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mniejszej,  w skład  których  wchodzą  zwykle  stosunkowo obojętne  chemicznie  związki
takie jak krzemionka i tlenki metali
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1. Wprowadzenie

Podstawą  wykonania  niniejszego  opracowania  jest  umowa  Nr  ZP.CRU-000334/16
zawarta w dniu 05 września 2016 r.  pomiędzy Gminą Pszczyna z siedzibą w Pszczynie,  
ul. Rynek 2, a Konsorcjum firm IGO Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary
21a, 40-053 Katowice i IGO Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary
21a, 40-053 Katowice.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672
t.j.  ze  zm.)  dla  stref  z  przekroczonym poziomem dopuszczalnym substancji  w powietrzu
powiększonym o margines  tolerancji  Zarząd  Województwa  opracowuje  Program ochrony
powietrza,  mający na celu osiągnięcie  poziomów dopuszczalnych substancji  w powietrzu
oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

W  województwie  śląskim  zagadnienia  związane  z  ochroną  powietrza  ujęte  
są  w  „Programie  ochrony  powietrza  dla  terenu  województwa  śląskiego  mający  na  celu
osiągnięcie  poziomów dopuszczalnych  i  docelowych  substancji  w  powietrzu  oraz  pułapu
stężenia ekspozycji”.

Program ten został przyjęty uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. przez
Sejmik  Województwa  Śląskiego.  Ma  on  na  celu  zweryfikowanie  postawionych  celów  
i  kierunków  w  oparciu  o  bardziej  szczegółowe  dane  i  zmienione  uregulowania  prawne,
finansowe  i  organizacyjne  oraz  wskazanie  nowych  lub  zmienionych  celów  służących
poprawie  jakości  powietrza,  którym  oddychają  mieszkańcy  województwa.  Wskazuje  on
kierunki, w których należałoby prowadzić działania naprawcze, a także przedstawia zestaw
działań mających na celu stałą poprawę jakości powietrza. 

Przygotowanie  Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji  (PONE)  oraz  stworzenie
systemu  organizacyjnego  w  celu  jego  realizacji  dla  Miasta  Pszczyna wynikało  
z poprzedniego  „Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których
stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu – Strefa bieruńsko-
pszczyńska”. Województwo śląskie podzielone było wówczas na 10 stref, przy czym Gmina
Pszczyna  zakwalifikowana  była  wówczas  do  strefy  bieruńsko-pszczyńskiej.  Aktualnie
Pszczyna znajduje się w strefie śląskiej.

Diagnoza  istniejącego  stanu  w  zakresie  jakości  powietrza  na  terenie  województwa
śląskiego  wskazała,  że  główną  przyczyną  przekroczeń  poziomów  dopuszczalnych  
i docelowych stężeń substancji w powietrzu jest tzw. „niska emisja”. Emisja ta pochodzi  
ze spalania paliw w piecach i kotłach domowych. Często dochodzą do tego również praktyki
spalania odpadów w kotłach do tego nie przeznaczonych. Dominujący udział niskiej emisji
w zanieczyszczeniu powietrza pyłem wynika z  działalności człowieka tj.  ze spalania  złej
jakości  paliw stałych i  ze  spalania  odpadów, z  niskosprawnych procesów spalania (kotły
niskiej  klasy  lub  pozaklasowe).  Należy  podkreślić,  iż  jakość  spalanych  paliw  jest
niezadowalająca. 

Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się substancji
w powietrzu, jakie występują zwłaszcza w okresie grzewczym m.in.: inwersje temperatur czy
małe prędkości wiatrów, decydują o występowaniu przekroczeń poziomów normatywnych. 

Istotnym elementem działań podejmowanych na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia
powietrza z niskich emitorów jest realizacja Programów Ograniczania Niskiej Emisji.
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2. Metodyka i zakres prac

Metodologia opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna
polegała na:

 ocenie  aktualnego  stanu  i  uwarunkowań  środowiska  w  zakresie  niskiej  emisji
zanieczyszczeń powietrza w gminie,

 weryfikacji  dotychczasowych  dokumentów  i  opracowań  inwestycyjno-
środowiskowych, 

 wyznaczeniu głównego celu strategicznego i celów taktycznych oraz sformułowaniu
kierunków działań pozwalających na realizację wyznaczonych celów, 

 określeniu  uwarunkowań  realizacji  Programu  w  zakresie  rozwiązań  prawno-
instytucjonalnych, źródeł finansowania,

 określeniu zasad monitoringu,
 konsultacji poszczególnych etapów tworzenia Programu z Urzędem Miejskim oraz  

z mieszkańcami.
Podstawą do określenia  zawartości  niniejszego Programu stał  się  przede wszystkim:

„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Na rozporządzenia Ministra  Środowiska z  dnia 2 sierpnia 2012 r.  w sprawie stref,  
w  których  dokonuje  się  oceny  jakości  powietrza  (Dz.  U.  z  2012  r.,  poz.  914),  
w województwie  śląskim wyznaczonych zostało  5 stref,  dla  których przeprowadzana jest
coroczna ocena jakości powietrza. Gmina Pszczyna zaliczona została do strefy śląskiej. Strefa
ta została utworzona ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia 24-godz.
pyłu PM10 oraz przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.
Jako punkt odniesienia dla niniejszego opracowania przyjęto zatem stan jakości powietrza  
w strefie śląskiej.

3. Uwarunkowania prawne i dokumenty wyższego rzędu

3.1. Przepisy prawne

Do  wymogów  prawnych  związanych  z  „niską  emisją”  rozumianą  jako  emisja  
z systemów grzewczych związanych z sektorem komunalno-bytowym (dla kotłów o małej
mocy cieplnej) należą obowiązujące w prawie europejskim wymagania dotyczące instalacji
pozaprzemysłowych tj. instalacji spalania paliw małej mocy do 1 MW zawarte w:

 rozporządzeniu  Komisji  (UE)  2015/1185  z  dnia  24  kwietnia  2015  r.  w  sprawie
wykonania  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2009/125/WE  
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. U. UE L. 193, 76 z 21 lipca 2015 r.),

 rozporządzeniu  Komisji  (UE)  2015/1189  z  dnia  28  kwietnia  2015  r.  w  sprawie
wykonania  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2009/125/WE  
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla  kotłów na paliwo stałe
(Dz. U. UE L. 193, 76 z 21 lipca 2015 r.

Przepisy  te  weszły  w  życie  10  sierpnia  2015  r.  i  są  bezpośrednio  stosowane  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wymogi rozporządzenia Komisji 2015/1185
będą obowiązywać od dnia 01 stycznia 2020 r., a rozporządzenia Komisji 2015/1189 będą
obowiązywać od dnia 01 stycznia 2022 r.
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Ochrona powietrza  na szczeblu  krajowym realizowana jest  w oparciu o następujące
przepisy prawne:

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 672, t. j. ze zm.),

 Ustawa  z  dnia  20  lipca  1991  r.  o  Państwowej  Inspekcji  Ochrony  Środowiska  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 686, t. j. ze zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059,
t. j. ze zm.),

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 478 t. j. ze zm.),

 Ustawa  z  dnia  z  dnia  11  czerwca  2016  r.  o  efektywności  energetycznej  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 831),

 Ustawa  z  dnia  21  listopada  2008 r.  o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 712 t. j. ze zm.),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  września  2012  r.  w  sprawie
programów  ochrony  powietrza  oraz  planów  działań  krótkoterminowych  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1028),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  stref,  
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji,  źródeł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  września  2012  r.  w  sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie  rodzajów
instalacji,  których  eksploatacja  wymaga  zgłoszenia  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  130,  
poz. 880),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadać  bazy i  stacje  paliw  płynnych,  rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu 
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1034).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań
jakościowych  dotyczących  zawartości  siarki  dla  olejów  oraz  rodzajów  instalacji  
i  warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje  opałowe (Dz.  U.  z  2014 r.,  
poz. 1547),

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  kwietnia  2014  r.  w  sprawie
szczegółowych wymagań dla  silników spalinowych w zakresie  ograniczenia emisji
zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki (Dz. U. z 2014 r., poz. 588).

Mechanizmy  prawne  wynikające  głównie  z  ww.  przepisów  prawnych  nakładają  
na  podmioty  korzystające  ze  środowiska  oraz  jednostki  administracyjne  obowiązki
stosowania  różnego  rodzaju  metod,  technologii  i  środków  technicznych  zapewniających
ochronę  powietrza  przed  zanieczyszczeniem.  Jednostki  te  zobowiązane  są  do  posiadania
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odpowiednich decyzji administracyjnych, uprawniających je do wprowadzania do powietrza
zanieczyszczeń w postaci gazów i pyłów o określonym składzie i wielkości. 

Jednym z rodzajów emisji do powietrza jest tzw. emisja niska. Narzędziem prawnym 
w  zakresie  tego  typu  zanieczyszczeń  jest  uchwała  Marszałka  Województwa  w  sprawie
Programu  ochrony  powietrza,  mająca  na  celu  osiągnięcie  dopuszczalnych  poziomów
zanieczyszczeń w powietrzu. Przygotowanie i zrealizowanie tego Programu wymagane było
dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych,
powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji,
spośród  określonych  w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012  r.  
w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031). 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie
stref,  w  których  dokonuje  się  oceny  jakości  powietrza  (Dz.  U.  z  2012  r.,  poz.  914),  
wyznaczona  została  strefa  śląska,  w której  mieści  się  powiat  pszczyński,  w tym Gmina
Pszczyna.

Na  Marszałku  Województwa  Śląskiego  spoczywa  zatem  obowiązek  opracowania
Programu  ochrony  powietrza,  natomiast  realizacja  tego  Programu  znajduje  się  w  gestii
działań władz samorządowych.

Wybrane,  najważniejsze  akty  prawne  wspierające  idee  poprawy  efektywności  i/lub
ograniczenia emisji do powietrza:

Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa z dnia 11 czerwca 2016 r.  o efektywności energetycznej  (Dz. U. z 2016 r.  

poz.  831)   określa  cel  w  zakresie  oszczędności  energii,  z  uwzględnieniem wiodącej  roli
sektora  publicznego,  ustanawia  mechanizmy  wspierające  oraz  system  monitorowania  
i  gromadzenia  niezbędnych  danych.  Ustawa  zapewni  także  pełne  wdrożenie  dyrektyw
europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy
2006/32/WE  w  sprawie  efektywności  końcowego  wykorzystania  energii  i  usług
energetycznych.  Celem  jest  stworzenie  ram  prawnych  dla  działań  na  rzecz  poprawy
efektywności  energetycznej  oraz  promocja  innowacyjnych  technologii  zmniejszających
szkodliwe  oddziaływanie  sektora  energetycznego  na  środowisko.  Głównym  założeniem
ustawy  jest  wprowadzenie  systemu  tzw.  białych  certyfikatów.  Obowiązek  uzyskania
oszczędności  nałożono  na  dwie  grupy:  przedsiębiorstwa  energetyczne  produkujące,
sprzedające  lub  dystrybuujące  energię,  ciepło  lub  gaz  oraz  na  jednostki  samorządów
terytorialnych.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. określa:

1. zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:
 energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 biogazu rolniczego,

– w instalacjach odnawialnego źródła energii,
 biopłynów,

2. mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:
 energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 biogazu rolniczego,
 ciepła,
– w instalacjach odnawialnego źródła energii:
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3. zasady  wydawania  gwarancji  pochodzenia  energii  elektrycznej  wytwarzanej  
 z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii,

4. zasady  realizacji  krajowego  planu  działania  w  zakresie  energii  ze  źródeł
odnawialnych,

5. warunki  i  tryb  certyfikowania  instalatorów  mikroinstalacji,  małych  instalacji  
i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie
większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń,

6. zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz
wspólnych projektów inwestycyjnych.

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

(Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  712,  t.j.)  określa  zasady  finansowania  ze  środków  Funduszu
Termomodernizacji  i  Remontów części  kosztów przedsięwzięć  termomodernizacyjnych   
i  remontowych.  Na  mocy  ww.  ustawy  z  tytułu  realizacji  przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego zmniejszającego zapotrzebowanie na energię o określoną wartość,
inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie
termomodernizacyjne, zwana dalej „premią termomodernizacyjną”.

„Ustawa antysmogowa”
Nowelizacja  ustawy Prawo Ochrony Środowiska  o  zmianie  ustawy Prawo Ochrony

Środowiska  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  672  ze  zm.).  Przepisy  ustawy  umożliwiają  
m.in.  zastosowanie  na  szczeblu  lokalnym  prawnych  rozwiązań,  które  przyczynią  się  
do  poprawy jakości  powietrza  i  ochrony  przed  hałasem.  Władze  lokalne,  uwzględniając
potrzeby zdrowotne mieszkańców i oddziaływanie na środowisko, będą mogły wprowadzać
na  konkretnym  terenie  ograniczenia  lub  zakazy  w  zakresie  technicznym,  emisyjnym  
i jakościowym dla instalacji, w których następuje spalanie paliw. Takie rozwiązania mogą
przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. 

3.2. Zbieżność PONE z innymi dokumentami strategicznymi

Zarówno nadrzędny cel Programu Ograniczania Niskiej Emisji, jak i główne kierunki
działań,  zostały  zdefiniowane  z  zachowaniem  ścisłej  relacji  z  celami  i  priorytetami
przyjętymi w dokumentach i opracowaniach takich jak:
a) na szczeblu krajowym:

 z  ustaleniami  i  rekomendacjami  wynikającymi  z  „Polityki  Energetycznej  Polski
do 2030 roku”,

 ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej,
 z Polityką Klimatyczną Polski,
 z ustawą o efektywności energetycznej opisaną w pkt. 3.1. powyżej, 
 z ustawą o odnawialnych źródłach energii opisaną w pkt. 3.1. powyżej,
 z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów opisaną w pkt. 3.1. powyżej,
 z ustawą antysmogową opisaną w pkt. 3.1. powyżej,
 z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
 z Krajowym Programem Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
 ze Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” – perspektywa do 2020 r.,
 z Pakietem Klimatyczno-energetycznym,
 z zobowiązaniami określonymi w Protokole z Kioto,

b) na szczeblu wojewódzkim:
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 z  wytycznymi  Programu  ochrony  powietrza  dla  terenu  województwa  śląskiego
mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz
pułapu stężenia ekspozycji,

 ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+",
 z  Programem  Ochrony  Środowiska  dla  Województwa  Śląskiego  do  roku  2019  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024,
c) na szczeblu powiatowym:

 ze Strategią Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023
 z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2015  

z perspektywą do roku 2018,
 z  Planem  Zrównoważonego  Rozwoju  Publicznego  Transportu  Zbiorowego  dla

Powiatu Pszczyńskiego,
d) na szczeblu lokalnym: 

z Programem ograniczania niskiej emisji dla gminy Pszczyna wraz z określeniem efektu
ekologicznego,

z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Pszczyna na lata 2015-2022,
 z Aktualizacją Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Pszczyna,
 ze Strategią Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023,
z  Programem  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Pszczyna  na  lata  2014-2017  

z perspektywą na lata 2018-2020.

Dokumenty krajowe

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Polityka energetyczna Polski została przyjęta uchwałą Nr 202/2009 Rady Ministrów 

z  dnia  10  listopada  2009  r.  Polska,  jako  kraj  członkowski  Unii  Europejskiej,  czynnie
uczestniczy  w  tworzeniu  wspólnotowej  polityki  energetycznej,  a  także  dokonuje
implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę
ochronę  interesów  odbiorców,  posiadane  zasoby  energetyczne  oraz  uwarunkowania
technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. Podstawowymi kierunkami polskiej polityki
energetycznej są:

 poprawa efektywności energetycznej,
 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 dywersyfikacja  struktury  wytwarzania  energii  elektrycznej  poprzez  wprowadzenie

energetyki jądrowej,
 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

 Polityka energetyczna ma być oparta na zasobach własnych - chodzi w szczególności 
o węgiel kamienny i brunatny, co ma zapewnić uniezależnienie produkcji energii elektrycznej
od  surowców  sprowadzanych.  Kontynuowane  będą  również  działania  związane  
ze zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski, a także ze zróżnicowaniem technologii produkcji.
Wspierany  ma  być  również  rozwój  technologii  pozwalających  na  pozyskiwanie  paliw
płynnych i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada także stworzenie stabilnych
perspektyw dla inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną.  Na operatorów
sieciowych  nałożony  zostaje  obowiązek  opracowania  planów  rozwoju  sieci,  lokalizacji
nowych  mocy  wytwórczych  oraz  kosztów  ich  przyłączenia.  Przyjęty  dokument  zakłada
również rozwój  wykorzystania  odnawialnych źródeł  energii  oraz  rozwój konkurencyjnych
rynków paliw i energii. Zakłada też ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.
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Główne cele polityki energetycznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej to:
 dążenie  do  utrzymania  zero-energetycznego  wzrostu  gospodarczego,  tj.  rozwoju

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,
 konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Główne cele polityki energetycznej w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw 
i energii to:

 węgiel -  głównym  celem  polityki  energetycznej  w  tym  obszarze  jest  racjonalne  
i  efektywne  gospodarowanie  złożami  węgla,  znajdującymi  się  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

 gaz -  głównym  celem  polityki  energetycznej  w  tym  obszarze  jest  zapewnienie
bezpieczeństwa  energetycznego  kraju  poprzez  dywersyfikację  źródeł  i  kierunków
dostaw gazu ziemnego,

 ropa  naftowa  i  paliwa  płynne -  głównym  celem  polityki  energetycznej  w  tym
obszarze jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez:
 zwiększenie  stopnia  dywersyfikacji  źródeł  dostaw  ropy  naftowej,  rozumianej

jako  uzyskiwanie  ropy  naftowej  z  różnych  regionów  świata,  od  różnych
dostawców z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych,

 budowę  magazynów  ropy  naftowej  i  paliw  płynnych  o  pojemnościach
zapewniających  utrzymanie  ciągłości  dostaw,  w  szczególności  w  sytuacjach
kryzysowych.

Główne cele  polityki  energetycznej  w zakresie  dywersyfikacji  struktury wytwarzania
energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej to:

 przygotowanie  infrastruktury  dla  energetyki  jądrowej  i  zapewnienie  inwestorom
warunków  do  wybudowania  i  uruchomienia  elektrowni  jądrowych  opartych  
na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej
kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania,
budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych.

Główne cele polityki energetycznej w zakresie  rozwoju wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, w tym biopaliw to:

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej  
do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,

 osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,

 ochronę  lasów przed nadmiernym eksploatowaniem,  w celu  pozyskiwania  biomasy
oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw,
tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem
oraz zachować różnorodność biologiczną,

 wykorzystanie  do  produkcji  energii  elektrycznej  istniejących  urządzeń  piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa,

 zwiększenie  stopnia  dywersyfikacji  źródeł  dostaw  oraz  stworzenie  optymalnych
warunków  do  rozwoju  energetyki  rozproszonej  opartej  na  lokalnie  dostępnych
surowcach.
Główne cele polityki energetycznej w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków paliw

i energii to:
 zapewnienie  niezakłóconego  funkcjonowania  rynków  paliw  i  energii,  a  przez  

to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen.
Główne cele polityki energetycznej w zakresie  ograniczenia oddziaływania energetyki

na środowisko to:
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 ograniczenie  emisji  CO2 do  2020  roku,  przy  zachowaniu  wysokiego  poziomu
bezpieczeństwa energetycznego,

 ograniczenie  emisji  SO2 i  NOx oraz  pyłów (w tym PM10 i  PM2,5)  do  poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

 ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych,

 minimalizacja  składowania  odpadów  poprzez  jak  najszersze  wykorzystanie  ich  
w gospodarce,

 zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 r.)

zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym
kraju do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania
odnawialnych  źródeł  energii  (OZE)  ułatwi  przede  wszystkim  osiągnięcie  założonych  
w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych
za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.

Polityka Klimatyczna Polski
„Polityka Klimatyczna Polski” (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003 r.)

zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Celem
strategicznym polityki  klimatycznej  jest  „włączenie  się  Polski  do  wysiłków  społeczności
międzynarodowej  na  rzecz  ochrony  klimatu  globalnego  poprzez  wdrażanie  zasad
zrównoważonego  rozwoju,  zwłaszcza  w  zakresie  poprawy  wykorzystania  energii,
zwiększania zasobów leśnych i  glebowych kraju,  racjonalizacji  wykorzystania  surowców  
i  produktów  przemysłu  oraz  racjonalizacji  zagospodarowania  odpadów,  w  sposób
zapewniający  osiągnięcie  maksymalnych,  długoterminowych  korzyści  gospodarczych,
społecznych i politycznych”.

