 

- Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 

 W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

- Rozwój regionalny, 

- Transport, 

 W obszarze efektywności i sprawności państwa: 

- Kapitał społeczny, 

- Sprawne państwo. 

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z celem głównym Długookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności działania wskazane do 

realizacji w ramach Planu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy 

Pilica, założenia Planu wpisują się bowiem w obszar strategiczny – Konkurencyjność 

i innowacyjność gospodarki – Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 
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Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 

i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności. 

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne: 

 Sprawne i efektywne państwo, 

 Konkurencyjna gospodarka, 

 Spójność społeczna i terytorialna. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica jest kompatybilny z zapisami Strategii 

Rozwoju Kraju określonymi w drugim obszarze strategicznym Cel II.6 Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko gdyż działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu 

wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy i ograniczą 

emisję CO2 z zewidencjonowanych sektorów. 

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 

Celem głównym Strategii 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 gospodarkę. 

Cele szczegółowe: 

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię, 

 Poprawa stanu środowiska. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica wpisuje się swoimi założeniami 

w określone wyżej cele szczegółowe Polityki energetycznej Polski do roku 2030. 

Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe perspektywa do 2020 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne środowiskowe (SBEiŚ) jest jedną z 9 

zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegóławia zapisy 

średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie 

energetyki i środowiska, z drugiej zaś, stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej 

Polski i innych programów rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji SBEiŚ. 

Ponadto w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, SBEiŚ koresponduje z celami 

rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim 

w dokumencie Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu (wpisując się także w jej kluczowe inicjatywy 

przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w założenia SBEiŚ. 

4.1.3 Długoterminowy cel strategiczny  

Biorąc pod uwagę: 

- stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Pilica, 

- zapotrzebowanie Gminy na energię pierwotną, 

- zapisy prawa europejskiego i krajowego w zakresie efektywności energetycznej 

obiektów, 

został określony długoterminowy cel główny/strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie gospodarki 

niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu 

nośników energii na terenie Gminy Pilica. 

Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu strategicznego 

mają długofalowe procesy w zakresie m.in.: 

 monitoringu energetycznego, 

 szeroko pojętej edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy oraz pracowników 

Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek,  

 działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną dostaw, 

 działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie. 

Działania te nie są projektami, lecz długofalowymi procesami, które w perspektywie czasu 

przynoszą kumulujące się oszczędności energii. 

 Monitoring energetyczny Gminy, 

Monitoring zużycia oraz produkcji energii jest metodą powszechnie znaną, jako sposób 

ograniczenia finansowego, który w konsekwencji przełoży się na poziom obniżenia emisji.  

Najprostszą metodą umożliwiającą prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej 

i cieplnej jest utworzenie bazy energetycznej w gminie obejmującej obiekty gminne oraz 

punkty oświetleniowe stanowiącej mechanizm monitorujący zużycie nośników przez 

obiekty gminne. Aby monitoring energetyczny gminy przyniósł oczekiwane rezultaty 

kluczowym jest przeprowadzenie: 

- audytu początkowego pozwalającego określić bieżący stan obiektów 

administrowanych przez Gminę, 

- bieżącej aktualizacji danych dotyczących zużycia mediów, 
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- analizy danych w ustalonych okresach i porównywanie obiektów w zakresie 

wskaźników zużycia, kosztów i efektów na jednostkę (m2, użytkownik).  

Utworzona w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej baza danych stanowić będzie 

doskonały instrument do bieżącego monitoringu zużycia energii finalnej w obiektach 

administrowanych przez Gminę, jednocześnie przy bieżącej analizie zużycia mediów 

w poszczególnych obiektach pozwoli przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościami w ich 

zużyciu. 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

Edukacja ekologiczna winna być prowadzona pośród: 

- Pracowników jednostek samorządowych, jednostek organizacyjnych.  

Ma ona na celu wskazywanie dobrych praktyk w bieżących działaniach pracowników 

jednostek samorządowych. 