Polityka Ekologiczna Państwa
Polityka ekologiczna państwa oparta jest na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego

rozwoju,  dlatego  zasada  ta  musi  być  uwzględniona  we  wszystkich  dokumentach
strategicznych  oraz  programach  opracowywanych  na  poziomie  krajowym,  regionalnym
i lokalnym.  W  praktyce  zasada  zrównoważonego  rozwoju  powinna  być  stosowana  wraz
z wieloma zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi tj.:
 zasada prewencji (zapobiegania) oznacza przede wszystkim zapobieganie powstawaniu

zanieczyszczeń,  recykling,  a  także  wprowadzanie  pro  -  środowiskowych  systemów
zarządzania środowiskiem, 

 zasada  „zanieczyszczający  płaci”,  wskazuje  jednostki  użytkujące  środowisko  jako
podmioty odpowiedzialne za skutki zanieczyszczeń i innych zagrożeń środowiska,

 zasada  integracji  oznacza  uwzględnienie  w  politykach  sektorowych  celów
ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi,

 zasada  skuteczności  ekologicznej  i  efektywności  ekonomicznej  oznacza  potrzebę
minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu ekologicznego,

 zasada uspołecznienia oznacza dostęp ludności do informacji o środowisku.
W  polityce  ekologicznej  zostały  określone  działania  pozwalające  na  osiągnięcie

następujących celów: 
w zakresie działań systemowych: 
 doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich

sektorów  gospodarki  będą  zgodne  z  obowiązującym  w  tym  zakresie  prawem,
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poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i  wyniki tej  oceny będą
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów, 

 uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i  edukacyjnych, które
prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz świadomych postaw
konsumenckich zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

 jak  najszersze  przystępowanie  do  systemu  ekozarządzania  i  audytu  (EMAS),
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści
ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie,

 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 zwiększenie  roli  polskich  placówek  we wdrażaniu  ekoinnowacji  w przemyśle  oraz  

w  produkcji  wyrobów  przyjaznych  dla  środowiska  oraz  doprowadzenie  
do zadawalającego stanu monitoringu środowiska,

 stworzenie  systemu  prewencyjnego,  mającego  na  celu  zapobieganie  szkodom  
w środowisku i sygnalizującego możliwości wystąpienia szkody oraz zapewniającego,
że koszty szkód w środowisku oraz koszty zapobiegania powstaniu tych szkód ponosić
będą sprawcy,

 integracja problematyki środowiskowej i planowania przestrzennego. 
w zakresie ochrony zasobów naturalnych:
 ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej na różnym poziomie organizacji,
 racjonalne  użytkowanie  zasobów  leśnych  przez  kształtowanie  właściwej  struktury

gatunkowej i wiekowej,
 rozwijanie zróżnicowanej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 
 racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki

sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed
skutkami powodzi,

 rozpowszechnianie  dobrych praktyk rolnych i  leśnych,  zgodnie  z  zasadami  rozwoju
zrównoważonego,

 przeciwdziałanie  degradacji  terenów  rolnych,  łąkowych  i  wodno-błotnych  przez
czynniki antropogeniczne,

 rekultywacja terenów zdegradowanych,
 racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę 

z zasobów podziemnych oraz ich ochrona przed ilościową i jakościową degradacją.
w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
 dalsza  poprawa  stanu  zdrowotnego  obywateli  w wyniku  wspólnych  działań  sektora

ochrony  środowiska  z  sektorem  zdrowia  oraz  skuteczny  nadzór  nad  wszystkimi
instytucjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych,

 dążenie  do  spełnienia  przez  RP zobowiązań wynikających z  Traktatu  Akcesyjnego  
oraz z dwóch dyrektyw unijnych (dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego  
i  Rady  z  dnia  23  października  2001  r.  w  sprawie  ograniczenia  emisji  niektórych
zanieczyszczeń  do  powietrza  z  dużych  obiektów  energetycznego  spalania  -  tzw.
dyrektywa LCP oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia
21  maja  2008  r.  w  sprawie  jakości  powietrza  i  czystszego  powietrza  dla  Europy  
- dyrektywa CAFE),

 utrzymanie lub osiągniecie dobrego stanu wszystkich wód,
 zmniejszenie ilości powstających odpadów oraz ich odzysk,
 dokonanie  wiarygodnej  oceny narażenia  społeczeństwa na  ponadnormatywny hałas  

i  promieniowanie  elektromagnetyczne  oraz  podjęcie  kroków  do  zmniejszenia  tego
zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
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Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Celem  Krajowego  Programu  Ochrony  Powietrza  (KPOP)  jest  poprawa  jakości

powietrza  na  terenie  całej  Polski.  Dotyczy  to  w  szczególności  obszarów  o  najwyższych
stężeniach  zanieczyszczeń  powietrza  oraz  obszarów,  na  których  występują  duże  skupiska
ludności.  Poprawa  jakości  powietrza  powinna  nastąpić,  co  najmniej  do  stanu
niezagrażającego  zdrowiu  ludzi,  zgodnie  z  wymogami  prawodawstwa  Unii  Europejskiej,
transponowanego do polskiego porządku prawnego, a w perspektywie do 2030 r. do celów
wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia.

W 2013 r. udział źródeł odpowiedzialnych za przekroczenie poziomu dopuszczalnego
pyłu PM10 w skali kraju przedstawiał się następująco:

 88,21% – indywidualne ogrzewanie budynków,
 5,77% – ruch pojazdów (w tym intensywny ruch pojazdów w centrach miast),
 2,98% – emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych dróg i ulic,
 1,84% – przemysł,
 1,17% – napływ transgraniczny,
 0,03% – źródła nieantropogeniczne.

W sektorze bytowo-komunalnym stosowane są często paliwa złej jakości oraz spalane
są odpady w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach grzewczych. Te nieodpowiednie
praktyki i zachowania wynikają z niedostatecznej świadomości społeczeństwa o wpływie ich
działań  na  stan  jakości  powietrza  i  związanych  z  tym skutkach zdrowotnych,  a  także  ze
względów ekonomicznych. 

Coraz częściej jednak uaktywniają się ruchy obywatelskie na rzecz poprawy jakości
powietrza  i  walki  z  zanieczyszczeniami.  Ich  uczestnicy  podnoszą  coraz  mocniej  kwestie
szkód  na  zdrowiu  oraz  związanych  z  nimi  kosztów  finansowo-społecznych,  a  także
obywatelskiego prawa do czystego powietrza.

Dla osiągnięcia zamierzonych celów i efektywnej realizacji działań proponowanych
do podjęcia na poziomie wojewódzkim i lokalnym niezbędne jest:

 podniesienie rangi zagadnienia jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań na
szczeblu krajowym oraz powołanie szerokiego Partnerstwa na rzecz poprawy jakości
powietrza,

 stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na
celu poprawę jakości powietrza,

 włączenie społeczeństwa w działania  na rzecz poprawy jakości  powietrza poprzez
zwiększenie  świadomości  społecznej  oraz  tworzenie  trwałych  platform  dialogu  
z organizacjami społecznymi,

 rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza,
 rozwój  mechanizmów kontrolowania  źródeł  niskiej  emisji  sprzyjających  poprawie

jakości powietrza,
 upowszechnienie  mechanizmów  finansowych  sprzyjających  poprawie  jakości

powietrza.

Krajowy  Program  Ochrony  Powietrza  jest  średniookresowym  dokumentem
planistycznym,  który  stanowi  element  spójnego  systemu  zarządzania  ze  średniookresową
Strategią  „Bezpieczeństwo Energetyczne  i  Środowisko – perspektywa do 2020 r.”  przyjętą
uchwałą Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 469).
Cel  3  Strategii „Bezpieczeństwo  Energetyczne  i  Środowisko”  (BEIŚ)  Poprawa  stanu
środowiska i Kierunek Interwencji
3.3.  Ochrona  powietrza,  w  tym  ograniczenie  oddziaływania  energetyki,  stwierdza
konieczność  przygotowania  Krajowego  Programu  Ochrony  Powietrza,  wyznaczającego
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główne  cele  do  realizacji  w  programach  ochrony  powietrza  na  szczeblu  regionalnym  
i wojewódzkim.

W ramach pozostałych kierunków Interwencji 3.3. przewidziano działania związane 
z upowszechnieniem stosowania technologii ograniczających emisje pyłów oraz NOx i SOx,
jak również wdrożeniem instrumentów sprzyjających poprawie jakości powietrza. Działania
te w obszarze sektora bytowo-komunalnego będą polegały na:

 upowszechnieniu instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin,
 wsparciu  nowych  technologii  w  produkcji  kotłów  spełniających  wymogi  Unii

Europejskiej,  w tym dyrektywy Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 2009/125/WE  
z  dnia  21  października  2009 r.  ustanawiającej  ogólne  zasady ustalania  wymogów
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,

 zmianach  legislacyjnych  umożliwiających  wspieranie,  kontrolę  i  egzekwowanie
działań dotyczących ograniczania niskiej emisji, w szczególności w zakresie art. 96
ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącego możliwości  podjęcia  przez sejmik
województwa uchwały o dopuszczalnym sposobie i rodzaju stosowanych paliw,

 możliwości  dofinansowania  osób  fizycznych  w  programach  ograniczania  niskiej
emisji (PONE),

 tworzeniu lokalnych instrumentów podatkowych wspierających realizację PONE,
 wprowadzeniu zakazu sprzedaży odbiorcom indywidualnym odpadów powstających

przy wydobyciu węgla, którymi często opalane są budynki,
 przygotowaniu  wytycznych  dla  producentów  kotłów  w  zakresie  dotrzymywania

standardów emisyjnych.
W obszarze sektora transportu w ramach kierunków Interwencji 3.3. działania polegać

będą na:
 opracowaniu  katalogu  środków  wpływających  pozytywnie  na  rozwój  transportu

niskoemisyjnego,  wspieraniu  stosowania  „paliw  ekologicznych”  w  transporcie
publicznym oraz dofinansowaniu realizacji działań naprawczych z funduszy unijnych,
krajowych i regionalnych,

 wspieraniu  modernizacji  miejskiego  transportu  zbiorowego  w kierunku  transportu
przyjaznego dla środowiska.

Ponadto,  w  ramach  kierunku  interwencji  2.2.  Poprawa  efektywności  energetycznej
przewidziane jest podjęcie działań w obszarze efektywnego wykorzystania energii, poprzez
stworzenie możliwości dokonywania działań proefektywnościowych przez osoby prywatne,  
a  w  szczególności  przez  spółdzielnie  i  wspólnoty  mieszkaniowe,  oraz  wspieranie
budownictwa  efektywnego  energetycznie,  jak  również  wspieranie  wysokosprawnej
kogeneracji i ciepłownictwa.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.
Niniejsza Strategia przyjęta została uchwałą Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia

2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 469).
Pogodzenie  wzrostu  gospodarczego  z  dbałością  o  środowisko  to  obecnie  jedno  

z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska. Jest to szczególnie istotne w kontekście
zmian zachodzących w światowej gospodarce związanych z dążeniem do wzrostu poziomu
życia  obywateli,  koniecznością  efektywnego  wykorzystania  zasobów  naturalnych  oraz
potrzebą zmian wzorców produkcji i konsumpcji.

Podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie wysokiej
jakości życia obecnym i przyszłym pokoleniom, przy racjonalnym korzystaniu z dostępnych
zasobów.  Podejście  to  ma  charakter  dominujący  w  międzynarodowych  stosunkach
gospodarczych, a w ostatnich latach koncentruje się na konieczności transformacji systemów
społeczno-gospodarczych w kierunku tzw. zielonej gospodarki.
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Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle
istotne  obszary:  energetykę  i  środowisko,  wskazując  m.in.  kluczowe reformy i  niezbędne
działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 r.

Kwestią zasadniczą dla jakości życia ludzi i funkcjonowania gospodarki są stabilne,
niczym niezakłócone dostawy energii. Wykorzystanie zasobów energetycznych nie pozostaje
obojętne  dla  środowiska,  zatem  prowadzenie  skoordynowanych  działań  w  obszarze
energetyki i środowiska jest nie tylko wskazane, ale i konieczne. Strategia tworzy więc rodzaj
pomostu pomiędzy środowiskiem i energetyką, stanowiąc jednocześnie impuls do bardziej
efektywnego i racjonalnego prowadzenia polityki w obu obszarach, tak aby wykorzystać efekt
synergii  i  zapewnić  spójność  podejmowanych  działań.  Celem  strategii  jest  ułatwianie
„zielonego”  (sprzyjającego  środowisku)  wzrostu  gospodarczego  w  Polsce  poprzez
zapewnienie  bezpieczeństwa  energetycznego  i  dostępu  do  nowoczesnych,  innowacyjnych
technologii,  a  także  wyeliminowanie  barier  administracyjnych  utrudniających  „zielony”
wzrost.

Priorytetowe w zakresie ochrony środowiska będą zmiany w zakresie  ograniczenia
zanieczyszczeń  powietrza  oraz  reforma  systemu  gospodarki  wodnej.  Przy  jednoczesnym
wzroście produkcji energii elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energię
cieplną musi następować redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery substancji takich jak
związki  azotu  (NOx),  dwutlenek  siarki  (SO2),  tlenek  węgla  (CO),  pyły  PM10  i  PM2,5,
benzo(a)piren  oraz  wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne.  Pogodzenie  tych
procesów  jest  możliwe  tylko  poprzez  unowocześnienie  sektora  energetyczno-
ciepłowniczego, poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie tzw. niskiej  emisji
dzięki  zastępowaniu  tradycyjnych  pieców  i  ciepłowni  nowoczesnymi  źródłami,  przy
zwiększeniu  dostępnych mechanizmów finansowych będących  wsparciem dla  inwestycji,  
w tym zakresie. Dostępność wody, podobnie jak w przypadku energii, ma kluczowe znaczenie
dla jakości życia i stabilnego rozwoju gospodarczego. Nowy system zarządzania zasobami
wód,  dokończenie  inwestycji  wodościekowych,  inwestycje  w  zakresie  ochrony
przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem dużych zbiorników wodnych na cele energetyczne,
to główne założenia zmian w gospodarce wodnej Polski. Jednym z kluczowych wyzwań jest
również  racjonalna  eksploatacja  innych  zasobów  naturalnych.  Konieczne  jest  urealnienie
rynkowych cen zasobów i  odzwierciedlenie  rzeczywistych kosztów ich  eksploatacji  –  nie
tylko kosztów wydobycia, ale również szkód dla środowiska naturalnego z tym związanych.
Właściwe zarządzanie środowiskiem powinno opierać się o nowoczesny system planowania
przestrzennego  i  ocen  oddziaływania  na  środowisko.  W świetle  wyzwań  inwestycyjnych,
związanych z wdrożeniem pakietu działań wynikających ze zintegrowanych strategii rozwoju
Polski,  niezwykle  istotna  rola  będzie  przypisana  do  właściwego  funkcjonowania  systemu
oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanych  przedsięwzięć  (EIA)  oraz
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA), które są podstawowym narzędziem
wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju.

W  dziedzinach  takich  jak  energetyka,  przemysł,  gospodarka  wodna,  gospodarka
odpadami,  transport,  jak  również  w  celu  ochrony  zasobów  przyrodniczych  terenów
szczególnie cennych przyrodniczo (w tym obszarów w sieci Natura 2000) niezwykle istotne
jest, aby ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, jak i dokumentów strategicznych
oraz  programowych  (tworzących  ramy  dla  realizacji  tych  przedsięwzięć)  była
przeprowadzona w sposób rzetelny i poprawny oraz zgodnie z najlepszymi praktykami w tym
zakresie.

Polska  elektroenergetyka  była,  jest  i  będzie  w  okresie  objętym  niniejszą  strategią
oparta  przede  wszystkim  na  węglu.  Produkcja  energii  elektrycznej  wg  nośników
przedstawiała się w 2012 r. następująco: węgiel brunatny 33,5%, węgiel kamienny 50,6%, gaz
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ziemny 3,3%, energia odnawialna (biomasa, biogaz, woda, wiatr) 10,4%, pozostałe paliwa
2%. Do 2009 r. udało się w Polsce zredukować o 27 pkt. proc. więcej emisji niż wyznaczony
cel. Emisję obniżono o 186 mln ton ekw. CO2, co stanowi 33% redukcji emisji w stosunku 
do 1988 r.  Jednocześnie,  przy tak  dużej  redukcji  emisji,  w ciągu ostatnich  20 lat  Polska
odnotowała  znaczący  wzrost  gospodarczy,  przebiegający  co  najmniej  dwa  razy  mniej
emisyjnie niż w Europie Zachodniej.

Kolejnym elementem wyróżniającym krajową gospodarkę na tle gospodarek unijnych,
jest kwestia efektywności energetycznej. W ciągu ostatnich 20 lat Polska dokonała dużego
postępu w tej dziedzinie, jednak nadal energochłonność pierwotna PKB Polski, wyrażona  
w cenach stałych (rok bazowy to 2005) oraz parytecie siły nabywczej jest wyższa o 19%  
od średniej europejskiej.

Pakiet energetyczno-klimatyczny
Według  Europejskiej  Agencji  Środowiska  sektor  energetyczny  odpowiada  za  28%

emisji gazów cieplarnianych, transport za 21%, przemysł za 20%, a gospodarstwa domowe
oraz  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa  za  17%.  Dlatego  też  wysiłki  Unii  Europejskiej
ukierunkowane  są  w  głównej  mierze  na  ograniczenie  emisji  w  tych  czterech  sektorach.
Komisja  Europejska  oszacowała,  że  głównymi  technologiami,  które  pozwolą  na  znaczną
redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery są: 

 efektywność energetyczna, 
 energia odnawialna, 
 energia nuklearna,
 wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. 

W grudniu  2008  r.  27  państw  Unii  Europejskiej  postawiło  przed  sobą  trzy  bardzo
ambitne cele w ramach tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego:

I. zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, 
II.  zwiększenie  udziału  energii  ze  źródeł  odnawialnych  o  20%,  
III. redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%. 
Wszystkie trzy cele mają zostać osiągnięte do końca 2020 r. 

Dokumenty wojewódzkie

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie
poziomów  dopuszczalnych  i  docelowych  substancji  w  powietrzu  oraz  pułapu  stężenia
ekspozycji

Program  ochrony  powietrza  dla  terenu  województwa  śląskiego  mający  na  celu
osiągnięcie  poziomów  dopuszczalnych  i  docelowych  substancji  w  powietrzu  oraz  pułapu
stężenia ekspozycji został przyjęty uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. przez
Sejmik Województwa Śląskiego.

Program  ten  jest  aktualizacją  Programu  ochrony  powietrza  (POP)  dla  stref
województwa  śląskiego,  w  których  stwierdzone  zostały  ponadnormatywne  poziomy
substancji w powietrzu przyjętego uchwałą Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. i ma
na celu zweryfikowanie postawionych celów i kierunków w oparciu o bardziej szczegółowe
dane i zmienione uregulowania prawne, finansowe i organizacyjne oraz wskazanie nowych
lub zmienionych celów służących poprawie jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy
województwa.

Głównym celem, postawionym w Programie ochrony powietrza dla stref województwa
śląskiego,  jest  ochrona  zdrowia  mieszkańców  województwa,  która  ma  być  realizowana
poprzez  poprawę  jakości  powietrza,  w  tym  także  ograniczenie  niskiej  emisji.  Działania
zdefiniowane w Programie są skierowane głównie na: 
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 ograniczenie emisji z urządzeń o małej mocy do 1 MW, gdzie priorytetami określono
wymianę urządzeń na paliwa stałe oraz innych urządzeń niskosprawnych zasilanych
innymi paliwami, a także termomodernizację budynków, 

 ograniczenie emisji z transportu,
 ograniczenie emisji ze źródeł punktowych,
 odpowiednie planowanie przestrzenne,
 działania  wspomagające,  które obejmują  informacje o jakości  powietrza,  edukację

ekologiczną oraz działania kontrolne,
 wdrożenie i zarządzanie realizacją programu ochrony powietrza,
 pozostałe  działania  wspomagające  realizowane  warunkowo,  uwzględniające

odpowiednie inwestycje w przemyśle, budownictwie i transporcie, a także różnego
rodzaju działania porządkowe i zarządzające.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Zgodnie z wizją województwa śląskiego w 2020 r.  województwo ma być regionem

zapewniającym  dostęp  do  usług  publicznych  o  wysokim  standardzie,  o  nowoczesnej  
i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju
Europy.

Osiągnięcie  tak  nakreślonej  wizji  rozwoju  poprzez  wykorzystanie  i  wzmocnienie
posiadanych pozytywnych wartości, usuwanie barier rozwojowych oraz kreowanie nowych
wartości  oznacza,  iż  Śląsk  będzie  regionem:  „czystym”  we  wszystkich  składnikach
środowiska  naturalnego,  zapewniającym  zachowanie  bioróżnorodności  obszarów,
stwarzającym warunki do zdrowego życia i realizującym zasady zrównoważonego rozwoju
oraz regionem o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także
turystyczno-rekreacyjnych, z różnorodną ofertą spędzania wolnego czasu.

Program ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024

Program  Ochrony  Środowiska  dla  Województwa  Śląskiego  jest  dokumentem
określającym  cele  i  priorytety  w  obszarze  poprawy  stanu  środowiska  Województwa
Śląskiego.  Naczelną  zasadą  przyjętą  w Programie  jest  zasada  zrównoważonego  rozwoju,
która  umożliwia  zharmonizowany  rozwój  gospodarczy  i  społeczny  zgodny  z  ochroną
walorów środowiska. 

W  opisywanym  dokumencie  wyznaczono  następujący  cel  nadrzędny:  „dążenie  
do poprawy stanu środowiska w województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu  
na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne
gospodarowanie jego zasobami”.

Osiągnięcie  głównego  celu  będzie  realizowane  poprzez  odpowiednie  działania  dla
poszczególnych komponentów środowiska. W obszarze ochrony powietrza atmosferycznego
zdefiniowano następujące cele:

 Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana 
z realizacją kierunków działań naprawczych,

  Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z
nowoczesnymi technologiami.

Dokumenty powiatowe

Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023
Strategia  rozwoju  przyjęta  została  uchwałą  Nr  XVIII/141/16  Rady  Powiatu

Pszczyńskiego z dnia 25 maja 2016 r.  Jest  ona dokumentem określającym cele i  kierunki
rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Pszczyńskiego.
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W Strategii sprecyzowano trzy priorytety strategiczne. W priorytecie strategicznym II –
Atrakcyjność przestrzenna określono cel operacyjny II.3 Dbałość o środowisko naturalne oraz
rozwój odnawialnych źródeł energii.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą
do roku 2018 

W Programie powiatowym sprecyzowano strategię  ochrony środowiska.  W jednym  
z komponentów Programu tj.  powietrze atmosferyczne określono cel długookresowy jako:
kontynuację działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczaniem zużycia
energii i wzrostem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Wśród kierunków działań dla gmin Powiatu Pszczyńskiego wyróżniono:
 wdrażanie programu ochrony powietrza, zgodnie z wynikami rocznej oceny jakości

powietrza w strefach,
 wspieranie  działań  inwestycyjnych w zakresie  ochrony powietrza  podejmowanych

przez podmioty gospodarcze i mieszkańców,
 wspieranie  rozwoju  odnawialnych  źródeł  energii  oraz  technologii  zwiększających

efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki,
 wspieranie  wdrażania  przyjaznych  środowisku  technologii  z  uwzględnieniem

biopaliw oraz modernizacja układów technologicznych,
 zwiększenie świadomości  społeczeństwa w zakresie  potrzeb i  możliwości ochrony

powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii,
 modernizację dróg gminnych,
 termomodernizację obiektów budowalnych będących w zasobach gminy.

Plan  Zrównoważonego  Rozwoju  Publicznego  Transportu  Zbiorowego  dla  Powiatu
Pszczyńskiego

Plan  transportowy  został  opracowany  w  celu  zapewnienia  zrównoważonego  oraz
uwzględniającego  oczekiwania  społeczne  procesu  rozwoju  i  organizowania  przewozów  
o charakterze użyteczności  publicznej.  Jakość systemu transportowego decyduje o jakości
życia mieszkańców, a także o warunkach rozwoju gospodarczego obszaru objętego planem.
Główną  rolą  przewozów  wykonywanych  na  obszarze  gmin  Powiatu  Pszczyńskiego  jest
przede wszystkim zapewnienie sprawnego dojazdu ich mieszkańców do Pszczyny.

Dokumenty na szczeblu lokalnym

Program  ograniczania  niskiej  emisji  dla  Gminy  Pszczyna  wraz  z  określeniem  efektu
ekologicznego

Program opracowany został w październiku 2006 r. Jego realizacja miała przyczynić się
do zmniejszenia ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu. 

Na  obszarze  Gminy  Pszczyna  dominuje  budownictwo  indywidualne,  w  sołectwach
również zabudowa zagrodowa. Wyjątek stanowi centrum miasta. 

Do ogrzewania budynków indywidualnych, na terenie Gminy, wykorzystuje się głównie
kotły  węglowe,  sporadycznie  gazowe,  kominki  opalane  drewnem.  Rzadkość  stanowi
ogrzewanie olejowe i elektryczne. 

Z  uwagi  na  upływający  czas,  wprowadzenie  nowych  przepisów  prawnych  oraz
opracowanie nowych dokumentów nadrzędnych konieczna stała się aktualizacja omawianego
dokumentu.  Dodatkowym  argumentem  przemawiającym  za  koniecznością  aktualizacji
Programu jest konieczność poprawy jakości powietrza w Gminie Pszczyna.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2022
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Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  został  podjęty  Uchwałą  Nr  XXII/234/16  Rady
Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 maja 2016 r.

Plan  jest  dokumentem  przyczyniającym  się  do  osiągnięcia  celów  określonych  
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r.

Głównym celem Planu jest Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Pszczyna
poprzez:

 redukcję emisji CO2 w 2022 r. w stosunku do roku bazowego o 1,72%,
 wzrost  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  w  ogólnym  bilansie  w  roku

docelowym 2022 o 0,02% w stosunku do roku bazowego,
 redukcję  zanieczyszczeń  powietrza  w  zakresie  zmniejszania  ilości  zanieczyszczeń

pyłowych,
 redukcję energii finalnej w 2022 r. w stosunku do roku bazowego o 1,9%.

Aktualizacja  Projektu  założeń  do  Planu  Zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  
i paliwa gazowe dla Gminy Pszczyna

Projekt założeń pozwala na kształtowanie gospodarki energetycznej Gminy w sposób
uporządkowany i  dostosowany do  warunków lokalnych.  Celem opracowania  jest  analiza
potrzeb  energetycznych  i  sposobu  ich  zaspokajania  na  terenie  Gminy,  określenie
zapotrzebowania  na  ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe  oraz  wskazanie  źródeł
pokrycia  zapotrzebowania  energii  do  2030  r.  ,  z  uwzględnieniem planowanego  rozwoju
Gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023
Strategia  Rozwoju  przyjęta  została  Uchwałą  Nr  XVII/172/15  Rady  Miejskiej  

w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r.
W Strategii określony został plan operacyjny, gdzie w ramach III obszaru strategicznego

Zasoby  naturalne  sprecyzowano  cel  strategiczny  III.1.  zrównoważone  gospodarowanie
środowiskiem i cel strategiczny III.2. zachowanie wysokiej jakości środowiska. W ramach
tych celów przewiduje się  m.in.  wdrażanie zasad gospodarki  niskoemisyjnej  i  efektywne
gospodarowanie energią,

Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Pszczyna  na  lata  2014-2017  z  perspektywą  
na lata 2018-2020 

Program jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie
Gminy.  W ramach  komponentu  powietrze  atmosferyczne  sprecyzowano  cel,  który brzmi:
kontynuacja  działań  związanych  z  poprawą  jakości  powietrza.  W  ramach  komponentu
odnawialne źródła energii sprecyzowano cel: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na terenie Gminy Pszczyna.

4. Analiza SWOT 

W  tab.  1  przedstawiono  zestawienie  mocnych  i  słabych  stron  obszaru  Gminy  
w aspekcie jakości powietrza atmosferycznego.

Tabela 1 Analiza SWOT Gminy Pszczyna w aspekcie jakości powietrza

Czynniki pozytywne Czynniki negatywne

U
w S - Mocne Strony W - Słabe Strony
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Źródło: Opracowanie własne

Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych
Najwięcej  zanieczyszczeń  o  wysokiej  toksyczności  powstaje  w  wyniku  niepełnego

spalania odpadów w zbyt niskiej temperaturze. 
Należy  zaznaczyć,  iż  proceder  ten  jest  bardzo  trudny  do  kontrolowania  
i egzekwowania. Pewne możliwości kontroli daje art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2016 r., poz. 672, t. j. ze zm.). Wyznaczone osoby z Urzędu Miejskiego w Pszczynie
mogą skontrolować stosowanie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych u osób
fizycznych  wraz  z  pobraniem  próbek  popiołu.  Ponadto  możliwe  jest  również  nałożenie
określonej kary za nieprzestrzeganie przepisów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 t.j. ze zm.) doprecyzowuje zadania gmin w zakresie
gospodarowania  odpadami,  a  jej  najważniejszą  zmianą  jest  zmiana  sposobu finansowania
gospodarki  odpadami.  Opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  właściciele  nieruchomości
ponoszą na rzecz Gminy. Opłata ta powinna skutkować ograniczeniem nielegalnego spalania
odpadów w indywidualnych kotłach. Oczywiście ww. rozwiązanie nie likwiduje problemu
spalania odpadów całkowicie, ponieważ spalanie to jest nadal pozornie korzystne ze względu
na  oszczędność  kosztów  opału.  Dlatego  też  konieczne  jest  prowadzenie  odpowiedniej
edukacji  ekologicznej  w  celu  zmiany  przyzwolenia  społecznego  do  spalania  odpadów  
w paleniskach domowych. 

Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych

 prowadzenie edukacji ekologicznej 
skierowanej na zwiększenie świadomości
społeczeństwa w zakresie potrzeb i 
możliwości ochrony powietrza,

 wykonywanie termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej i 
budynków mieszkalnych .

 duży udział indywidualnych kotłów 
grzewczych niskiej klasy,

 stan jakości powietrza pomimo 
wdrażanych wielu działań nie odpowiada 
normom w zakresie takich zanieczyszczeń

 realizacja przyjętych programów w 
zakresie ochrony środowiska m.in. 
Programu ograniczania niskiej emisji, 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
Programu ochrony środowiska,

 stopniowo wzrastająca świadomość 
społeczna,

 możliwość wspierania projektów pro-
środowiskowych przez programy i 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej 
oraz krajowe fundusze celowe,

 podanie dokumentów do publicznej 
wiadomości i udział społeczeństwa w 
kształtowaniu strategii prośrodowiskowej.

 narażenie mieszkańców na skutki 
zanieczyszczenia powietrza pyłem 
PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenem ,

 utrudnienia proceduralne przy 
pozyskiwaniu zewnętrznych środków 
finansowych.
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Możliwość efektywnego redukowania niskiej  emisji  zależy bardzo silnie od polityki
energetycznej  samorządów.  Dlatego  też  istotne  jest  opracowanie  i  wdrożenie  właściwej
strategii ekoenergetycznej.

Do  zadań  własnych  gminy,  zgodnie  z  art.  18  ustawy  Prawo  energetyczne,  należy
planowanie  i  organizacja  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe  
na  obszarze  własnym,  zgodnie  z  polityką  energetyczną  państwa,  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  ustaleniami  zawartymi  w  studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina  Pszczyna  posiada  opracowaną  Aktualizację  Projektu  założeń  do  planu
zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe,  projekt  założeń  został
zaopiniowany przez samorząd województwa śląskiego w zakresie koordynacji współpracy 
z sąsiednimi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

1. Charakterystyka źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza

1.1.  Ogólna charakterystyka Gminy Pszczyna

Gmina Pszczyna położona jest w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. Jest
gminą  miejsko-wiejską,  której  siedzibą  jest  miasto  Pszczyna.  Sąsiaduje  z  następującymi
gminami: Bestwina (powiat bielski),  Bojszowy (powiat bieruńsko-lędziński), Czechowice-
Dziedzice  (powiat  bielski),  Goczałkowice-Zdrój,  Kobiór,  Miedźna,  Pawłowice,  Strumień
(powiat  cieszyński),  Suszec.  Powierzchnia  gminy  wynosi  174  km2.  Położenie  Gminy
Pszczyna na tle powiatu pszczyńskiego przedstawiono na rys. 1.

Rysunek 1 Położenie Gminy Pszczyna na tle powiatu pszczyńskiego
Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy

Pszczyna
Gminę tworzy Miasto Pszczyna i 12 sąsiadujących z nim sołectw: Brzeźce, Czarków,

Ćwiklice,  Jankowice,  Łąka,  Poręba,  Piasek,  Rudołtowice,  Studzienice,  Studzionka,  Wisła
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Mała i  Wisła  Wielka.  Mapę Miasta  i  sołectw na  terenie  Gminy Pszczyna przestawiono  
na rys. 2.

Rysunek 2 Mapa miasta i sołectw na tle Gminy Pszczyna
Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy

Pszczyna

Pszczyna charakteryzuje się dobrym usytuowaniem komunikacyjnym, położona jest  
na przecięciu tras Katowice-Bielsko Biała i Cieszyna. Przez gminę przebiega droga krajowa
nr 1 (DK1) łącząca północ Polski (Gdańsk) z południem (Cieszyn).

1.2.  Ludność

Liczba mieszkańców Gminy Pszczyna liczy 51 928 mieszkańców (stan na 31.12.2015
r.  wg  GUS).  Na  przestrzeni  ostatnich  lat  tj.  2012-2015  nastąpił  wzrost  liczby ludności  
o 657 osób (tab. 2), co stanowi 1,26% ogółu ludności.

Tabela 2 Liczba ludności Gminy Pszczyna na tle Powiatu Pszczyńskiego
Lp. Jednostka

administracyjna
Liczba

ludności
Liczba

ludności
Liczba

ludności
Liczba

ludności
Wzrost liczby

ludności
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2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
1. Gmina Pszczyna 51 271 51 423 51 712 51 928 657
2. Powiat pszczyński 108 657 108 910 109 409 109 852 1 195

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Liczba ludności  Gminy Pszczyna na przestrzeni  ostatnich lat  wzrasta,  co świadczy  
o stałym rozwoju społeczno-gospodarczym Gminy.

W Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla Gminy Pszczyna wyznaczono przewidywaną liczbę ludności w Gminie.
Liczba ludności w 2035 r. powinna wynieść 51 816 osób (rys. 3).

Rysunek 3 Prognoza liczby ludności w Gminie Pszczyna na podstawie trendów w powiecie
Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy

Pszczyna

1.3.  Infrastruktura budowlana i mieszkaniowa

 Na  terenie  Gminy  Pszczyna  zlokalizowana  dominuje  zabudowa  mieszkaniowa
jednorodzinna.  Poza  budynkami  mieszkaniowymi  jednorodzinnymi,  na  terenie  Pszczyny
zlokalizowana jest  również zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  budynki użyteczności
publicznej i obiekty, w których działalność prowadzą podmioty gospodarcze.
Sieć osadnicza Gminy jest bogata i różnorodna. 
Składają się na nią miejscowość gminna - miasto Pszczyna oraz  wsie. Sieć osadnicza tworzy
układ funkcjonalno-przestrzenny, w którym wyróżnia się jednostki wiodące oraz jednostki
podstawowe i elementarne.

Najwięcej mieszkańców, a przy tym najwięcej budynków mieszkalnych i usługowych
znajduje się w miejscowości Pszczyna, które jest ośrodkiem lokalnym. W granicach miasta
leży  12  osiedli  mieszkaniowych,  które  charakteryzują  się  zabudową  mieszkaniową
wielorodzinną  i  jednorodzinną:  Stare  Miasto,  Śródmieście,  Siedlice,  Os.  Piastów,  
Os.  Daszyńskiego,  Os.  Powstańców  Śląskich  (Poligon),  Os.  Józefa  Piłsudskiego,
Podstarzyniec, Polne Domy, Kolonia Jasna, Kępa, Stara Wieś.
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Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa  mieszkaniowa  w  Gminie  jest  bardzo  rozproszona,  największa  jej

koncentracja  występuje  w  mieście  Pszczyna.  W obrębie  miasta  występuje  w  przewadze
zabudowa jednorodzinna niska.  Jest  ona zlokalizowana m.in.  w północnej  części  miasta,  
w  części  środkowej  i  południowej.  Po  części  jest  to  zabudowa  zwarta  i  wolnostojąca.
Zabudowa  jednorodzinna  jest  charakterystyczna  również  dla  jednostki  administracyjnej
Kolonia  Jasna  oraz  dla  obszaru  pomiędzy  ul.  Cieszyńską  a  Sznelowiec.  Jednorodzinna
zabudowa szeregowa występuje przy ul. Srebrnej, Szmaragdowej, Gwiaździstej, Koralowej.
Zabudowa jednorodzinna stanowi także uzupełnienie istniejących zespołów mieszkaniowych
na terenie obrzeży osiedli. Zabudowa wielorodzinna jest typowa dla osiedla Siedlice, Stare
Miasto i Śródmieście oraz osiedle Piastów. 

W obrębie Gminy, na terenie 12 sołectw przeważa niska intensywność zabudowy. Jest
to głównie budownictwo jednorodzinne, a obok niego dominuje zabudowa zagrodowa. 

Na  terenie  Gminy,  pod  względem  liczby  budynków,  mieszkań  i  ich  powierzchni
użytkowej, przeważa zabudowa jednorodzinna.  Rosnące wskaźniki związane z gospodarką
mieszkaniową  stanowią  pozytywny  czynnik  świadczący  o  wzroście  jakości  życia
społeczności  gminnej  i  stanowią  podstawy do  prognozowania  dalszego  wzrostu  poziomu
życia w następnych latach. 

Gospodarka  mieszkaniowa  na  terenie  Gminy  Pszczyna  jest  głównym konsumentem
ciepła,  dlatego  ważne  jest  przemyślane  zarządzanie  dostarczeniem  i  stymulowanie  ich
zużycia na racjonalnym poziomie. 

1.4.  Infrastruktura energetyczna

System ciepłowniczy

Zaopatrzenie  w  ciepło  mieszkań  w  budynkach  wielorodzinnych  odbywa  się  za
pośrednictwem lokalnych kotłowni gazowych lub węglowych (zbiorowe c.o.) lub ogrzewania
etażowego (piece węglowe lub kotły gazowe zainstalowane bezpośrednio w mieszkaniach).

Charakterystyka  ogrzewania  budynków  wielorodzinnych  w  podziale  na  rodzaj
podmiotu zarządzającego budynkiem:

1. Budynki  zarządzane przez Pszczyńską Spółdzielnię  Mieszkaniową (PSM) na terenie
Śródmieścia (ul. Kopernika) oraz na ul. Szymanowskiego (Kępa) wyposażone są we
własne  kotłownie  gazowe,  natomiast  budynki  na  terenie  osiedli:  Piastów,  Siedlice
zasilane  są  z  lokalnych  kotłowni  gazowych  obsługiwanych  przez  Przedsiębiorstwo
Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie.

2. Budynki  zarządzane  przez  Pszczyńskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  
Sp.  z  o.o.  charakteryzują  się  bardzo  zróżnicowanym  systemem  grzewczym.  Wśród
budynków będących własnością PTBS cztery (ul. Korfantego 45-47, Korfantego 49-51,
Korfantego 53-55, Wodzisławska 9A, 9B) zasilane są z lokalnych kotłowni gazowych,
natomiast  w  trzech  (Bednorza  10-12,  Bednorza  14-16,  Bednorza  18-20)
zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest za pomocą ogrzewania etażowego - piece
gazowe montowane bezpośrednio w mieszkaniach.

3. Budynki  wspólnot  mieszkaniowych,  zarządzanych  przez  PTBS  Sp.  z  o.o.
charakteryzują się zróżnicowanym systemem grzewczym. Wśród budynków wspólnot
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zarządzanych  przez  PTBS  trzy  posiadają  indywidualne  kotłownie  zasilane  gazem
ziemnym  (Męczenników  Ośw.  7-9,  Szymanowskiego  20-24,  Zamenhofa  6-10),  
3 budynki podłączone są do systemu ciepłowniczego PIK Sp. z o.o. (Cieszyńska 26,
Cieszyńska 30,  Sznelowiec 20-22,),  natomiast  w przypadku pozostałych budynków  
(41  budynków)  zapotrzebowanie  na  ciepło  pokrywane  jest  za  pomocą  ogrzewania
etażowego  -  piece  gazowe,  węglowe,  kominki  montowane  bezpośrednio  
w mieszkaniach.

4. Budynki będące w zarządzie AZK zlokalizowane zarówno na terenie miasta Pszczyna
(Stare Miasto, ul. Korfantego, Wodzisławska, Żorska, Sznelowiec, Bielska, Bogedaina,
Francuska,  Kopernika,  Łowiecka,  Narcyzów,  Wojska  Polskiego,  Dworcowa,
Skłodowskiej, Kościuszki, Poniatowskiego), Os. Stara Wieś jak również na obszarach
sołectw: Brzeźce, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Piasek, Poręba, Rudołtowice, Studzionka,
Wisła  Mała,  Wisła  Wielka  ogrzewane  są  z  własnych  kotłowni  gazowych  lub
węglowych.  Niektóre  budynki  posiadają  ogrzewanie  etażowe  (piece  kaflowe,
elektryczne).

5. Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów skupia właścicieli domów wielorodzinnych
zlokalizowanych  w  granicach  Starego  Miasta,  ul.  Dworcowej,  Poniatowskiego,
Batorego,  Sokoła  i  ul.  Cegielnianej.  Mieszkania  w  wymienionych  budynkach
wyposażone są w ogrzewanie gazowe etażowe, elektryczne lub z własnych kotłowni
węglowych.