- Mieszkańców Gminy w tym dzieci i młodzieży  

Akcje edukacyjne można prowadzić podczas imprez cyklicznie organizowanych 

przez władze gminne. Kluczowym jest wskazanie możliwości działań wpływających 

na prawidłową gospodarkę odpadami, gospodarowanie zużyciem wody oraz 

zużyciem światła, zakupem sprzętu gospodarstwa domowego o parametrach wysoce 

energooszczędnych, a przede wszystkim stosowanie nowoczesnych źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych. Wprowadzenie działań prośrodowiskowych przyczyni 

się do ograniczenia zużycia energii pierwotnej w obrębie Gminy. 

Akcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach powinny być również skierowane do 

dzieci i młodzieży, aby standardy zachowań były wdrażane już od najmłodszych lat. 

 Działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną i ograniczenie 

emisji substancji szkodliwych w obiektach sektora publicznego 

Niezwykle istotnym jest również, aby Gmina prowadziła horyzontalne działania 

związane z efektywnością energetyczną i ograniczenie emisji substancji szkodliwych:  

- zakup urządzeń elektronicznych o możliwie niskim poborze energii (stosowne zapisy 

w dokumentach odnoszących się do zamówień publicznych. Wykorzystanie 

kryteriów Energy Star jako kryterium minimum podczas organizacji przetargów 

pozwoli ustrzec jednostkę przed zakupem nieefektywnych urządzeń). 

Potencjału oszczędności na poziomie 50 % w tym zakresie (zakup i wykorzystanie 

urządzeń biurowych) można upatrywać między innymi w: 

 zastąpieniu monitorów konwencjonalnych monitorami LCD/LED, 
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 zastąpienie osobnych urządzeń jednofunkcyjnych scentralizowanymi 

urządzeniami wielofunkcyjnymi, 

 zastąpienie drukarek osobistych drukarką centralną (oraz urządzeniami 

wielofunkcyjnymi. 

 elektroniczny obieg dokumentów w celu obniżenia emisji CO2, politykę 

racjonalnego użytkowania wody, ciepła i energii w obiektach gminnych. 

 Działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie 

W ramach swoich kompetencji Gmina utrzymuje sieć dróg lokalnych, których stan często 

jest niezadowalający (spękania, uskoki, pęknięcia, ubytki, wyrwy), które powodują 

obniżenie średniej prędkości przejazdu i płynności ruchu, a co za tym idzie powodują 

zwiększenie zużycia paliwa i emisję szkodliwych substancji. W ramach nakładów na 

bieżące utrzymanie dróg wykonywane są prace remontowe poprawiające, jakość sieci 

drogowej, a tym samym upłynniające ruch i zmniejszenie zużycia paliwa i emisji 

zanieczyszczeń. Działania te są planowane w okresach rocznych i nie są ujmowane, jako 

odrębne inwestycje, jednakże ich wpływ na obniżenie emisji jest niezaprzeczalny. 

4.2 Krótko/średniookresowe cele/działania  

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy, 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2 na terenie Gminy. 

Oddziaływanie celu głównego oraz celów szczegółowych przyniesie następujące korzyści: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

 redukcję zużycia energii finalnej,  

 ograniczenie wpływu działań JST na emisję gazów cieplarnianych, 

 wykorzystanie technicznego, potencjału energii odnawialnej na terenie Gminy, 

 poprawę jakości powietrza na terenie Gminy, 

zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej. 

Cele szczegółowe realizowane będą poprzez konkretne działania inwestycyjne 

i nieiwestycyjne wskazane w kolejnym rozdziale opracowania. 
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Tabela 23 Zestawienie celów wynikających z programu gospodarki niskoemisyjnej 

Długoterminowy 
cel strategiczny 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym i 
efektywnym wykorzystaniu nośników energii na terenie Gminy Pilica. 

Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy I 
Wzrost efektywności energetycznej obiektów na 

terenie Gminy 

Cel szczegółowy II 
Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2 na 

terenie Gminy 
Źródło: opracowanie własne  

Zarówno długoterminowy cel strategiczny jak i cele szczegółowe wpisują się 

w założenia dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Gminy, co zostało 

uargumentowane w pkt.2.2.2 przedmiotowego opracowania. 
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Tabela 24 Tabela działań krótko/średniookresowych 

Cel Szczegółowy Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Termin realizacji Wskaźnik rezultatu Uwagi 

Cel szczegółowy I – 
Wzrost efektywności 

energetycznej obiektów 
na terenie Gminy 

Wymiana oświetlenia w Gminie 
Pilica na instalacje o wyższej 
efektywności energetycznej. 