Pozostałe  mieszkania  w  budynkach  wielorodzinnych  należą  do  Wspólnot
Mieszkaniowych  i  osób  prywatnych.  Ogrzewanie  tych  mieszkań  odbywa  się  zarówno  
z  własnych  kotłowni  węglowych  bądź  gazowych,  jak  również  wyposażone  są  one  
w ogrzewanie etażowe.

System  ciepłowniczy  zarządzany  przez  Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Komunalnej  
Sp. z o.o. składa się z 8 lokalnych kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 32,035 MW,  
w tym:

• 6 kotłowni gazowych niskoparametrowych (K2, K3, K4, K5, Piastowska, Zdrojowa),
• 1 kotłownia gazowo-olejowa niskoparametrowa (K6),
• 1  kotłownia  gazowo-olejowa  wysokoparametrowa  (K1)  wraz  z  zabudowaną

wymiennikownią  ciepła,  przetwarzającą  czynnik  grzewczy  o  parametrach  130/80  
na parametry 80/60 i o wydajności 3,15 MW.

W tab.  3 przedstawiono długość sieci ciepłowniczej  na terenie Pszczyny,  natomiast  
w tab. 4 przedstawiono liczbę węzłów ciepłowniczych.

Tabela 3  Łączna długość sieci ciepłowniczych na terenie Pszczyny

Rok
Długość sieci Straty

przesyłowe
ciepła [%]łącznie [m]

w tym sieć
preizolowana [m]

w tym sieć
tradycyjna [m]

w tym sieć
napowietrzna [m]

2014 9 146 5 023 4 123 - 10,090
2015 9 201 5 135 4 066 - 9,379

Źródło: Dane Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej

Tabela 4 Liczba węzłów ciepłowniczych na terenie Pszczyny

Rok
Liczba węzłów

grupowych [szt.] indywidualnych [szt.]
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2014 - 93
2015 - 94

Źródło: Dane Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej

System  ciepłowniczy  został  zmodernizowany  w  ramach  ekologicznych  działań
przedsiębiorstwa  dzięki  czemu  poprawiono  jakość  powietrza  atmosferycznego.  Było  
to  szczególnie  ważne  także  ze  względu  na  rekreacyjny  charakter  tego  regionu  oraz
bezpośrednie  sąsiedztwo  uzdrowiska  Goczałkowice  Zdrój  i  jeziora  Goczałkowickiego  –
zbiornika  wody  pitnej  dla  Śląska,  zbiornika  retencyjnego  Poręba  i  Łąka  oraz  rezerwatu
żubrów  w  Jankowicach.  Zgodnie  z  programem  modernizacji  zlikwidowano  cześć  starej,
pracującej  na  wyeksploatowanych  urządzeniach,  ciepłowni  miejskiej,  opalanej  miałem
węglowym MIIA. Następnie zbudowano system 6 kotłowni lokalnych, oparty na 5 gazowych
kotłowniach  niskoparametrowych  i  1  gazowo-olejowej  kotłowni  wysokoparametrowej,  
o  łącznej  mocy  cieplnej  w  wysokości  32,035  MW.  Wszystkie  kotłownie  wyposażono  
w ekologiczne,  energooszczędne  urządzenia,  odpowiadające  pod  względem technicznym  
i  higieny powietrza  standardom europejskim.  Większość  urządzeń  zostało  dostarczonych  
w  ramach  grantu,  w  formie  dotacji  rządu  szwajcarskiego.  Takie  rozwiązanie  pozwoliło
uzyskać wymierny efekt ekologiczny, w postaci obniżenia emisji substancji pochodzących  
ze spalania  niskiej  jakości  paliw: dwutlenku siarki,  tlenki  azotu,  tlenku węgla,  dwutlenku
węgla, pyłów i benzo(a)pirenu. Dzięki temu dostosowano się do najbardziej rygorystycznej
światowej  normy  emisyjnej  tzw.  „Błękitnego  Anioła”.  Inwestycja  ta  umożliwiła  także
sterowanie  w  czasie  realnym  układem  cieplnym,  pozwalając  idealnie  dopasować  się  
do potrzeb odbiorców. Ponadto stworzono system wytwarzania energii, który jest przyjazny
środowisku i przez najbliższe lata, w sposób bezinwestycyjny zabezpieczy dostawę ciepła.

Przeprowadzone w ostatnich latach prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej

2013

Zadanie 1 (oś. Piastów)
1.Wymiana  odcinka  sieci   niskoparametrowej  z  Kotłowni  K2,  2DN  80  od  komory  K8  
w kierunku kotłowni K2 w rejonie ul. B. Krzywoustego – 31,69 mb sieci w technologii rur
preizolowanych.
2.Wymiana odcinka sieci  niskoparametrowej  z  Kotłowni K2, 2DN  32 do budynku przy  
ul. Ziemowita 2 – 44,10 mb sieci w technologii rur preizolowanych.
3.Wymiana odcinka sieci niskoparametrowej z Kotłowni K2,  od komory K8 do budynków
przy ul. Łokietka 17-18, 19-20, 21-22 o długości:

 2DN 50-50,01 mb,
 2DN 32-54,37 mb.

Razem: 180,17 mb.
Wartość: 135.942,89 zł netto.

Zadanie 2 (oś. Bogedaina)
Budowa nowego  odcinka  sieci  –  przyłącza  co.  w technologii  rur  preizolowanych,

niskoparametrowego  z  Kotłowni  K4  do  budynku  PZS  nr  2  ul.  Bogedaina  20  2DN  50  
o  długości  50,00  mb.  Wartość:  30.523,84  zł  netto.  Uwaga:  w  tym  10.00,00  zł  netto  –
partycypacja PZS nr 2  zgodnie z umową o przyłączenie.

Zadanie 3 (oś. Bednorza)
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Wymiana odcinka sieci  niskoparametrowej  z Kotłowni K4, 2DN  25  od  Kotłowni K4
do  Warsztatu  przy  ul.  Bednorza  49  –  20,0  mb  sieci  w  technologii  rur  preizolowanych.
Wartość: 4.503,58 zł netto.

Zadanie 3 (oś. Piastów)
Wymiana odcinka sieci niskoparametrowej z Kotłowni K1, 2DN  25  od  Kotłowni K1

do  budynku  Hydroforni  przy  ul.  B.  Śmiałego–10,0  mb  sieci  w  technologii  rur
preizolowanych. Wartość: 2.406,32 zł netto.

2014

Zadanie 1 (oś. Piastów)
Budowa nowego  odcinka  sieci  –  przyłącza  co.  w technologii  rur  preizolowanych,

niskoparametrowego z Kotłowni K2 do budynku KG Projekt ul.  Dobrawy 34 2x2DN 40  
o  długości  32,00  mb.  Wartość:  30.000,00  zł  netto.  Uwaga:  w  tym  10.00,00  zł  netto  –
partycypacja KG Projekt zgodnie z umową o przyłączenie.

 
Zadanie 2 (oś. Korfantego)

Budowa odcinka sieci  niskoparametrowej z Kotłowni K5, 2DN 65 od komory K13 do
komory K14 i wymiana sieci od komory K14 do komory K 15 przy ul. Korfantego – 50,0 mb
sieci w technologii rur preizolowanych. Wartość: 27.226,72 zł netto.

2015

Zadanie 1 (oś. Piastów)
Budowa odcinka sieci wysokoparametrowej z Kotłowni K1, 2DN 200/315 od miejsca

włączenia  sieci  preizolowanej  (boisko Orlik)  do  komory KO7 w rejonie  ul.  Marii  Curie-
Skłodowskiej  – 270,0 mb sieci w technologii  rur preizolowanych. Wartość: 307.330,00 zł
netto. Uwaga: w tym 162 409,76 zł netto – partycypacja UM Pszczyna, 115 000,00 zł netto –
partycypacja firmy Jawabud.  

Zadanie 2 (oś Piastów)
Budowa odcinka sieci wysokoparametrowej z Kotłowni K1, 2DN 150/250 od miejsca

włączenia sieci preizolowanej na przyłączu do GPW Goczałkowice w rejonie ul. Grzebłowiec
– 189,0 mb sieci w technologii rur preizolowanych. Wartość: 193.000,00 zł netto. Uwaga:  
w tym 147.000,00 zł netto – dofinansowanie z NFOŚ i GW.

Planowane modernizacje i remonty sieci ciepłowniczej
W 2017 roku Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej planuje wymianę odcinka sieci

ciepłowniczej  kanałowej  2DN  200  o  długości  90  mb,  na  sieć  preizolowaną  2DN  150.
Szacowany koszt: 75 000 zł netto (finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa).

System elektroenergetyczny
Dystrybucją energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych

na omawianym terenie zajmuje się Tauron Dystrybucja S.A. Odział w Gliwicach.
Zasilanie  odbiorców  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Pszczyna  odbywa  się  

na średnim napięciu 15 i 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami napięcia,
zasilanymi ze stacji elektroenergetycznych:

• 110/15kV Pszczyna (PSZ) - na terenie Gminy Pszczyna,
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• 110/20/15/6kV Ogrodnicze (OGR) - na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój,
• 110/20/6kV Goczałkowice (GOC) - na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój,
• 110/20kV Pawłowice (PAC) – na terenie Gminy Pawłowice.

Sieć  elektroenergetyczna  110kV  (napowietrzna)  obsługiwana  jest  przez  TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach i pracuje w układzie zamkniętym.
Przez teren  Gminy Pszczyna przechodzą również napowietrzne  linie  elektroenergetyczne  
110  kV,  będące  własnością  i  w  eksploatacji  TAURON  Dystrybucja  S.A.  Oddział  
w Gliwicach, następujących relacji:

• Kopanina – Pszczyna,
• Łaziska – Ogrodnicza,
• Pawłowice – Strumień,
• Pszczyna – Kop. Silesia.

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych Wysokiego Napięcia, będących własnością
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, oceniony został jako dobry.

Na terenie Gminy Pszczyna zlokalizowane są również linie napowietrzne najwyższych
napięć (NN) 220 kV, których właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Zlokalizowane są także istniejące oraz będące własnością i w eksploatacji TAURON:
• linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN) 15 i 20 kV,
• linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN),
• linie napowietrzne i kablowe oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (nN),
• stacje transformatorowe WN/SN oraz SN/nN).

Stan powyższych określony został jako dobry. Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach
projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(którego  realizatorem  był  TAURON  Dystrybucja  S.A.  Oddział  w  Gliwicach)  na  terenie
Gminy Pszczyna wymieniono w 2014 r. 11 sztuk transformatorów.

Ogólna  długość  linii  napowietrznych  i  kablowych  wymienionych  wyżej,  będących
własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, wynosi 1285,97 km, z czego
459,29 km stanowią linie napowietrzne niskiego napięcia, linie kablowe niskiego napięcia
stanowią 261,78 km, linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia stanowią 271,98 km.
Najkrótsze odcinki dotyczą linii napowietrznych wysokiego napięcia (22,2 km).

Sieć gazowa
Wszystkie  miejscowości  w  Gminie  są  zgazyfikowane.  Operatorem  zarządzającym

siecią gazową wysokiego ciśnienia na terenie Gminy jest Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddział  w  Świerklanach.  Jednostka  zarządza  siecią  wysokiego
ciśnienia:

• DN 300 - 9,5 km;
• DN 100 - 284 m;
• DN 150 - 5 m.

W 2014 r. na terenie Gminy zlokalizowane były następujące stacje redukcyjne:
• SRP Pszczyna – Ćwiklice: Qn = 10 000 m3/h, Qrob = 8 5003/h,
• SRP Pszczyna – Stara Wieś 1: Qn = 3 000 m3/h, Qrob = 3 000 m3/h.

Dystrybucyjną  siecią  gazową  na  terenie  Gminy  zarządza  także  Polska  Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu,  jednostka terenowa: Rejon Dystrybucji Gazu  
w Pszczynie.

PSG  Sp.  z  o.o.  eksploatuje  sieć  gazową  niskiego  i  średniego  napięcia  o  długości
odpowiednio: 131,3 km oraz 362,1 km. Sieć na terenie Gminy jest zasilana poprzez dwie
stacje redukcyjno-pomiarowe w Pszczynie (Qmax = 2000 m3/h; Qmax = 600 m3/h).
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Zużycie gazu oraz ilość użytkowników gazu w latach 2014-2015 w Gminie Pszczyna
przedstawiono  w  tab.  5,  natomiast  zużycie  gazu  i  ilość  użytkowników  gazu  w  mieście
Pszczyna przedstawiono w tab. 6.
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Tabela 5 Zużycie gazu oraz ilość użytkowników gazu w Gminie Pszczyna w latach 2014-2015

Zużycie paliwa gazowego w gminie Pszczynie tys. m3     

Wyszczególnienie w latach

Sprzedaż paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe     Odbiorcy

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali hurtowi
  ogrzewacze mieszkań      

2014 3 450,2 2 101,6 1 552,3 193,7 836,4 0,0 318,5 0,0
2015 3 157,8 2 240,9 1 665,3 124,0 447,3 0,0 345,6 0,0

Ilość użytkowników paliwa gazowego w gminie Pszczyna szt.

Wyszczególnienie w latach

Ilość użytkowników paliwa gazowego stan na koniec grudnia

Gospodarstwa domowe     Odbiorcy

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali hurtowi
  ogrzewacze mieszkań      

2014 3 536,0 3 395,0 1 608,0 29,0 97,0 0,0 15,0 0,0
2015 3 577,0 3 457,0 1 683,0 30,0 75,0 0,0 15,0 0,0

Źródło: Dane z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
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Tabela 6 Zużycie gazu oraz ilość użytkowników gazu w Gminie Pszczyna w latach 2014-2015

Zużycie paliwa gazowego w mieście Pszczyna tys. m3
  

  

Wyszczególnienie w latach

Sprzedaż paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe     Odbiorcy

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali hurtowi
  ogrzewacze mieszkań      

2014 11 874,4 4 747,0 2 695,5 5 279,1 1 832,7 0,0 15,6 0,0
2015 11 412,1 4 379,4 2 717,6 5 622,7 1 393,6 0,0 16,4 0,0

Ilość użytkowników paliwa gazowego w mieście Pszczyna szt.

Wyszczególnienie w latach

Ilość użytkowników paliwa gazowego stan na koniec grudnia

Gospodarstwa domowe Odbiorcy

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali hurtowi
  ogrzewacze mieszkań      

2014 8 146,0 7 678,0 2 608,0 102,0 362,0 0,0 4,0 0,0
2015 8 125,0 7 681,0 2 662,0 87,0 353,0 0,0 4,0 0,0

Źródło: Dane z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
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1.5.  Monitoring jakości powietrza 

1.5.1. Dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu zgodnie z  rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) przedstawiono w tab. 7.

Tabela 7 Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu

Nazwa
substancji

(numer
CAS)a)

Okres
uśrednienia

wyników
pomiarów

Dopuszczalny
poziom substancji

w powietrzu
[µg/m3]

Dopuszczalna
częstość

przekraczania
dopuszczalnego

poziomu
w roku

kalendarzowym b)

Marginesy
tolerancji
[µg/m3]

Terminy
osiągnięcia
poziomów

dopuszczalnych2013 2014

Benzen
(71-43-2)

rok
kalendarzowy

5 c) - - - 2010 r.

Dwutlenek azotu
(10102-44-0)

jedna godzina 200 c) 18 razy - - 2010 r.

rok
kalendarzowy

40 c) - - - 2010 r.

Tlenki azotu d)

(10102-44-0,
10102-43-9)

rok
kalendarzowy

30 e) - - - 2003 r.

Dwutlenek siarki
(7446-09-5)

jedna godzina 350 c) 24 razy - - 2005 r.

24 godziny 125 c) 3 razy - - 2005 r.

rok kalend. 
i pora zimowa
(okres od 1 X

do 31 III)

20 e) - - - 2003 r.

Ołów f) 

(7439-92-1)
rok

kalendarzowy
0,5 c) - - - 2005 r.

Pył zawieszony
PM2,5g)

rok
kalendarzowy

25 c), j) - 1 1 2015 r.
20 c), k) - - - 2020 r.

Pył zawieszony
PM10h)

24 godziny 50 c) 35 razy - - 2005 r.

rok
kalendarzowy

40 c) - - - 2005 r.

Tlenek węgla
(630-08-0)

osiem godzin i) 10 000 c) i) - - - 2005 r.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu

Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Numer.
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –

Prawo  ochrony  środowiska,  częstość  przekraczania  odnosi  się  do  poziomu  dopuszczalnego  wraz  
z marginesem tolerancji.

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.

35

Id: 5E784286-7570-4B7E-858F-729959C93D29. Podpisany Strona 36



Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022

i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich
jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której
się  ona  kończy;  pierwszym  okresem  obliczeniowym  dla  każdej  doby  jest  okres  od  godziny  1700  dnia
poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od
godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

Wartości dopuszczalne stężeń w powietrzu dla substancji emitowanych do środowiska
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Wartości
te  przedstawiono  w  tab.  8.  Uznaje  się,  że  wartość  odniesienia  substancji  w  powietrzu
uśredniona do jednej godziny jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej
niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2% czasu w roku
dla pozostałych substancji.

Tabela 8 Wartości dopuszczalne stężeń w powietrzu

Lp. Substancja Numer CAS

Wartości odniesienia [μg/m3]
uśrednione do okresu:

jednej
godziny

roku
kalendarzowego

1. Amoniak 7664-41-7 400 50
2. Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40
3. Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20
4. Merkaptany - 20 2
5. Pył zawieszony PM10 - 280 40
6. Siarkowodór 7783-06-4 20 5
7. Tlenek węgla 630-08-0 30 000 -
8. Węgiel elementarny 7440-44-0 150 8
9. Węglowodory alifatyczne - 3 000 1 000
10. Węglowodory aromatyczne - 1 000 43

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu

1.5.2. Ocena stanu jakości powietrza w strefie śląskiej

Według dotychczasowo przeprowadzonych ogólnokrajowych ocen jakości powietrza za
lata 2003-2015, można stwierdzić, że stan jakości powietrza w Polsce uległ zdecydowanej
poprawie, zmienił się też udział poszczególnych sektorów gospodarczych, mających wpływ
na  stan  jakości  powietrza.  Pierwotnie  notowano  największy  wpływ  sektora  energetyki  
i  przemysłu,  a  znacznie  mniejszy  udział  sektora  transportu  i  sektora  mieszkaniowego.
Jednakże w wyniku stosowania rozwiązań techniczno-technologicznych (technologie BAT) 
i  prawnych  (pozwolenia  zintegrowane  i  sektorowe)  wpływ  sektora  przemysłu  uległ
znacznemu  zmniejszeniu.  Wśród  przyczyn  złej  jakości  powietrza  w  strefach  obecnie
obserwuje  się  zwiększony  udział  sektora  mieszkaniowego  i  transportu,  przy  mniejszym
wpływie sektora przemysłu. Dane emisyjne z lat 1989-2013 wskazują na ograniczenie emisji
pyłów o ponad 80%, dwutlenku siarki o ok. 70% oraz tlenków azotu o blisko 40%, przy
jednoczesnym wzroście produkcji przemysłowej. 

W  przypadku  Gminy  Pszczyna  największy  udział  emisji  w  Gminie  wykazano  
w  sektorze  mieszkaniowym.  Należy  jednak  nadmienić,  iż  blisko  41% wielkości  emisji  
w Gminie stanowi emisja napływowa.

Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  
(Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  1232  t.j.  z  późn.  zm.),  przygotowanie  i  zrealizowanie  Programu
Ochrony Powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów
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dopuszczalnych  lub  docelowych,  powiększonych  w  stosownych  przypadkach  o  margines
tolerancji,  choćby  jednej  substancji  spośród  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra
Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  poziomów  niektórych  substancji  
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1232,  t.  j.  ze  zm.)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  
z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 
(Dz. U. z 2012 r.,  poz. 914), w województwie śląskim wyznaczonych zostało 5 stref, dla
których przeprowadzana jest coroczna ocena jakości powietrza. 

Gmina  Pszczyna  została  zaliczona  do  strefy  „strefa  śląska”  -  PL 2405.  Strefa  
ta  została  utworzona  ze  względu  na  przekroczenie  dopuszczalnej  częstości  przekroczeń
dopuszczalnego  poziomu  24-godz.  pyłu  zawieszonego  PM10,  dopuszczalnej  wartości
stężenia  średniorocznego pyłu  zawieszonego PM2,5,  powiększonej  o  margines  tolerancji,
docelowej  wartości  stężenia  średniorocznego  benzo(a)pirenu,  dopuszczalnej  częstości
przekraczania poziomu stężenia 24-godzinnego dwutlenku siarki, poziomu docelowego oraz
poziomu  celu  długoterminowego  ozonu  wyrażonego  jako  AOT  40  oraz  dopuszczalnej
częstości przekroczenia poziomu docelowego 8 – godzinnego ozonu.