Gmina Pilica  2017-2018 
Redukcja zużycia energii – 56,9 MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 40 Mg/a 
 

Zakres wg fiszki ZIT 

Termomodernizacja w budynkach 
użyteczności publicznej 

Gmina Pilica 2016-2017 
Redukcja zużycia energii –216,8 MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 75 Mg/a 

Zakres wg fiszki ZIT 

Cel szczegółowy II- 
Redukcja 

zanieczyszczeń, 
szczególnie PM10, CO2 

na terenie Gminy 

Wymiana/modernizacja taboru 
dowożącego dzieci do szkół 

Przedsiębiorcy 
prowadzący 
działalność 
przewozową 

do 2020 
Redukcja zużycia energii – 20 MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 5,34 Mg/a 

 

Konkursy i akcje edukacyjne  Gmina Pilice do 2020 

Redukcja zużycia energii – 2 MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 1,4 Mg/a 

Regulamin konkursowy do 
opracowania  

Zielone zamówienia publiczne  Gmina Pilica do 2020 

Redukcja zużycia energii – 1 MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 0,7 Mg/a 

Zamówienia prowadzone 
zgodnie z zapotrzebowaniem 

Gminy 

Źródło: Opracowanie własne  
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Wskazane w powyższej tabeli działania wpłyną na redukcję emisji z zdefiniowanego na 

podstawie inwentaryzacji w terenie obszaru problemowego (indywidualne źródła ciepła), 

stanowią również konsekwencję opracowanej BEI, która zdefiniowała zużycie energii 

finalnej oraz odpowiadającą jej emisję CO2 w sektorach objętych inwentaryzacją. 

Szczegółowy opis zadań wskazanych w tabeli 24 w podziale na odpowiadające im cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy 

Działanie 1. Wymiana oświetlenia w Gminie Pilica na instalacje o wyższej efektywności 

energetycznej. 

Zadanie polega na modernizacji ok.300 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Pilca. 

Władze gminy planują realizować przedmiotowe zadanie przy współudziale środków UE 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. 

Działanie 2. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji budynków gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pilicy i Domu Sportowca w Wierbce. 

Władze gminy planują realizować przedmiotowe zadanie przy współudziale środków UE 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2 na terenie Gminy 

Działanie 3. Konkursy i akcje edukacyjne  

Działanie bezinwestycyjne polegające na realizacji programu oszczędności w zużyciu 

mediów w placówkach oświatowych i edukacyjnych znajdujących się na terenie Gminy 

Pilica. Działanie to swoim zakresem wpisuje się w opisany w ramach realizacji 

długoterminowego celu strategicznego proces w zakresie edukacji ekologicznej 

społeczeństwa. 

Działanie to zmierza do osiągnięcia jak najwyższych oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej, wody i paliwa do celów grzewczych. Oszczędności te zostaną uzyskane 

poprzez świadome i racjonalne zarządzanie mediami przez pracowników placówek oraz 

użytkowników.  
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W oparciu o opracowany regulamin, w konkursie zostanie przeprowadzona ocena 

uczestniczących placówek, a zwycięzcy otrzymają nagrody. Istotnym elementem jest 

kontynuacja prowadzenia pełnego monitoringu mediów i zaangażowanie wszystkich szkół, 

tak by wskazać liderów działań, a jednocześnie móc nagrodzić za udział w oszczędnościach 

każdą placówkę. 

Zadanie polega dodatkowo na organizowaniu akcji edukacyjnych (szkoleń) dla pracowników 

UMiG Pilica oraz jednostek mu podległych. Zakres szkoleń obejmować będzie szeroko 

pojęte zagadnienia wpływające na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do 

atmosfery. 

Władze gminne zakładają (w celu realizacji przedmiotowego zadania) skorzystać z ofert 

firm Zewnętrznych, które świadczą usługi związane z prowadzeniem tego typu szkoleń 

w ramach pozyskanych dofinansowań (np. w ramach konkursu Edukacji Ekologicznej 

dofinansowanej przez NFOŚiGW). 