Strefa  śląska  jest  powierzchniowo  największą  strefą  obejmującą  10 532  km2 
i zamieszkuje ją 1 993 110 osób.

Lokalizację stref jakości powietrza w województwie śląskim przedstawiono na rys. 4. 
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Rysunek 4 Lokalizacja stref jakości powietrza w województwie śląskim
Źródło: Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów

dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Ocena jakości powietrza w danej strefie zgodnie z art. 89 ww. ustawy dokonywana jest
w oparciu o prowadzony monitoring jakości powietrza. Stanowi to podstawę do klasyfikacji
stref na:

 strefy, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny
powiększony o margines tolerancji (strefa C),

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

 strefy,  w  których  poziom  substancji  nie  przekracza  poziomu  dopuszczalnego  
(strefa A).

Ocenę  jakości  powietrza  w  Gminie  Pszczyna  dokonano  w  ramach  czternastej,
obejmującej 2015 r., rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim. 
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Badania stanu czystości powietrza atmosferycznego prowadzone są przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). 

Lista  zanieczyszczeń  pod  kątem  spełnienia  kryteriów  określonych  w  celu  ochrony
zdrowia  objęła:  benzen,  dwutlenek  azotu,  dwutlenek  siarki,  tlenek  węgla,  ozon,  pył
zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, arsen, benzo(α)piren, ołów, kadm oraz nikiel.

Do  zanieczyszczeń,  które  uwzględniono  w  ocenie  ze  względu  na  ochronę  roślin
należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.

Dla  wszystkich substancji  podlegających ocenie,  strefy zaliczono do jednej  z  poniższych
klas:

 klasa  A -  jeżeli  stężenia  zanieczyszczenia  na  jej  terenie  nie  przekraczały
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów
długoterminowych,

 klasa  C -  jeżeli  stężenia  zanieczyszczenia  na  jej  terenie  przekraczały  poziomy
dopuszczalne lub docelowe,

 klasa C1  – jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczały
poziom dopuszczalny 20 μg/m3 do osiągnięcia do dnia 01 stycznia 2020 r. (faza II),

 klasa  D1 -  jeżeli  stężenia  ozonu  w  powietrzu  na  jej  terenie  nie  przekraczały
poziomu celu długoterminowego,

 klasa  D2 -  jeżeli  stężenia  ozonu  na  jej  terenie  przekraczały  poziom  celu
długoterminowego.

Średnie roczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w województwie śląskim w 2015 r.
mieściły się w przedziale od 70% do 140% poziomu dopuszczalnego i  wyniosły w całej
strefie śląskiej od 23 do 52 μg/m3 w Pszczynie, przy wartości dopuszczalnej 40 μg/m3. 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego
PM10 była wyższa niż dopuszczalna częstość i wynosiła w strefie śląskiej aż do 117 dni  
w  Pszczynie,  przekraczając  na  tym  stanowisku  3,3-krotnie  dopuszczalną  częstość.  
W porównaniu do 2014 r., częstości przekroczeń w 2015 r. w strefie śląskiej zmniejszyły się
o 21 w Pszczynie.

W 2015 r. wartości 90,4 percentyla dla stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10
przekroczyły poziom o 105% w strefie śląskiej (Pszczyna).

W 2015  r.  wartość  dopuszczalna  stężenia  pyłu  zawieszonego  PM2,5,  wynosząca  
25 μg/m3, została przekroczona o 40% w strefie śląskiej wyniosła 35 μg/m3 w Pszczynie.

Średnioroczne stężenia benzo(α)pirenu w strefie śląskiej  wyniosły od 5 do 9 ng/m3,
przy czym wartość docelowa wynosi 1 ng/m3.

Główną przyczyną przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i  benzo(α)pirenu  
w  okresie  zimowym  jest  emisja  związana  z  indywidualnym  ogrzewaniem  budynków,  
w  okresie  letnim  bliskość  głównej  drogi  z  intensywnym  ruchem,  emisja  wtórna
zanieczyszczeń  pyłowych  z  powierzchni  odkrytych  np.  dróg,  chodników,  boisk  oraz
niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania
się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru.
Wyniki klasyfikacji stref w województwie śląskim przedstawiono uwzględniając kryteria:

 ze względu na ochronę zdrowia klasa C:
 dla  pyłu  zawieszonego  PM10  i  PM2,5  oraz  benzo(α)pirenu  w  5  strefach

(aglomeracje:  górnośląska  i  rybnicko-jastrzębska,  miasta:  Bielsko-Biała,
Częstochowa i strefa śląska),
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 dla dwutlenku azotu w aglomeracji górnośląskiej,
 dla  ozonu  w  aglomeracji  górnośląskiej,  aglomeracji  rybnicko-jastrzębskiej,  

w  strefie  śląskiej  oraz  klasa  D2,  ze  względu  na  przekraczanie  poziomu  celu
długoterminowego w 5 strefach obejmujących całe województwo.

 ze względu na ochronę zdrowia klasa A:
 dla dwutlenku azotu w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, miastach Bielsko-Biała

i Częstochowa oraz w strefie śląskiej,
 dla  dwutlenku  siarki  w  aglomeracji  górnośląskiej  i  rybnicko-jastrzębskiej,  

w mieście Bielsko-Biała i Częstochowa oraz w strefie śląskiej,
 dla ozonu w mieście Bielsko-Biała i Częstochowa,
 dla zanieczyszczeń takich jak: benzen, ołów, arsen, kadm, nikiel, tlenek węgla - we

wszystkich strefach, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym
samym lub lepszym poziomie.

 ze względu na ochronę roślin w strefie śląskiej:
 klasa C - przekroczenie poziomu docelowego ozonu,
 klasa D2 - przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu wyrażonego jako

AOT 40 - na stacji tła regionalnego, wskaźnik ten uśredniony dla kolejnych 5 lat
wyniósł 22369 (μg/m3)*h, dla 2015 r. 29983 (μg/m3)*h,

 klasa  A  -  brak  przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  dla  tlenków  azotu  
i dwutlenku siarki.

Wynikowe  klasy  dla  strefy  śląskiej  dla  poszczególnych  zanieczyszczeń  
z  uwzględnieniem  kryteriów  dla  ochrony  zdrowia  i  ochrony  roślin  przedstawiono  
w tab. 9. 

Tabela 9 Wynikowe klasy dla strefy śląskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń
z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia i ochrony roślin za 2015 r.

Nazwa substancji

Symbol klasy wynikowej w 2015 r.
dla poszczególnych zanieczyszczeń
dla obszaru miasta wg kryteriów

określonych w celu ochrony
zdrowia

Symbol klasy wynikowej w 2015 r.
dla poszczególnych zanieczyszczeń
dla obszaru miasta wg kryteriów
określonych w celu ochrony roślin

Pył zawieszony PM10 C -
Pył zawieszony PM2,5 C, C1 -

Dwutlenek siarki A A
Dwutlenek azotu A -

Tlenki azotu - A
Tlenek węgla A -

Ozon C, D2 C, D2
Ołów A -
Kadm A -
Nikiel A -
Arsen A -

Benzen A -
Benzo(a)piren C -

Źródło: WIOŚ Katowice 2016
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1.5.3. Stan jakości powietrza w Pszczynie

Raport WHO
Z  raportu  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)  dotyczącego  jakości  powietrza

wynika,  iż  Pszczyna  znalazła  się  w  czołówce  miast  z  najbardziej  zanieczyszczonym
powietrzem. Według WHO gorsze powietrze jest tylko w Żywcu. 

Media alarmują,  iż Pszczyna ma najgorszą jakość powietrza w całym województwie
śląskim i jedną z najgorszych w kraju i w Europie.

Opublikowano listę pięćdziesięciu europejskich miast, z najbardziej zanieczyszczonym
powietrzem, Pszczyna w tym niechlubnym rankingu zajęła bardzo wysoką, drugą pozycję.
Niemniej jednak z raportu wynika, że problem ten dotyczy nie tylko omawianej Gminy, ale
także całego kraju. W pośród pięćdziesięciu wymienionych miast aż trzydzieści trzy znajduje
się w Polsce. Tylko w pierwszej dziesiątce znalazło się aż pięć polskich miejscowości. Przy
opracowaniu  zestawienia,  eksperci  z  WHO  brali  pod  uwagę  poziom pyłu  zawieszonego
PM2.5, który ich zdaniem, jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka.

Należy zatem stwierdzić, iż Pszczyna, podobnie jak trzydzieści kilka innych polskich
gmin ma poważny problem związany z zanieczyszczeniem powietrza. Wpływ na to mają trzy
główne czynniki: 

 ogrzewanie budynków węglem niskiej jakości (miał, flot, muł), 
 duże  natężenie  ruchu  samochodów  (drogą  DK  nr  1  przejeżdża  średnio  40  tys.

samochodów na dobę), 
 ukształtowanie  terenu  (obniżenie  terenu,  a  także  niekorzystna  róża  wiatrów,

powodująca naniesienie zanieczyszczeń z terenów Bramy Morawskiej). 

Należy podkreślić, iż na terenie Gminy Pszczyna do sieci gazowej podłączonych jest
około 90% gospodarstw domowych, ale z gazu do ogrzewania domów korzysta niewiele  
z nich. Wpływ na to, że większość gospodarstw korzysta z węgla, ma oczywiście sytuacja
ekonomiczna mieszkańców.

Pomiary emisji na stacji pomiarowej w Pszczynie przy ul. Bogedaina
W Przedmiotowej  Gminie  stacja  pomiarowa zlokalizowana jest  przy ul.  Bogedaina  

w Pszczynie. Z informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej wynika, że:

 do pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji  w Pszczynie wykorzystywany jest
pobornik pyłu firmy MCZ Umwelttechnik, model MicroPNS LVS16 (rok produkcji
2009). Dwa razy w roku kalendarzowym wykonywany jest przegląd serwisowy stacji
przez  firmę  zewnętrzną,  a  pracownicy  WIOŚ  okresowo  przeprowadzają  kontrolę
objętości przepływu, temperatury, ciśnienia i szczelności,

 w  2015  r.  stacja  pomiarowa  w  Pszczynie  pracowała  w  sposób  ciągły  i  dała
kompletność serii pomiarów na poziomie 98%,

 udział  procentowy  źródeł  emisji  w  stężeniach  średniorocznych  na  obszarze
przekroczeń stężeń średniorocznych pyłu PM10 w strefie śląskiej, w tym na terenie
powiatu  pszczyńskiego  został  opublikowany w  Programie  ochrony  powietrza  dla
terenu województwa śląskiego (str. 80, tab. 41 POP),

 WIOŚ nie planuje modernizacji stacji pomiarowej w Pszczynie oraz zmiany metody
pomiaru jakości powietrza z manualnej na automatyczną.

Wyniki  przeprowadzonych  pomiarów  w  2015  r.  na  stanowisku  pomiarowym
zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. Bogedaina przedstawiono w tab. 10.
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Tabela 10  Aktualny stan jakości powietrza dla Gminy Pszczyna w strefie śląskiej na
podstawie pomiarów przeprowadzonych na stanowisku pomiarowym w Pszczynie w 2015 r.

Stanowisko pomiarowe
Stężenie średnioroczne w 2015 r.

[?g/m3]
PM10 PM2,5 SO2 NO2 Pb Benzen

Pszczyna, ul. Bogedaina 52 35 10 15 0,03 1,8

Źródło: WIOŚ Katowice 2016 r.

Tak jak nadmieniono już powyżej znaczący udział w wielkości emisji na terenie Gminy
Pszczyna  ma  emisja  napływowa  (40,94%  tło  ponadregionalne).  Zgodnie  z  Programem
ochrony  powietrza  dla  stref  województwa  śląskiego  udział  procentowy  źródeł  emisji  
w stężeniach średniorocznych na obszarze przekroczeń stężeń średniorocznych pyłu PM10 
w strefie śląskiej przedstawiono w tab. 11.
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Tabela 11 Udział procentowy źródeł emisji w stężeniach średniorocznych na obszarze przekroczeń stężeń średniorocznych pyłu PM10 w strefie
śląskiej

Powiat Tło
ponadregionalne

[%]

Udział źródeł spoza województwa
[%]

Udział źródeł z województwa małopolskiego – inne
powiaty [%]

Udział źródeł lokalnych z powiatu [%]

przemys
ł

komunikacj
a

powierzchniow
e

przemys
ł

niezorganiz
.

rolnictw
o

komunikacj
a

powierzchniow
e

przemysł niezorganiz
.

rolnictw
o

komunikacj
a

powierzchniow
e

pszczyński 40,94 0,37 0,98 4,25 0,49 3,38 0,47 2,47 5,18 0,81 3,40 6,84 6,24 24,19
Źródło: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego
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Wielkość  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  w  Gminie  Pszczyna  pomniejszona  
o emisję napływową (tło ponadregionalne) przedstawia się następująco (tab. 12):

Tabela 12 Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Pszczyna bez tła
ponadregionalnego

Stanowisko pomiarowe Stężenie średnioroczne w 2015 r.
[g/m3]

PM10 PM2,5 SO2 NO2 Pb Benzen

Pszczyna, ul. Bogedaina 21,29 14,33 4,1 6,1 0,012 0,74
Źródło: Opracowanie własne

Wielkości  emisji  z  terenu  Gminy Pszczyna  pomniejszone  o  emisję  napływową nie
przekraczają dopuszczalnych wartości.

Działania podjęte w Gminie Pszczyna
Tak  jak  już  wspomniano  powyżej,  przyczyny  przekroczeń  związane  są  przede

wszystkim  z  niską  emisją  zanieczyszczeń  typu  energetycznego  oraz  z  ruchem
samochodowym  i  ukształtowaniem  terenu.  Innym  ogniskiem  zanieczyszczeń  jest  także
spalanie odpadów w piecach do tego nieprzystosowanych. 

Pszczyna od wielu lat stara się przeciwdziałać wysokim stężeniom pyłu w powietrzu.  
W latach 2008-2010 realizowany był program wymiany starych kotłów na piece ekologiczne.
Do programu przystąpiło ponad 800 gospodarstw domowych. Wymiana instalacji grzewczej
w prawie 10 % gospodarstw domowych, nie przyniosła jednak wyraźnej poprawy jakości
powietrza, min. poprzez wzrost cen węgla. 

Mieszkańcy ze względów ekonomicznych najczęściej  decydują się na zakup taniego
paliwa (miał, flot, muł), nie zawsze znanego pochodzenia. Wielką popularnością cieszy się
muł,  którego  spalanie  powoduje  duże  zanieczyszczenie  powietrza.  Ponadto  należy
nadmienić, że nawet najlepszej jakości paliwo, niewłaściwie wykorzystane, może nieść za
sobą uciążliwości  dla  otoczenia.  Wystarczy,  że  opał  jest  nadmiernie  wilgotny,  a  warunki
atmosferyczne niekorzystne. 

Pomimo, że już w 2008 r. w Gminie wprowadzono segregację odpadów to nie wszyscy
mieszkańcy przestali spalać odpady w piecach domowych. 

Spalanie  odpadów stanowi  istotny problem w szczególności  w okresie  grzewczym.
Mieszkańcy Gminy pozbywają się w ten sposób części produkowanych przez nich odpadów,
a  także  stosują  odpady wraz  z  paliwami  konwencjonalnymi.  O skali  problemu świadczą
badania wykonane przez WIOŚ w Katowicach. Wynika z nich, że na obszarze strefy śląskiej,
doszło do przekroczenia dopuszczalnego poziomu benzo(α)pirenu, którego emisja związana
jest  m.in.  ze  spalaniem odpadów (w szczególności  tworzyw sztucznych).  Dokładne dane
dotyczące ilości spalanych przez mieszkańców odpadów są trudne do oszacowania.
W piecach domowych nie wolno spalać w szczególności:

 butelek typu PET,
 worków foliowych,
 opakowań po sokach, mleku,
 odpadów wykonanych z gumy,
 drewna pokrytego impregnatami, powłokami ochronnymi.

W  Polsce  obowiązuje  ustawowy  zakaz  spalania  odpadów  w  piecach  do  tego
nieprzystosowanych. Grozi za to grzywna o wysokości do 5 tysięcy złotych (art. 191 ustawy 
o  odpadach). Oprócz  stosowania  kar  finansowych istotne  dla  rozwiązania  tego problemu
okazuje  się  podjęcie  działań  edukacyjnych  przeznaczonych  dla  mieszkańców.  Gmina
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informuje  mieszkańców o  grożących  sankcjach,  bardzo  niskiej  wydajności  energetycznej
spalanych odpadów w porównaniu z paliwami energetycznymi (spalanie odpadów w piecach
domowych  nie  przyczynia  się  w  sposób  realny  do  ogrzewania  budynku),  możliwości
uszkodzenia  instalacji  grzewczych  oraz  przewodów  kominowych  (spalanie  odpadów
powoduje  odkładanie  się  w przewodzie  kominowym tzw.  mokrej  sadzy,  która  może  być
powodem zapalenia instalacji, a w konsekwencji pożaru domu), a w szczególności o wpływie
na  zdrowie  spalanych  w  zbyt  niskiej  temperaturze  odpadów  (temperatura  w  piecach
domowych wynosi w przybliżeniu zaledwie 200-500 oC, co uniemożliwia unieszkodliwienie
szkodliwych substancji chemicznych). 

Zanieczyszczania powietrza substancjami powstającymi ze spalanych odpadów (m.in.
dioksyny  i  furany)  może  przyczynić  się  do  podrażnienia  płuc,  uszkodzenia  układu
nerwowego, a także do większej zapadalności na choroby nowotworowe w Gminie. 

Należy zaznaczyć,  że  z  roku na  rok wzrasta  świadomość ekologiczna  mieszkańców
Pszczyny,  a  ilość  spalanych  odpadów  ulega  w  Gminie  stopniowemu  zmniejszaniu.
Potwierdzają  to  kontrole  palenisk domowych przeprowadzane systematycznie przez Straż
Miejską.

Kolejnym  problemem  dużego  zapylenia  powietrza  obok  stosowania  niskiej  jakości
paliw i spalania odpadów, jest brak standardów dotyczących pieców i spalanego węgla.

W 2006 r. Gmina Pszczyna uchwaliła Program Ograniczania Niskiej Emisji, a w lutym
2015 r. uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2022. Ten drugi dokument
zobowiązuje  Gminę  do  ograniczenia  wielkości  emisji  dwutlenku  węgla  i  ma  na  celu
doprowadzenie do stabilizacji stanu środowiska oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju 
i  zapewnienie bezpieczeństwa finansowego przyszłych działań infrastrukturalnych. PGN,  
w  okresie  programowania  środków  unijnych  na  lata  2014-2020,  stanowi  podstawowe
narzędzie  pozyskiwania  preferencyjnego  finansowania  dla  działań  związanych  
m.in.  z:  termomodernizacją,  racjonalizacją  użytkowania  energii  oraz  wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii. 

Gmina  na  bieżąco prowadzi  edukację  ekologiczną  mieszkańców.  Organizuje  festyny
ekologiczne, prelekcje w szkołach, a także akcje informacyjne i inne działania podnoszące
świadomość ekologiczną lokalnej społeczności. 

Gmina ograniczyła już niską emisję we wszystkich obiektach użyteczności publicznej
poprzez: termomodernizację, wymianę pieców węglowych na gazowe w budynkach placówek
oświatowych i kulturalnych, w budynkach zarządzanych przez spółki gminne, wymianę okien
i drzwi.

1.5.4. Cele i kierunki działań przewidziane do realizacji 

Z  uwagi  na  zasięg  występowania  przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  stężeń
zanieczyszczeń  oraz  wymagany  poziom redukcji  niskiej  emisji  konieczna  jest  realizacja
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna.

Główny, strategiczny cel PONE został zdefiniowany jako:

Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji:Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Pszczyna
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Osiągnięcie wartości docelowej efektu ekologicznego pyłu PM 10 poprzez realizację
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna do 2022 roku

Jako wartość docelową efektu ekologicznego należy rozumieć wartość zdefiniowaną 
w  „Programie  ochrony  powietrza  dla  stref  województwa  śląskiego…”  dla  etapu  III
wprowadzania  systemu  zachęt  do  wymiany  systemów  grzewczych  na  lata  2016-2020.
Wartość  docelowa  efektu  ekologicznego  dla  pyłu  PM10  wynosi  21,95  Mg/rok (dla
niniejszego  opracowania  określono  ramy  czasowe  2017-2022).  Należy  zaznaczyć,  że
osiągnięcie zakładanej redukcji emisji przyczyni się do zmniejszenia częstości przekroczeń,
jednak przy tak wysokim udziale emisji napływowej nie wyeliminuje ich całkowicie. Byłoby
to  możliwe  wyłącznie  w  przypadku  całkowitego  wyeliminowania  systemów  grzewczych
zasilanych paliwami stałymi, co jest rozwiązaniem niemożliwym do wykonania.