Działanie 4 Zielone zamówienia publiczne  

Zadanie polega na wprowadzenie procedury związanej z przeprowadzeniem zamówień 

publicznych.  

Zielone zamówienia publiczne stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne 

starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na 

środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót 

budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym 

przypadku. Zielone zamówienia publiczne zapewnią Gminie oszczędności finansowe – 

szczególnie przy uwzględnieniu kosztów zamawianych produktów lub usług w całym cyklu 

ich życia, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia. 

Zielone zamówienia publiczne wskazane zostały w „Strategii Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.”  jako jeden z instrumentów 

wspierających poprawę stanu środowiska. 
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5 Wskaźniki monitorowania 

Ze względu, zatem na fakt, iż sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 

2008 roku dla docelowego roku realizacji (2020) Planu przewiduje się osiągnięcie 

wskaźników, które wpisują się bezpośrednio w zidentyfikowany cel główny/strategiczny 

i odnoszą się do celów zdefiniowanych w Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym są nimi: 

 poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego (2013): 3597 MgCO2 , tj. 

7,5%, 

 zużycie energii finalnej – redukcja w stosunku do prognozy na 2020: 297 MWh, tj. 

0,2%, 

 udziału energii z OZE w bilansie na rok 2020: 3,2%7. 

Częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia wskaźników 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia 

wskaźników nie może być zbyt duża (<2 lat), gdyż zmiany będą przypuszczalnie na granicy 

błędu pomiaru. Z kolei przyjmowanie okresów zbyt dużych (> 4 lat) powoduje, iż 

zarządzanie planem i reakcja na odchylenia od zamierzonych wartości są znacznie 

utrudnione i powolne. Gmina wykona pośrednią inwentaryzację emisji w połowie okresu 

realizacji programu, kierując się identyczną metodologią jak w poniższym opracowaniu, 

aktualizując opracowaną na cele przygotowanie PGN bazę danych. 

Zgodnie z zakresem kompetencji wydziałów wchodzących w skład Urzędu Miasta i Gminy 

Pilica: 

 Referat Inwestycji Mienia Komunalnego i Rolnictwa – w zakresie działań 

inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach planu, 

 Główny specjalista do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych – w zakresie 

działań nieinwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach planu. 

Monitorowanie wskaźników wskazanych powyżej znajdzie się w gestii UMiG w Pilicy.

                                                           

7Wliczając obligatoryjny udział 20% zielonej energii w każdej kWh prądu elektrycznego 
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Tabela 25 Prognoza zużycia energii finalnej oraz emisja CO2 w roku 2020 bez udziału zadań zaplanowanych do realizacji w ramach planu 
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Razem sektory 11232   1752 3 182 31308 11051   67706 0     15 1567 120 124936 

Razem 11232 0 1752 3 182 31308 11051 0 67706 0 0 0 15 1567 120 124936 
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  7862 0 354 1 49 9549 3304 0 23426 0 0 0 1 0 0 44547 

Razem 7862 0 354 1 49 9549 3304 0 23426 0 0 0 1 0 0 44547 

Odnośne współczynniki emisji 
CO2[Mg/MWh] 0,7 0 0,202 0,227 0,267 0,305 0,299 0,364 0,346 0,4 0,1 0 0,1 0 0 

 
Współczynnik emisji CO2 dla energii 
elektrycznej niewytwarzanej lokalnie 
[Mg/MWh] 0,7 

               Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 26 Prognoza zużycia energii finalnej oraz emisja CO2 w roku 2020 z udziałem zadań zaplanowanych do realizacji w ramach planu 
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Razem sektory 11172 0 1752 3 182 31288 11051 0 67489 0 0 0 15 1567 120 124639 

Udział 8,96% 0,00% 1,41% 0,00% 0,15% 25,10% 8,87% 0,00% 54,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 1,26% 0,10% 100,00% 
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Razem sektory 7821 0 354 1 49 9543 3304 0 23351 0 0 0 1 0 0 44424 

Razem 7821 0 354 1 49 9543 3304 0 23351 0 0 0 1 0 0 44424 

Odnośne współczynniki emisji 
CO2 [Mg/MWh] 0,7 0 0,202 0,227 0,267 0,305 0,299 0,364 0,346 0,4 0,1 0 0,1 0 0 

 Współczynnik emisji CO2 dla 
energii elektrycznej 
niewytwarzanej lokalnie 
[Mg/MWh] 0,7 

               Źródło: Opracowanie własne 
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6 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Procedura aktualizacja dokumentu będzie prowadzona w identyczny sposób jak dla 

pozostałych dokumentów strategicznych Gminy. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej będzie Urząd 

Miasta i Gminy w Pilicy. 

Podstawą do aktualizacji PGN będą: 

 Wnioski interesariuszy, w tym dostarczenie do Urzędu - przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie gminy - wypełnionych o informację dotyczące 

inwestycji wpływających na gospodarkę niskoemisyjną ankiet (wzór ankiety 

w załączniku), 

 Wyniki pośredniej inwentaryzacji emisji (MEI), 

 Ewaluacja programu, 

 Zmiany otoczenia prawnego i gospodarczego (polityka klimatyczna, nowe 

technologie), 

 Otwarcie nowych możliwości finansowania. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej będzie Urząd 

Miasta i Gminy w Pilicy. 
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7 Uwagi i wnioski 

Niniejszy dokument wyznacza kierunek działań dla Gminy w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej. Realizacja konkretnych zadań oraz ich zakres uzależnione będą od 

kondycji finansowej Gminy.  

Zastrzeżenia: 

1. Realizacja zadań może być uzależniona od możliwości dofinansowania ich przez środki 

zewnętrzne. 

2. Wysokość proponowanych dofinansowań może ulec zmniejszeniu. 

3. Realizacja proponowanych dofinansowań nie wyklucza kontynuacji prowadzonych 

obecnie przez Gminę programów dofinansowań. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Biuro Doradcze Altima S.C 

ul. Żeliwna 38 

40-599 Katowice 

fax 32 750 86 84 

www.biuroaltima.pl 
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11 Załączniki 

 

Założenia do obliczeń (zapotrzebowanie na ciepło i paliwa w budynkach)  

Nazwa parametru Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku nieocieplonego 2013 250 kWh/m2 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku ocieplonego 2013 110 kWh/m2 

Średnia ilość dni grzewczych w latach 1995-2013 207 dzień 

Sprawność kotła węglowego komorowego starego typu 50 % 

Sprawność nowego typu komorowego kotła węglowego 65 % 

Sprawność kotła węglowego z aut. podajnikiem paliwa 75 % 

Sprawność kotła biomasowego z aut. podajnikiem paliwa 85 % 

Sprawność kominka 50 % 

Sprawność kotła olejowego 91 % 

Sprawność kotła gazowego 95 % 

Sprawność kolektora słonecznego 22 % 

Sprawność pompy ciepła 300 % 

Sprawność elektrycznego grzejnika bezpośredniego 99 % 

Sprawność przesyłu 95 % 

Sprawność akumulacji 96 % 

Sprawność regulacji i wykorzystania 90 % 

 

Całkowita sprawność instalacji grzewczej budynku: 

ηH,tot= ηH,g • ηH,d • ηH,s • ηH,e 

gdzie:  

ηH,tot – sprawność całkowita 

ηH,g  – sprawność wytwarzania dla źródła ciepła 

ηH,d – sprawność przesyłu 

ηH,s – sprawność akumulacji 

ηH,e – sprawność regulacji i wykorzystania 

Rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach [J] 

Qr= (A • Z • t • 0,33)/ ηH,tot 

gdzie: 

A – powierzchnia budynku [m2] 

Z – oszacowane zapotrzebowanie [W/m2] 

t – okres grzewczy [sekundy] 
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Ograniczenie zużycia po termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła 

Qpt=Qr1 - Qt 

gdzie: 

Qr1 - rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach przed termomodernizacją lub wymianie źr. 

ciepła 

Qt- rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach po termomodernizacji lub wymianie źr. ciepła 
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