Cele  te  doprowadzą  do osiągnięcia  celów „Programu Ochrony  Powietrza  dla  stref
województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji 
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Cele  te  przyczynią  się  także  do  osiągnięcia  celów  sprecyzowanych   w  „Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczyna wraz z określeniem efektu ekologicznego” 
i „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2014-2017 z perspektywą na
lata 2018-2020”.

W celu zapewnienia efektywnego wdrożenia założeń Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Gminy Pszczyna konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

 ograniczanie  emisji  z  urządzeń  małej  mocy  do  1  MW  (według  wybranego
wariantu),

Głównym  celem  ww.  działania  jest  określenie  planu  działań  w  zakresie  obniżenia
poziomu niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła  
o mocy do 1 MW.
Działanie to opiera się na kilku priorytetach osiągnięcia efektów ekologicznych:

 PRIORYTET 1: Wymiana urządzeń wykorzystujących paliwa stałe,
 PRIORYTET 2: Wymiana urządzeń niskosprawnych zasilanych innymi paliwami,
 PRIORYTET 3: Termomodernizacja.

Priorytet I
W ramach działań z  priorytetem I Gmina Pszczyna, powinna umożliwić pozyskanie

dotacji celowej dla mieszkańców i jednostek na likwidację starych niskosprawnych pieców
oraz  kotłów  wykorzystujących  paliwa  stałe.  Proponuje  się  następujące  alternatywne,
ekologiczne sposoby ogrzewania według priorytetów:

 nowoczesne  urządzenia  z  podajnikiem  automatycznym  na  węgiel  spełniające
wymagania normy PN-EN 303-5:2012,

 kotły gazowe,
 kotły olejowe (alternatywnie, jeżeli brak jest przyłączenia do sieci gazowej).

Inwestycje te mogą być połączone z równoczesnym wykonaniem termomodernizacji
obiektów (ocieplenia) w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżenie zużycia energii cieplnej.

W ramach realizacji działania z uwagi na brak możliwości rozwoju sieci ciepłowniczej,
priorytetem powinna  być  wymiana  pieców nieekologicznych  na  nowoczesne  urządzenia  
z  podajnikiem  automatycznym  na  węgiel.  Należy  także  promować  stosowanie  kotłów
gazowych  i  olejowych.  Wskazane  jest  nawiązanie  współpracy  z  dostawcą  gazu  w  celu
wsparcia działań redukujących emisję z małych źródeł spalania o mocy do 1 MW. 

46

Id: 5E784286-7570-4B7E-858F-729959C93D29. Podpisany Strona 47



Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022

W przypadku kotłów na paliwo stałe, dofinansowanie powinno być udzielane na zakup
urządzeń dobrej jakości, spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
„Kotły grzewcze – Część 5:  Kotły grzewcze na paliwa stałe  zręcznym i automatycznym
zasypem  paliwa  o  mocy  nominalnej  do  500  kW -  Terminologia,  wymagania,  badania  
i oznakowanie”.

Obowiązująca norma oceny energetyczno-emisyjnej kotłów c.o. przed wprowadzeniem
na  rynek  –  PN  EN303-5:2012  określa  szczegółowo  kryteria,  które  muszą  spełniać
urządzenia. Kryteria te obejmują, obok sprawności energetycznej, graniczne wartości emisji
(GWE) oznaczane dla tlenku węgla, pyłu oraz lotnych związków organicznych (określanych
jako węgiel organicznie związany (OGC), w przeliczeniu na mg/m3 przy zawartości 10% O2

w  spalinach.  Oznaczanie  stężenia  tlenków  azotu  w  emitowanych  spalinach  nie  jest
obligatoryjnie  wymagane,  ale  jeżeli  to  możliwe  jest  wskazane.  Norma  określa  3  klasy
urządzeń, w zależności od wartości granicznej emisji GWE dla oznaczanych zanieczyszczeń
dla których spalanie powinno być niskoemisyjne. 

Kotły spełniające  wymagania  klasy 5  należy zaliczyć  do  grupy kotłów grzewczych
spełniających wymagania najlepszych dostępnych technologii/technik (BAT). Emisja pyłu z
kotłów  opalanych  paliwami  stałymi  stanowi  problem.  Będzie  ona  zawsze  występować,
niezależnie od zastosowanej technologii spalania, z uwagi na zawartość substancji mineralnej
w paliwie stałym. 

Spełnienie wymagań określonych dla klasy 5 kotłów grzewczych wg PN EN303-5:2012
będzie możliwe pod warunkiem stosowania pierwotnych metod ograniczania ilości pyłu: 

 odpowiedniej  jakości  paliwa  stałego,  peletu  oraz  kwalifikowanych  sortymentów
węglowych, 

 najlepszych dostępnych technik spalania BAT.

Priorytet II
Działania  z  realizowane w ramach priorytetu  II  obejmują wymianę niskosprawnych

urządzeń  grzewczych  wykorzystujących  paliwa  gazowe  czy  olejowe.  Działanie  to  jest
pożądane w związku z uzyskaniem oszczędności energii i paliw.

Priorytet III
Działania z priorytetu III mogą być realizowane w przypadku wyczerpania się bądź

małej ilości działań z priorytetu I. 
Termomodernizacja  jako działanie  wspomagające osiągnięcie  efektów ekologicznych

powinna  być  w  pierwszej  kolejności  wykonywana  na  obiektach  wykorzystujących  do
ogrzewania paliwa stałe lub w trakcie ich wymiany. 
Priorytety wykonywania termomodernizacji:

 termomodernizacja  obiektów  ogrzewanych  paliwem  stałym  lub  połączona  
z wymianą źródła ciepła na paliwa stałe,

 termomodernizacja obiektów ogrzewanych innymi paliwami niż paliwa stałe,
 termomodernizacja obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej tylko i wyłączenie

jako działanie wspomagające.
Z punktu widzenia osiągania efektów ekologicznych, wykonywanie termomodernizacji

na obiektach, które podłączone są do sieci ciepłowniczej przynosi efekt ograniczenia energii,
którą  musi  wyprodukować  dostawca  ciepła,  a  tym samym może  się  zmniejszyć  emisja  
ze  źródła  punktowego.  Tego  rodzaju  termomodernizacja  poprzez  zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepło  może w pośredni  sposób przyczynić  się  do rozszerzania  sieci
ciepłowniczej,  ponieważ  wytwórcy  i  dystrybutorzy  ciepła  będą  zmuszeni  do
zagospodarowania wolnej mocy cieplnej.
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 kontrola  składów  opału  na  terenie  miasta  i  gminy  w  zakresie  jakości
sprzedawanych paliw, wprowadzenie zakazu sprzedaży odpadów poflotacyjnych
węgla (flot, muł węglowy),

 wprowadzenie czasowego zakazu palenia w kominkach (w okresie grzewczym), 
Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do czasowej rezygnacji z palenia

w  kominkach.  Ograniczenie  nie  dotyczy  kominków  wyposażonych  w  system  dopalania
gazów,  pozostałych  podczas  spalania  drewna  oraz  nieruchomości,  w  których  kominek
stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania. 

 kontrola  gospodarstw  domowych  w  zakresie  posiadania  umów  na  odbiór
odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów,

Kontrole indywidualnych kotłów i pieców przez upoważnionych pracowników Urzędu 
i  Straży  Miejskiej  (art.  379  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska),  kontrole  powinny
obejmować interwencje zgłaszane telefonicznie oraz patrole w rejonach o wysokim ryzyku
spalania odpadów. 

 wprowadzenie zakazu palenia pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, 
Całkowity zakaz palenia na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych z ogrodów oraz

zakaz rozpalania ognisk. 
 wprowadzenie  czasowej  możliwości  bezpłatnego  korzystania,  na  podstawie

dowodu rejestracyjnego samochodu, z komunikacji miejskiej. 
 Czyszczenie  na  mokro  dróg  gminnych,  w  szczególności  zanieczyszczeń

pochodzących z zimowego utrzymania dróg. 
Działanie  powinno być  wdrożone przy temperaturze  powyżej  0°C w sytuacji  braku

opadów  deszczu  przez  minimum  1  tydzień.  Według  autorów  „Programu  ochrony
powietrza…” czyszczenie na mokro ulic przy dużym natężeniu ruchu jeden raz w tygodniu
przyniesie  średni  efekt  ekologiczny pyłu PM10 na poziomie 112 [kg/km],  natomiast  przy
średnim natężeniu ruchu i myciu jeden raz na miesiąc – 71 [kg/km].

 uwzględnienie w nowopowstających lub zmienianych planach zagospodarowania
przestrzennego  oraz  na  etapie  wydawania  decyzji  o  warunkach  zabudowy,
zachowania terenów zielonych oraz wymogów ochrony powietrza.

 akcje edukacyjne dotyczące szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach
indywidualnych  oraz  stosowania  starych  kotłów  węglowych  o  wysokiej  emisji
zanieczyszczeń.

2. Wyniki inwentaryzacji i zastosowane wskaźniki emisji

Inwentaryzacja została przeprowadzona w granicach administracyjnych Miasta i Gminy
Pszczyna. Jej celem było określenie wielkości emisji B(a)P, PM10, PM2,5, SO2 oraz NO2 
z  obszaru  miasta  i  gminy tak,  aby możliwe  było  zaprojektowanie  działań  służących  jej
ograniczeniu, przeznaczonych do realizacji przez władze lokalne. W ramach inwentaryzacji
rozprowadzono  ankiety  skierowane  do  wszystkich  mieszkańców  miasta  i  gminy.  
Za  pośrednictwem  Pszczyńskiego  Zarządu  Edukacji  rozprowadzono  w  szkołach  
i  przedszkolach łącznie  5 tys.  kwestionariuszy ankietowych,  natomiast  za pośrednictwem
Rad  Osiedli  i  Sołtysów  odpowiednio  10 tys.  kwestionariuszy.  Do  zarządców  budynków
wielorodzinnych i do wspólnot mieszkaniowych skierowano kwestionariusze drogą pocztową
i  e-mailową.  Ankieta  była  również  dostępna  w formie  elektronicznej  na  stronie  Urzędu.
Pracownicy firmy IGO Sp. z o. o., a także zatrudnieni ankieterzy, przeprowadzali również
inwentaryzację  metodą wywiadu bezpośredniego w terenie  oraz  telefonicznie.  W wyniku
podjętych  działań  uzyskano  próbę  ankietową  na  poziomie  2  879 wypełnionych
kwestionariuszy. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiono w tab. 13-16.
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Tabela 13 Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji

Miejscowość Liczba budynków Liczba ankiet Procent ankietyzacji

Pszczyna 4281 857 20,02

Brzeźce 256 222 86,72

Czarków 512 101 19,73

Ćwiklice 786 360 45,80

Jankowice 758 172 22,69

Łąka 792 207 26,14

Piasek 918 173 18,85

Poręba 243 98 40,33

Rudołtowice 304 96 31,58

Studzienice 502 144 28,69

Studzionka 546 162 29,67

Wisła Mała 278 247 88,85

Wisła Wielka 551 132 23,96

SUMA 10 727 2 971 27,70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Tabela 14 Udział procentowy systemów grzewczych

Miejscowość Kotły węglowe [%] Kotły gazowe [%] Kotły olejowe [%]

Pszczyna 72,58 25,55 1,05

Brzeźce 85,14 2,25 0,00

Czarków 90,10 8,91 0,00

Ćwiklice 83,06 10,83 1,67

Jankowice 87,79 10,47 0,58

Łąka 77,29 15,46 0,00

Piasek 90,75 4,62 0,00

Poręba 93,88 3,06 0,00

Rudołtowice 90,63 7,29 0,00

Studzienice 84,03 13,19 0,00

Studzionka 90,12 4,32 0,00

Wisła Mała 93,93 4,45 0,00

Wisła Wielka 87,12 12,12 0,00

SUMA 82,87 13,23 0,54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Tabela 15 Procent zainteresowania wymianą systemów grzewczych
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Zainteresowanie wymianą ogrzewania - procent [%]

Miejscowość Sumarycznie Z dofinansowaniem Bez dofinansowania

Pszczyna 51,46 50,18 1,28
Brzeźce 49,10 47,75 1,35
Czarków 52,48 47,52 4,95
Ćwiklice 73,61 69,72 3,89

Jankowice 50,58 47,67 2,91
Łąka 46,38 43,96 2,42

Piasek 48,55 46,82 1,73
Poręba 53,06 53,06 0,00

Rudołtowice 37,50 36,46 1,04
Studzienice 50,00 48,61 1,39
Studzionka 56,17 54,94 1,23
Wisła Mała 46,96 44,53 2,43

Wisła Wielka 51,52 49,24 2,27
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Tabela 16 Zużycie paliw na obszarze miasta i gminy
PALIWA - BUDYNKI MIESZKALNE - CAŁOŚĆ

Miejscowość węgiel podbitumiczny [Mg] węgiel bitumiczny [Mg]
olej
[m3]

gaz [m3]
drewno
[Mg]

Pszczyna 14 873,60 3 271,94 139,87
1 932
675,11

2 142,50

Brzeźce 955,80 43,82 0,00 6 562,25 885,97

Czarków 2 420,59 202,77 0,00 48 665,35 79,74

Ćwiklice 3 797,91 163,75 38,43 109 862,49 536,45

Jankowice 3 065,58 345,95 10,14 105 978,36 229,16

Łąka 3 042,89 329,43 0,00 214 260,87 678,75

Piasek 4 146,92 1 337,20 0,00 46 552,68 151,76

Poręba 1 073,66 42,15 0,00 13 839,58 8,68

Rudołtowice 1 247,67 76,00 0,00 26 658,91 5,38

Studzienice 1 823,24 216,14 0,00 95 381,62 137,70

Studzionka 2 171,19 235,93 0,00 31 295,85 300,97

Wisła Mała 1 308,40 100,17 0,00 22 387,10 139,68

Wisła Wielka 2 210,26 219,15 0,00 78 091,34 415,75

SUMA 42 137,72 6 584,40 188,43 2 732 211,52 5 712,49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Określenie próby reprezentatywnej 
Próbą w badaniach naukowych określa  się  część zbiorowości,  poddanej  określonym

badaniom, która jest wydzielona z niej według kryteriów uwzględniających istotne z punktu
widzenia celu badań właściwości tej zbiorowości. O reprezentatywności danej grupy można
mówić,  gdy uogólnia  ona  rezultaty  przeprowadzonych  badań  na  całą  zbiorowość.  Dobór
próby  jest  zatem  procesem  polegającym  na  doborze  jak  najbardziej  reprezentatywnych
elementów  danej  zbiorowości,  pozwalającym  na  uzyskanie  wyników  odnoszących  się  
do całej zbiorowości, bez konieczności badania wszystkich jej desygnatów.

Istnieją dwa rodzaje doboru próby: 
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-  probabilistyczny  (losowy)  –  każda  jednostka  wchodząca  w  skład  zbiorowości  objętej
badaniem ma taką samą szansę uczestnictwa w badaniu,  
-  nieprobabilistyczny  (nielosowy)  –  wybory  jednostek  znajdujących  się  w  grupie  objętej
danym  badaniem  są  podejmowane  przez  osobę  prowadzącą  badania  (wybór  jednostek  
o ustalonych z góry charakterystycznych cechach).

Rodzaj  probabilistyczny  ze  względu  na  swój  przypadkowy  dobór  elementów  jest  
o wiele bardziej reprezentatywny od  rodzaju nieprobabilistycznego. Skład próby losowej  
co  prawda  nie  odzwierciedla  nigdy  ściśle  właściwości  całej  populacji,  jednak  
w  przeciwieństwie  do  próby  nielosowej,  charakteryzuje  się  możliwością  obliczenia
prawdopodobieństwa popełnienia błędu i poziomu dokładności oszacowań. Biorąc pod uwagę
cechy opisujące rodzaj losowy próby, oraz sposób przeprowadzenia ankietyzacji stwierdzono,

że gospodarstwa domowe na podstawie których szacuje się wielkość emisji, można zaliczyć
do próby probabilistycznej. Powyższe założenie oparto na kilku zasadach odnoszących się  
do próby losowej:
-  każda  jednostka  skończonej  populacji  generalnej,  niezależnie  od  posiadanych  cech,  
ma równą,  dającą się  obliczyć szansę na znalezienie  się  w próbie –  ankietyzacja  została
przeprowadzona  we  wszystkich  gospodarstwach  domowych  w gminie  niezależnie  od  ich
wieku, wielkości, liczby mieszkańców, lokalizacji, itp.
-  próba  posiada  taką  samą  zmienność  jak  populacja –  ankietyzowane  gospodarstwa
charakteryzowały się różnorodnością  ze względu na wykorzystywane paliwa,  w związku  
z czym uzyskano dane dla wszystkich znaczących parametrów, a różna lokalizacja badanych
jednostek zapewniła miarodajne wyniki dla każdego obszaru gminy. Można zatem stwierdzić
zależność całej zbiorowości od wyników badanej próby. 

Przy określaniu minimalnej liczebności próby, wykorzystano zatem wzór dla modelu
próby losowej, uwzględniającego znajomość frakcji  elementów wyróżnionych w populacji
(posiadającego daną cechę), w którym z góry ustalono poziom ufności oraz błąd maksymalny.

Wzór na minimalną liczebność próby:

Nmin=
Np(z2

⋅f (1− f ))
Np⋅e2

⋅z2
⋅f (1−f )

gdzie:
Nmin – minimalna liczebność próby,
Np – wielkość populacji, z której brana jest próba,
z – poziom ufności dla wyników
f – wielkość frakcji,
e – założony błąd maksymalny.

Biorąc pod uwagę zakres przeprowadzonej ankietyzacji i odnosząc go do powyższego
wzoru,  za  wielkość  populacji  przyjęto  ogólną  liczbę  gospodarstw  domowych  w  gminie
Pszczyna,  która  w  czasie  prowadzonego  badania  wynosiła  Np  =  10 727  (odliczając  100
obiektów  ogrzewanych  przez  ciepłownię  miejską  –  dane  wg.  Przedsiębiorstwa  Inżynierii
Komunalnej  w  Pszczynie).  Jako  interesującą  nas  cechę,  na  podstawie  której  obliczono
spodziewany  rząd  wielkości  frakcji  wybrano  posiadanie  przez  gospodarstwo  pieca,
powodującego emisję do atmosfery. W celu uproszczenia obliczeń przyjęto zatem, iż wielkość
frakcji wynosi f = 0,95 (co oznacza 95% domów z indywidualnym źródłem ciepła).Poziom
ufności to wskaźnik oznaczający pewność uzyskanych rezultatów. Wartość ta odczytywana
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jest z tablic rozkładu normalnego i dla powszechnie przyjmowanego prawdopodobieństwa
95% wynosi z = 1,96. 

Każde badanie statystyczne obarczone jest pewnym błędem statystycznym, który w tym
przypadku  został  ograniczony  do  minimum  (w  celu  uzyskania  jak  najdokładniejszych
wyników),  w związku z  czym przyjęto  wartość  e  = 1%. Po podstawieniu  przytoczonych
wartości  do  wcześniejszego wzoru,  otrzymano wartość  wyznaczającą  minimalną  wielkość
próby, wynoszącą 1560 elementów. Na podstawie powyższych obliczeń stwierdzono zatem,
że ilość ankiet uzyskanych podczas inwentaryzacji, jest wystarczająca i może być brana pod
uwagę jako próba reprezentatywna.

Zastosowane wskaźniki emisji
Dla  danego  źródła  ciepła  oraz  stosowanego  w  nim  paliwa  istnieją  wskaźnikowe

wartości  emisji  różnych  zanieczyszczeń  gazowych  oraz  stałych  lotnych.  Dla  systemów
grzewczych  przyjęto  wskaźniki  emisji  zanieczyszczeń  i  sprawności  składowych  układów
grzewczych (tab. 17, tab. 19) zastosowane w opracowaniu  „Programy ochrony powietrza.
Programy  poprawy  jakości  powietrza.  Programy  ograniczania  niskiej  emisji.  Sposoby
obliczania stanu wyjściowego i efektu ekologicznego”(J. Piszczek, A. Osicki, P. Kukla), które
pierwotnie zostały opublikowane w materiałach seminaryjnych  „Czysta i zielona energia –
czyste powietrze w województwie śląskim”(K. Kubica, J. Raińczak). Udziały frakcji pyłów dla
poszczególnych paliw (tab. 18) przyjęto ze zbioru CEIDARS (California Emission Inventory
and  Reporting  System),  za  wyjątkiem  flotu  dla  którego  brak  jest  danych  literaturowych
dotyczących  frakcji  pyłów  (frakcję  obliczono  na  podstawie  publikacji  „Krajowy  Bilans
Emisji…”  KOBiZE).  Wskaźniki  emisji  zanieczyszczeń  ze  spalania  paliw  silnikach  
w  zależności  od  średniej  prędkości  przejazdu  (tab.  20)  zostały  opracowane  przez  prof.  
Z.  Chłopka  z  Instytutu  Transportu  Samochodowego,  natomiast  wskaźniki  emisji  pyłu  
z  procesów  zużycia  opon,  szczęk  hamulcowych  i  nawierzchni  dróg  (tab.  21)  zostały
opublikowane  w  opracowaniu  „Wskazówki dla  wojewódzkich  inwentaryzacji  emisji  
na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza”.
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Tabela 17 Zestawienie wskaźników emisji w zależności od źródła ciepła

Źródło
wskaźników

Dane z analiz Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla

Materiały informacyjno-instruktażowe
MOŚZNiL 1/96

ublikacji U.S. Environmental
Protection Agency No AP-42

Lp. Substancja
Kocioł

retortowy
Kocioł węglowy Kocioł olejowy Kocioł gazowy Kocioł na drewno

Jedn. Emisja Jedn. Emisja Jedn. Emisj
a.

Jedn. Emisja. Jedn. Emisja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SO2 kg/Mg 6,24
kg/M

g
10,92500 kg/m3 4,75

kg/m
3 0,00 kg/Mg 1,50

2 NO2 kg/Mg 7,15
kg/M

g
2,87500 kg/m3 5,00

kg/m
3 0,001280 kg/Mg 1,50

3 Pył kg/Mg 1,17
kg/M

g
2,87500 kg/m3 1,80

kg/m
3 0,000015 kg/Mg 4,00

4 B(a)P kg/Mg
0,00027

3
kg/M

g
0,00061

kg/m
3 0,00 kg/Mg 0,00

Źródło: ”Programy Ochrony Powietrza…” J. Piszczek

Tabela 18 Frakcje pyłów dla poszczególnych paliw
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Frakcje pyłów dla kotłów-węgiel
Frakcje pyłów dla

kotłów – flot
Frakcje pyłów dla

kotłów - gaz

Frakcje
pyłów dla

kotłów - olej

Frakcje pyłów
dla kotłów -

drewno

Frakcje pyłów dla
silników - benzyna

Frakcje pyłów dla silników
- ropa

Frakcje pyłów dla
silników - LPG

PM Frakcja % Frakcja % Frakcja % Frakcja % Frakcja % Frakcja % Frakcja % Frakcja %

2,5 15 35,47 100 96,7 92,7 99,2 96,7 99,2

10 25 60,43 - 0,9 7 0,2 0,9 0,2

>10 60  - - 2,4 0,3 0,6 2,4 0,6

Źródło: CEIDARS i KOB i ZE

Tabela 19 Sprawności składowe oraz całkowite układu grzewczego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemach różniących się
źródłem ciepła

Sprawności składowe i łączne dla różnych rodzajów ogrzewania

Rodzaj kotła
Łączna sprawność

systemu grzewczego*

Sprawność
wytwarzania

ciepła

Sprawność
przesyłu

Sprawność
wykorzystania

Sprawność
regulacji

Osłabienie
nocne

Sprawność układu
c. w. u. (wraz z
wytwarzaniem)

Kocioł węglowy tradycyjny 0,59 0,65

0,95 0,95 0,95 0,95

0,62
Kocioł węglowy retortowy 0,72 0,80 0,76

Kocioł gazowy 0,81 0,90 0,86
Kocioł na pelety drzewne 0,72 0,80 0,76

Kocioł olejowy 0,81 0,90 0,86
Źródło: ”Programy Ochrony Powietrza…” J. Piszczek

*sprawność średnioroczna
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Tabela 20 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw silnikach w zależności 
od średniej prędkości przejazdu

Samochody osobowe [g/km]

V śr NOx CO PM S02 C6H6

20 0,108305 1,221979 0,002274 0,005793 0,002992

30 0,092514 0,819293 0,002116 0,004485 0,002025

40 0,080919 0,661890 0,002359 0,004087 0,001702

50 0,074080 0,592595 0,002418 0,003836 0,001548

60 0,072483 0,539260 0,002205 0,003484 0,001385

70 0,076539 0,484575 0,001889 0,003072 0,001204

80 0,086583 0,442797 0,001714 0,002754 0,001069

90 0,102874 0,443410 0,001868 0,002677 0,001044

100 0,125596 0,521722 0,002403 0,002900 0,001164

110 0,154858 0,716378 0,003218 0,003372 0,001416

Samochody ciężarowe [g/km]

V śr NOx CO PM S02 C6H6

20 1,174573 0,605792 0,028463 0,019358 0,020505

30 0,775247 0,438856 0,020647 0,016128 0,014696

40 0,664659 0,376451 0,017293 0,013750 0,012039

50 0,676350 0,326023 0,014561 0,011756 0,009314

60 0,703139 0,297942 0,013199 0,011670 0,007405

70 0,697124 0,298500 0,013307 0,013343 0,006669

80 0,669682 0,294938 0,012982 0,014550 0,005635

90 0,691469 0,252486 0,010878 0,013838 0,003331

100 0,892419 0,243434 0,012647 0,016633 0,003159

110 1,461743 0,628220 0,041287 0,044607 0,011937

Źródło: Wskaźniki według prof. Z. Chłopka – Instytut Transportu Samochodowego

Tabela 21 Wskaźniki emisji pyłu z procesów zużycia opon, szczęk hamulcowych 
i nawierzchni dróg

Źródło emisji Wartość wskaźnika emisji Jednostka
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wskaźnikaPył ogółem PM10 PM2,5

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg

Samochody osobowe

Zużycie opon 0,06900 0,00345 0,00000 Mg/mln km

Zużycie hamulców 0,00600 0,00600 0,00600 Mg/mln km

Zużycie dróg 0,14500 0,00725 0,00000 Mg/mln km

Samochody < 3.5 t

Zużycie opon 0,09000 0,00450 0,00000 Mg/mln km

Zużycie hamulców 0,00750 0,00750 0,00750 Mg/mln km

Zużycie dróg 0,19000 0,00950 0,00000 Mg/mln km

Samochody cięż.>3.5 t

Zużycie opon 0,37125 0,01856 0,00000 Mg/mln km

Zużycie hamulców 0,03225 0,03225 0,03225 Mg/mln km

Zużycie dróg 0,73800 0,02690 0,00000 Mg/mln km

Motocykle i motorowery

Zużycie opon 0,03450 0,00173 0,00000 Mg/mln km

Zużycie hamulców 0,00300 0,00300 0,00300 Mg/mln km

Zużycie dróg 0,07300 0,00365 0,00000 Mg/mln km

Źródło: ”Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji…”

3. Określenie reprezentatywnego obiektu standardowego (indywidualnego) 

Bazując na danych pozyskanych z ankiet wypełnionych przez mieszkańców utworzono
zbiorcze zestawienie informacji o stanie izolacyjności budynków. Dzięki uśrednieniu danych
przeprowadzono  obliczenia  pozwalające  przedstawić  charakterystykę  reprezentatywnego
standardowego  obiektu  dla  Gminy  Pszczyna.  Umożliwi  to  przeprowadzenie  analizy
porównawczo-efektywnościowej  w  zakresie  ekonomicznym  i  ekologicznym.  Poniżej
przedstawiono charakterystykę obiektu standardowego (tab. 22).

Tabela 22 Charakterystyka obiektu standardowego (stan istniejący)
Lp. Cecha Wartość/Opis Jednostka

1 Kubatura 1140,30 m3

2 Powierzchnia 156,21 m2
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3 Ocieplenie ścian zewnętrznych 70,02 %
4 Ocieplenie stropów 68,63 %
5 Ocieplenie dachu 62,42 %

6 Ocieplenie fundamentów 37,41 %
7 Okna energooszczędne 82,29 %
8 Drzwi zewnętrzne energooszczędne 74,26 %
9 Typ kotła węglowy -
10 Sprawność kotła 65 %
11 Sprawność przesyłu 95 %

12 Sprawność regulacji 95 %

13 Sprawność wykorzystania 95 %
14 Osłabienie nocne 95 %
15 Łączna sprawność systemu 56 %
16 Jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania na ciepło 0,77 GJ/m2

17 Roczne zapotrzebowanie na ciepło budynku 119,85 GJ/rok
18 Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku 12,7 kW
19 Roczne zapotrzebowanie na ciepło na cele c. w .u 24,1 GJ/rok

20 Zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c. w .u 6,93 kW
21 Łączne roczne zapotrzebowanie na ciepło 143,95 GJ/rok
22 Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną 19,63 kW
23 Liczba mieszkańców 5 Osób

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

W wyniku wymiany źródła ciepła  na sprawniejsze bezpośrednio ulega zmniejszeniu
zużycie  energii  pierwotnej  paliw.  Na  potrzeby  niniejszego  opracowania  oszacowano
potencjalny efekt ekologiczny wymiany tradycyjnego kotła węglowego na inne nowoczesne
wysokosprawne  kotły  oraz  przeprowadzenia  termomodernizacji  przegród  zewnętrznych
budynku  –  tab.  23  i  tab.  24  (do  obliczeń  przyjęto  ocieplenie  przegród  zewnętrznych
styropianem 15-40 o grubości 15 cm i ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 10 cm,
pominięto izolację fundamentów – przy założeniu występowania w budynku okien i drzwi
zewnętrznych  w  dobrym  stanie).  W  wyniku  zastosowania  nowoczesnych  urządzeń
grzewczych zastępując stare nieefektywne kotły węglowe zmniejsza się przede wszystkim
emisja zanieczyszczeń gazowych i lotnych. W przypadku tlenków azotu, przy zastosowaniu
niektórych  technologii,  występuje  wzrost  ich  emisji.  Spowodowane  to  jest  zwiększeniem
temperatury w komorze spalania kotła,  co sprzyja powstawaniu tzw. termicznych tlenków
azotu.  Wzrasta  również  emisja  pyłu  przy  spalaniu  biomasy,  co  wynika  ze  zdecydowanie
większej  ilości  spalanego paliwa w stosunku do węgla  (wielkości  redukcji  przed którymi
występuje  znak  (-)  oznaczają  wzrost  rocznych  emisji).  W tab.  25  przedstawiono  poziom
redukcji  emisji  zanieczyszczeń  w  wyniku  zastosowania  kotła  węglowego  retortowego  
i gazowego w połączeniu z termomodernizacją w stosunku do tradycyjnego kotła węglowego,
natomiast w tab. 26 szacunkowe koszty potrzebne do ogrzania budynku standardowego. 

W  tab.  27  zestawiono  oszacowane  wartości  wskaźników  jednostkowych  efektów
ekologicznych  dla  poszczególnych  inwestycji,  natomiast  w  tab.  28  przedstawiono
charakterystykę budynków mieszkalnych w podziale na miejscowości.

Tabela 23 Redukcja emisji zanieczyszczeń po modernizacji systemów grzewczych w
stosunku do starego kotła węglowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Rodzaj
zanieczyszczeni

a

Jedno
stka

Kocioł węglowy -
tradycyjny

Kocioł węglowy -
retortowy

Kocioł olejowy Kocioł gazowy

Emisja Emisj
a

Redukcja
emisji [%]

Emis
ja

Redukcja
emisji [%]

Emi
sja

Redukcja
emisji [%]

SO2 kg/rok 59,52 33,99 42,88 14,2
2

76,11 0,00 100,00

NO2 kg/rok 15,66 38,95 -148,70 14,9
7

4,43 1,43 90,90

PYŁ kg/rok 15,66 6,37 59,30 5,39 65,59 0,02 99,89

PM10 kg/rok 9,46 1,59 83,16 0,05 99,49 0,00 100,00

PM2,5 kg/rok 5,56 0,96 82,79 5,21 6,20 0,02 99,70

BaP kg/rok 0,003323 0,001
487

55,25 0,00
00

100,00 0,00
00

100,00
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Tabela 24 Redukcja emisji zanieczyszczeń w wyniku zastosowania kotła na biomasę i
termomodernizacji budynku w stosunku do starego kotła węglowego

Rodzaj
zanieczysz

czenia

Jednostka Kocioł na drewno Termomodernizacja
Emisja Redukcja emisji [%] Emisja Redukcja emisji [%]

SO2 kg/rok 7,52 87,37 31,65 46,82
NO2 kg/rok 7,52 52,02 8,33 46,82
PYŁ kg/rok 20,04 -27,95 8,33 46,82

PM10 kg/rok 1,40 85,18 2,08 78,00

PM2,5 kg/rok 18,58 -234,40 1,25 77,51

BaP kg/rok 0,00 100,00 0,0018 46,82

Tabela 25 Redukcja emisji zanieczyszczeń w wyniku zastosowania kotła węglowego
retortowego i gazowego w połączeniu z termomodernizacją w stosunku do tradycyjnego kotła

węglowego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Tabela 26 Koszty ogrzania budynku standardowego – przy zastosowaniu różnych systemów
grzewczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Tabela 27 Wskaźniki jednostkowych efektów ekologicznych wybranych inwestycji
Jednostkowy efekt ekologiczny [kg / inwestycję / rok]

Działanie SO2 NO2 PYŁ PM10 PM2,5 BaP

Zainstalowanie kotła gazowego 59,52 14,24 15,65 9,46 5,54 0,003323
Zainstalowanie kotła węglowego - 25,52 -23,29 9,29 7,87 4,60 0,001836

Rodzaj
zanieczyszczenia

Jednostka Kocioł retortowy +
Termomodernizacja

Kocioł gazowy +
Termomodernizacja

Emisja Redukcja emisji [%] Emisja Redukcja emisji
[%]

SO2 kg/rok 18,10 69,63 0,00 100,00

NO2 kg/rok 20,74 -32,24 0,76 95,15

PYŁ kg/rok 3,39 78,36 0,01 99,94

PM10 kg/rok 0,85 91,05 0,00 100,00

PM2,5 kg/rok 0,51 90,85 0,01 99,84

BaP kg/rok 0,0008 76,20 0,0000 100,00

Paliwo Koszt Jednostka Koszt ogrzania
budynku [zł]

Energia cieplna
[kWh/rok]

Koszt 1 [kWh]

Gaz ziemny 2,40 zł/m3 3 018,69 12 074,77 0,25

Gaz płynny 9,25 zł/m3 10 341,81 28 621,67 0,36

Olej opałowy 2,55 zł/dm3 7 634,06 30 206,94 0,25

Miał węglowy 490 zł/Mg 2 672,36 33 328,72 0,08

Ekogroszek 800 zł/Mg 4 646,34 42 418,37 0,10
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klasa 5

Zainstalowanie kotła olejowego 45,30 0,69 10,27 9,42 0,34 0,003323

Termomodernizacja 27,87 7,33 7,33 7,38 4,31 0,001556
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Tabela 28 Charakterystyka techniczna budynków na obszarze miasta i gminy
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW

Miejsco
wość

Wolnosto
jący [%]

Bliźn
iak
[%]

Szereg
owiec
[%]

Średni
wiek

budynków
[lata]

Powierz
chnia
[m2]

Kuba
tura
[m3]

Liczba
mieszkań

ców
[osoby]

Ogrzewanie
centralne [%]

Średni
wiek

kotłów
[lata]

Pszczyna 87,75 7,12 3,97 37 164,47
1354,

77
5 95 16

Brzeźce 99,10 0,45 0,00 31 165,80
772,7

3
5 100 15

Czarków 98,02 0,00 0,00 24 167,95
1294,

87
5 97 14

Ćwiklice 99,12 0,88 0,00 37 144,12
712,2

1
5 98 26

Jankowic
e

96,51 1,74 1,74 37 163,99
2029,

31
4 94 18

Łąka 99,44 0,00 0,00 34 158,13
1132,

40
4 91 21

Piasek 97,90 1,40 0,00 40 139,98
897,5

9
4 93 21

Poręba 95,92 3,06 0,00 36 173,27
1138,

64
3 93 33

Rudołto
wice

98,96 1,04 0,00 37 145,21
1096,

99
3 91 26

Studzieni
ce

93,02 4,65 0,00 38 141,80
1019,

79
4 91 22

Studzion
ka

96,91 1,85 0,62 31 154,16
993,5

5
4 91 15

Wisła
Mała

95,95 2,43 0,00 30 160,22
1189,

29
4 87 13

Wisła
Wielka

90,15 4,55 0,00 31 139,81
954,5

8
4 95 13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
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4. Emisja zanieczyszczeń oraz emisja równoważna

Na podstawie danych ankietowych oraz wskaźników emisji zanieczyszczeń opisanych w rozdziale 2 niniejszego opracowania obliczono
emisje zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. 

4.1.  Emisja z mieszkalnictwa (niska emisja)

Niska  emisja  (powierzchniowa)  związana  jest  z  indywidualnymi  paleniskami ciepłowniczymi  w  gospodarstwach  domowych,  które  
w  przeważającej  ilości  wykorzystują  jako  źródło  energii  węgiel  kamienny,  często  gorszego  gatunku  (większość  mieszkańców  deklaruje
wykorzystanie flotu i mułu węglowego jako paliwa, które stanowią odpady powęglowe i charakteryzują się  wysokim udziałem frakcji drobnych
pyłów  oraz  wysoką  zawartością  metali  ciężkich).  Spala  się  w  nich  także  różnego  rodzaju  materiały  odpadowe,  
w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach.
Piece  domowe  praktycznie  nie  posiadają  urządzeń  ochrony  powietrza.  Wielkość  emisji  z  tych  źródeł  jest  trudna  do  oszacowania  
i wykazuje zmienność sezonową, związaną  z okresem grzewczym. Obliczenia emisji zanieczyszczeń (tab. 29 i 30 oraz rys. 5 i 6) wykonano 
z wykorzystaniem wskaźników przedstawionych w rozdziale 2 niniejszego opracowania. Do obliczeń przyjęto założenie NOx=NO2.

Tabela 29 Wielkość emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw do celów grzewczych
[Mg/rok] - CAŁOŚĆ

Miejscowość SO2 NO2 PYŁ OGÓŁEM PM10 PM2,5 BaP

Pszczyna 186,79 72,54 55,44 27,40 23,94 0,0099

Brzeźce 12,04 4,40 6,34 1,92 4,27 0,0006

Czarków 27,83 8,59 7,52 4,29 2,80 0,0016

Ćwiklice 43,50 13,23 13,33 6,80 5,96 0,0024

Jankowice 36,04 11,82 10,15 5,49 4,06 0,0019

Łąka 36,32 12,40 11,85 5,57 5,68 0,0020

Piasek 53,88 21,77 14,09 7,64 5,03 0,0026

Poręba 12,01 3,42 3,17 1,88 1,14 0,0007

Rudołtowice 14,11 4,17 3,70 2,19 1,31 0,0008

Studzienice 21,47 7,12 6,05 3,27 2,41 0,0012

Studzionka 25,64 8,42 7,72 3,93 3,37 0,0014

60
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Wisła Mała 15,13 4,72 4,44 2,34 1,87 0,0008

Wisła Wielka 26,14 8,64 8,28 4,02 3,84 0,0014

SUMA 510,90 181,23 152,08 76,74 65,67 0,0273

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
Tabela 30 Wielkość emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw do celów grzewczych

EMISJA [Mg/rok] - CAŁOŚĆ

Miejscowość SO2 NO2 PYŁ OGÓŁEM PM10 PM2,5 BaP

Pszczyna - miasto 186,79 72,54 55,44 27,40 23,94 0,0099

Pszczyna - obszar wiejski 324,12 108,69 96,64 49,34 41,73 0,0174

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

51%

20%

15%

7%

7%

0%

Emisja zanieczyszczeń dla obszaru miejskiego

SO2
NO2
PYŁ OGÓŁEM
PM10
PM2,5
BaP

Rysunek 5 Struktura zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych w obszarze
miejskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
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52%
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Emisja zanieczyszczeń z obszaru wiejskiego

SO2
NO2
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PM10
PM2,5
BaP

Rysunek 6 Struktura zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych w obszarze
wiejskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Emisja równoważna, czyli  zastępcza,  jest to wielkość ogólna emisji  zanieczyszczeń pochodzących z określonego (ocenianego) źródła
zanieczyszczeń,  która  to  wielkość  ogólna  wynika  z  zsumowania  wielkości  rzeczywistych  emisji  poszczególnych  rodzajów zanieczyszczeń
pochodzących z tego źródła pomnożonych przez ich współczynniki toksyczności, zgodnie ze wzorem:

Er = Σ Et * Kt 
gdzie:
Er - emisja równoważna źródeł emisji,
Et - emisja rzeczywista zanieczyszczenia o indeksie t,
Kt - współczynnik toksyczności zanieczyszczenia o indeksie t, który wyraża
stosunek dopuszczalnej średniorocznej wartości stężenia dwutlenku siarki eSO2 do
dopuszczalnej średniorocznej wartości danego zanieczyszczenia et , co można obliczyć wzorem:

K = e SO2 / et
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W tab.  31  przedstawiono  współczynniki  toksyczności  dla  poszczególnych  substancji,  natomiast  w  tab.  32  i  33  oraz  na  rys.  7  i  8
przedstawiono wielkości emisji równoważnej w podziale na obszar miejski i wiejski.

Tabela 31 Wartości współczynników toksyczności poszczególnych substancji

Zanieczyszczenie Współczynnik toksyczności

SO2 1

NOx 0,5

PM 10 0,5

PM 2,5 1

BaP 20 000

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 32 Wielkość emisji równoważnej – ekwiwalent SO2

EMISJA RÓWNOWAŻNA [Mg/rok] - CAŁOŚĆ
Miejscowość SO2 NO2 PM10 PM2,5 BaP

Pszczyna 186,79 36,27 13,70 23,94 197,3072

Brzeźce 12,04 2,20 0,96 4,27 12,6713

Czarków 27,83 4,30 2,14 2,80 32,7281

Ćwiklice 43,50 6,61 3,40 5,96 47,1093

Jankowice 36,04 5,91 2,75 4,06 38,4829

Łąka 36,32 6,20 2,79 5,68 39,6301

Piasek 53,88 10,89 3,82 5,03 52,1569

Poręba 12,01 1,71 0,94 1,14 13,5590

Rudołtowice 14,11 2,09 1,10 1,31 15,5155

Studzienice 21,47 3,56 1,63 2,41 24,1183

Studzionka 25,64 4,21 1,96 3,37 27,4639

Wisła Mała 15,13 2,36 1,17 1,87 16,5801

Wisła Wielka 26,14 4,32 2,01 3,84 27,6945

SUMA 510,90 90,62 38,37 65,67 545,0171
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
Tabela 33 Wielkość emisji równoważnej - ekwiwalent SO2

EMISJA RÓWNOWAŻNA [Mg/rok] - CAŁOŚĆ

Miejscowość SO2 NO2 PM10 PM2,5 BaP

Pszczyna - miasto 186,79 36,27 13,70 23,94 197,3072

Pszczyna - obszar wiejski 324,12 54,34 24,67 41,73 347,7100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
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Rysunek 7 Struktura zanieczyszczeń niskiej emisji jako ekwiwalentu SO2 dla obszaru miejskiego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
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41%
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Emisja równoważna dla obszaru wiejskiego
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Rysunek 8 Struktura zanieczyszczeń niskiej emisji jako ekwiwalentu SO2 dla obszaru wiejskiego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

4.2.  Emisja z transportu (liniowa emisja)

Emisja liniowa (komunikacyjna) to emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem pojazdów samochodowych i zużywanymi do
tego  celu  paliwami;  ma  ona  istotny wpływ na  jakość  powietrza,  nisko usytuowane  źródło  emisji  liniowej  często  prowadzi  do  powstania
wysokich stężeń zanieczyszczeń w strefie przebywania ludzi.

Wielkość emisji komunikacyjnej zależy od rodzaju i ilości spalonego w silnikach pojazdów paliwa, na co bezpośredni wpływ ma: 
 stan jezdni, 
 konstrukcja i stan techniczny silników pojazdów oraz warunki ich pracy, 
 rodzaj paliwa, 
 płynność ruchu. 
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Na podstawie  pomiarów  ruchu  przeprowadzonych  na  drogach  krajowych  i  wojewódzkich  przez  GDKiA oraz  na  podstawie  danych
przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie, obliczono roczną liczbę pojazdów poruszających się po odcinkach dróg zawierających
się  w  granicach  administracyjnych  Miasta  i  Gminy  Pszczyna.  Liczbę  pojazdów  poruszających  się  po  badanych  odcinkach  odniesiono  
do  całkowitej  długości  dróg  w  granicach  administracyjnych.  Do  obliczeń  wykorzystano  wskaźniki  opisane  w  rozdziale  2  niniejszego
opracowania. W tab. 34-39 przedstawiono emisję zanieczyszczeń z sektora transportu dla poszczególnych dróg, natomiast w tab. 40 sumaryczną
emisję.

Tabela 34 Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach oraz zużycia opon, nawierzchni dróg i szczęk hamulcowych z dróg gminnych
EMISJA [Mg/rok]

Spalanie paliw
OSOBOWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,019135 0,378853 0,011045 0,000099 0,010680

Benzyna 0,038188 0,756083 0,022042 0,000044 0,021865
LPG 0,010934 0,216488 0,006311 0,000013 0,006261

Spalanie paliw
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,001212 0,058578 0,001524 0,0000137 0,0014738

Benzyna 0,004121 0,199180 0,005182 0,0000104 0,0051408
LPG 0,000464 0,022445 0,000584 0,00000117 0,00057930

Spalanie paliw
CIĘŻAROWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,0286320 1,3840361 0,0360096 0,0003241 0,0348213

Benzyna - - - - -
LPG - - - - -

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
OSOBOWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
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ON - - 1,03001 0,07819 0,02809
Benzyna - - 2,05561 0,15604 0,05606

LPG - - 0,58858 0,04468 0,01605
Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg

DOSTAWCZE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON - - 0,10060 0,00685 0,00284
Benzyna - - 0,34208 0,02329 0,00966

LPG - - 0,03855 0,00262 0,00109
Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg

CIĘŻAROWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON - - 2,37697 0,16182 0,06715
Benzyna - - - - -

LPG - - - - -
SUMARYCZNIE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,048979 1,821467 2,526156 0,247297 0,145064

Benzyna 0,042308 0,955263 0,369301 0,179383 0,092733
LPG 0,011399 0,238932 0,045442 0,047317 0,023981

SUMA 0,102685 3,015663 2,940899 0,473997 0,261778
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie

Tabela 35 Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach oraz zużycia opon, nawierzchni dróg i szczęk hamulcowych z drogi krajowej
DK1

EMISJA [Mg/rok]
Spalanie paliw

OSOBOWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,05320 2,44319 0,05077 0,00046 0,04909
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Benzyna 0,10617 4,87591 0,10132 0,00020 0,10051
LPG 0,03040 1,39611 0,02901 0,00006 0,02878

Spalanie paliw
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,07084 2,32147 0,06557 0,00059 0,06341

Benzyna 0,24088 7,89357 0,22295 0,00045 0,22117
LPG 0,02714 0,88950 0,02512 0,00005 0,02492

Spalanie paliw
CIĘŻAROWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,48576 15,91805 0,11285 0,00102 0,10913

Benzyna - - - - -
LPG - - - - -

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg

OSOBOWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 3,47093 0,26348 0,09466

Benzyna - - 6,92699 0,52582 0,18892

LPG - - 1,98339 0,15056 0,05409

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 1,81288 0,12342 0,05122

Benzyna - - 6,16423 0,41966 0,17415
LPG - - 0,69462 0,04729 0,01962

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
CIĘŻAROWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 12,43068 0,84628 0,35120
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Benzyna - - - - -
LPG - - - - -

SUMARYCZNIE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON 0,60980 20,68272 14,47275 1,23524 0,71870
Benzyna 0,34705 12,76948 6,48850 0,94613 0,68475

LPG 0,05754 2,28561 0,74876 0,19796 0,12742

SUMA 1,0144017 35,7378061 21,7100087 2,3793201 1,5308776
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDK i A

Tabela 36 Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach oraz zużycia opon, nawierzchni dróg i szczęk hamulcowych z drogi
wojewódzkiej DW931

EMISJA [Mg/rok]
Spalanie paliw

OSOBOWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON 0,001161 0,028928 0,000714 0,000006 0,000690
Benzyna 0,002317 0,057731 0,001425 0,000003 0,001413

LPG 0,000663 0,016530 0,000408 0,000001 0,000405
Spalanie paliw
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,000331 0,001898 0,000047 0,0000004 0,0000453

Benzyna 0,001125 0,006454 0,000159 0,0000003 0,0001580
LPG 0,000127 0,000727 0,000018 0,00000004 0,00001781

Spalanie paliw
CIĘŻAROWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,0015226 0,0087340 0,0002156 0,0000019 0,0002084

Benzyna

Id: 5E784286-7570-4B7E-858F-729959C93D29. Podpisany Strona 70



Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022

LPG

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
OSOBOWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 0,08315 0,00631 0,00227

Benzyna - - 0,16594 0,01260 0,00453
LPG - - 0,04751 0,00361 0,00130

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 0,02831 0,00193 0,00080

Benzyna - - 0,09625 0,00655 0,00272
LPG - - 0,01085 0,00074 0,00031

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
CIĘŻAROWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 0,13026 0,00887 0,00368

Benzyna - -
LPG - -

SUMARYCZNIE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON 0,003015 0,039560 0,242691 0,017116 0,007692
Benzyna 0,003442 0,064185 0,263776 0,019152 0,008816

LPG 0,000790 0,017257 0,058785 0,004346 0,002025

SUMA 0,007247 0,121002 0,565252 0,040614 0,018533
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDK i A

Tabela 37 Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach oraz zużycia opon, nawierzchni dróg i szczęk hamulcowych z drogi
wojewódzkiej DW933

EMISJA [Mg/rok]
Spalanie paliw
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OSOBOWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON 0,012406 0,309103 0,007629 0,000069 0,007377
Benzyna 0,024759 0,616881 0,015225 0,000030 0,015103

LPG 0,007089 0,176630 0,004359 0,000009 0,004324
Spalanie paliw
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,002238 0,012840 0,000317 0,0000029 0,0003064

Benzyna 0,007611 0,043658 0,001077 0,0000022 0,0010689
LPG 0,000858 0,004920 0,000121 0,00000024 0,00012045

Spalanie paliw
CIĘŻAROWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,0085682 0,0491494 0,0012130 0,0000109 0,0011730

Benzyna - - - - -
LPG - - - - -

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
OSOBOWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 0,88847 0,06744 0,02423

Benzyna - - 1,77313 0,13460 0,04836
LPG - - 0,50770 0,03854 0,01385

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 0,19149 0,01304 0,00541

Benzyna - - 0,65111 0,04433 0,01840
LPG - - 0,07337 0,00500 0,00207

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
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CIĘŻAROWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON - - 0,73301 0,04990 0,02071
Benzyna - - - - -

LPG - - - - -
SUMARYCZNIE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,023213 0,371092 1,822129 0,130465 0,059207

Benzyna 0,032370 0,660538 2,440542 0,178957 0,082925
LPG 0,007947 0,181550 0,585549 0,043543 0,020364

SUMA 0,063530 1,213180 4,848220 0,352965 0,162496
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDK i A

Tabela 38 Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach oraz zużycia opon, nawierzchni dróg i szczęk hamulcowych z drogi
wojewódzkiej DW935

EMISJA [Mg/rok]
Spalanie paliw

OSOBOWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON 0,011086 0,276212 0,006817 0,000061 0,006592
Benzyna 0,022125 0,551239 0,013605 0,000027 0,013496

LPG 0,006335 0,157835 0,003895 0,000008 0,003864
Spalanie paliw
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,002880 0,016521 0,000408 0,0000037 0,0003943

Benzyna 0,009793 0,056176 0,001386 0,0000028 0,0013753
LPG 0,001104 0,006330 0,000156 0,00000031 0,00015498

Spalanie paliw
CIĘŻAROWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
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ON 0,0201587 0,1156357 0,0028539 0,0000257 0,0027597
Benzyna - - - - -

LPG - - - - -
Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg

OSOBOWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON - - 0,79393 0,06027 0,02165
Benzyna - - 1,58446 0,12027 0,04321

LPG - - 0,45367 0,03444 0,01237
Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg

DOSTAWCZE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON - - 0,24640 0,01677 0,00696
Benzyna - - 0,83781 0,05704 0,02367

LPG - - 0,09441 0,00643 0,00267
Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg

CIĘŻAROWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON - - 1,72459 0,11741 0,04872
Benzyna - - - - -

LPG - - - - -
SUMARYCZNIE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,034125 0,408368 2,774991 0,194541 0,087083

Benzyna 0,031918 0,607415 2,437254 0,177342 0,081754
LPG 0,007438 0,164165 0,552135 0,040873 0,019059

SUMA 0,073481 1,179949 5,764380 0,412757 0,187897
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDK i A

Tabela 39 Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach oraz zużycia opon, nawierzchni dróg i szczęk hamulcowych z drogi
wojewódzkiej DW939
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EMISJA [Mg/rok]
Spalanie paliw

OSOBOWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON 0,001059 0,026380 0,000651 0,000006 0,000630
Benzyna 0,002113 0,052647 0,001299 0,000003 0,001289

LPG 0,000605 0,015074 0,000372 0,000001 0,000369
Spalanie paliw
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,000179 0,001025 0,000025 0,0000002 0,0000245

Benzyna 0,000608 0,003485 0,000086 0,0000002 0,0000853
LPG 0,000068 0,000393 0,000010 0,00000002 0,00000962

Spalanie paliw
CIĘŻAROWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,0005529 0,0031718 0,0000783 0,0000007 0,0000757

Benzyna - - - - -
LPG - - - - -

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
OSOBOWE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 0,07583 0,00576 0,00207

Benzyna - - 0,15133 0,01149 0,00413
LPG - - 0,04333 0,00329 0,00118

Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg
DOSTAWCZE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON - - 0,01529 0,00104 0,00043

Benzyna - - 0,05198 0,00354 0,00147
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LPG - - 0,00586 0,00040 0,00017
Zużycie opon, hamulców i nawierzchni dróg

CIĘŻAROWE
SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5

ON - - 0,04730 0,00322 0,00134
Benzyna - - - - -

LPG - - - - -
SUMARYCZNIE

SO2 NOx PYŁ PM10 PM2,5
ON 0,001790 0,030577 0,139173 0,010024 0,004566

Benzyna 0,002721 0,056133 0,204695 0,015029 0,006970
LPG 0,000674 0,015467 0,049569 0,003689 0,001726

SUMA 0,005185 0,102177 0,393436 0,028741 0,013262
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDK i A

Tabela 40 Całkowita wielkość emisji liniowej
SUMARYCZNIE [Mg/rok]

SO2 NOX PYŁ PM10 PM2,5

1,26 41,36 36,22 3,68 2,17
Źródło: Opracowanie własne

4.3.  Emisja z sektora działalności gospodarczej, użyteczności publicznej oraz rolnictwa

Emisja przemysłowa (wysoka, punktowa) to wprowadzanie substancji ze źródeł energetycznych i technologicznych do powietrza emitorem
(kominem) w sposób zorganizowany. W tab. 41 przedstawiono emisję z zakładów produkcyjnych, natomiast w tab. 42 z sektora rolniczego  
na  podstawie przeprowadzonej  ankietyzacji  właścicieli  obiektów,  którzy zgodzili  się  wziąć  udział  w ankietyzacji.  W tabeli  przedstawiono
również efekt ekologiczny pyłu PM10 dla gospodarstw zainteresowanych wymianą kotłów na nowoczesne. W tab. 43 przedstawiono emisję
zanieczyszczeń  z  ogrzewania  obiektów  działalności  gospodarczej  i  użyteczności  publicznej W  tab.  44  przedstawiono  wielkości  emisji
zanieczyszczeń  z  wytwarzania  ciepła  sieciowego.  Należy  zaznaczyć,  że  ogrzewanie  budynków  działalności  gospodarczej  związane  jest  

Id: 5E784286-7570-4B7E-858F-729959C93D29. Podpisany Strona 76



Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022

z wykorzystaniem emitorów o wysokości poniżej 10 m, dlatego w rzeczywistości emisja zanieczyszczeń stanowi niską emisję. Jako emisję
punktową należy przyjmować wyłącznie emisję z procesów technologicznych, z których zanieczyszczenia są emitowane poprzez emitory  
o wysokości powyżej 10 m (tab. 41). 

Tabela 41 Wielkość emisji zanieczyszczeń z największych zakładów produkcyjnych

Nazwa zakładu produkcyjnego
Emisja [Mg/rok]

SO2 NO2 PM10 PYŁ PM2,5

Zakład Ceramiki Budowlanej Cegielnia Łąka 4,3520 0,5100 3,8830 - -
EKOFOOD - - - 0,0672 0,0084

Plesse - - 0,0290 - -
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pszczyna 2,9340 2,1560 - - -

Bilfinger ELWO 24,3990 6,6150 2,4720 4,1990 2,0500
PATENTUS - 0,1070 0,2343 0,2343 0,2343
PATENTUS - 0,0947 0,2272 0,2272 0,2272

ALMA - 0,0970 0,3020 1,4380 -
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej 4,2600 12,1800 - 0,3600 -

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. 0,9600 0,6840 0,0084 0,0144 0,0012

AS-PRO System - - 0,3102 - 0,2354

SUMA [Mg/rok] 36,9050 22,4437 7,4661 6,5401 2,7565
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Pszczynie

Tabela 42 Emisja zanieczyszczeń z rolnictwa

Emisja zanieczyszczeń z rolnictwa SO2 NO2 PM10 PM2,5 PYŁ BaP
 Spodziewany efekt
ekologiczny PM10

[kg/rok] 46 720,86 13 611,45 3 045,53 1 827,32 12 182,13 2,5906 1 350,80

[Mg/rok] 46,72 13,61 3,04 1,82 12,18 0,00259 1,35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji
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Tabela 43 Emisja zanieczyszczeń z ogrzewania obiektów działalności gospodarczej i użyteczności publicznej

Emisja zanieczyszczeń z działalności gospodarczej SO2 NO2 PM10 PM2,5 PYŁ BaP

[kg/rok] 13 515,8537 7 726,1594 887,9397 1 444,8199 4 340,4145 0,7073

[Mg/rok] 13,51 7,72 0,88 1,44 4,34 0,0007
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 44 Wielkość emisji zanieczyszczeń z wytwarzania ciepła sieciowego

Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok]
Źródło ciepła nr 1 Źródło ciepła nr 2 Źródło ciepła nr 3 Źródło ciepła nr 4 Źródło ciepła nr 5 Źródło ciepła nr 6 Źródło ciepła nr 7

rok 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ro
dz

aj
 z

an
ie

cz
ys

zc
ze

ni
a dwutlenek

siarki
0,01031 0,00277 0,02258 0,02383 0,01969 0,01968 0,019152 0,019437 0,02444 0,02653 0,00896 0,00985 0,00235 0,00293

dwutlenek
azotu

0,93414 0,92664 0,49386 0,52124 0,43075 0,43043 0,41895 0,425189 0,53463 0,58037 0,15493 0,16462 0,4473 0,05557

B(a)P - - - - - - - - - - - - - -
pył - - 0,00014 0,00015 0,000123 0,000123 0,00012 0,00012 0,00015 0,00017 0,00044 0,00054 0,000015 0,000018

sadza - - - - - - - - - - - - - -

Źródło: Dane Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie
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5. Analiza techniczna przedsięwzięć mających na celu redukcję niskiej emisji

5.1.  Możliwe warianty przedsięwzięć

Zgodnie z założeniami PONE podstawowym kierunkiem działań jest obniżenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów
węglowych, na nowoczesne urządzenia grzewcze. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
poprzez ograniczenie zużycia paliw zalecana jest termorenowacja budynków m.in. wymiana
okien  i  drzwi,  docieplenie  ścian  oraz  dachu  (ze  względu  na  wysokie  koszty  pominięto
docieplanie fundamentów). 

5.1.1. Wymiana starych, niskosprawnych kotłów na kotły nowej generacji

Wymiana  niskosprawnego  źródła  ciepła  jest  w  gospodarce  komunalnej  jednym  
z najbardziej efektywnych energetycznie przedsięwzięć w stosunku do poniesionego kosztu. 

Kotły gazowe
W przypadku, gdy do budynku mieszkalnego doprowadzona jest sieć gazowa, możliwe

jest  zastosowanie  źródła  zasilanego  gazem  ziemnym  z  automatyką  obsługi.  Większość
nowoczesnych konstrukcji  gazowych kotłów grzewczych posiada sprawność energetyczną
powyżej 92%. 

Ze względu na funkcje,  jakie może spełniać kocioł gazowy centralnego ogrzewania
mamy do wyboru:

 kotły jednofunkcyjne, służące wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń (mogą być one
jednak rozbudowane o zasobnik wody użytkowej),

 kotły  dwufunkcyjne,  które  służą  do  ogrzewania  pomieszczeń  i  dodatkowo  
do podgrzewania wody użytkowej (w okresie letnim pracują tylko w tym celu). Kotły
dwufunkcyjne  pracują  z  pierwszeństwem  podgrzewu  wody  użytkowej  (priorytet
c.w.u.),  tzn.  kiedy pobierana jest  ciepła woda, wstrzymana zostaje czasowo funkcja
centralnego ogrzewania. 
Biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne, w ramach tych dwóch typów kotłów można

wyróżnić: kotły stojące i wiszące. Ponadto mogą być wyposażone w otwartą komorę spalania
(powietrze  do  spalania  pobierane  z  pomieszczenia,  w  którym  się  znajduje)  i  zamkniętą
(powietrze  spoza  pomieszczenia,  w  którym  się  znajduje).  W  obu  przypadkach  spaliny
wyprowadzane są poza budynek kanałem spalinowym. 

W  ostatnich  latach  dużą  popularnością  cieszą  się  również  kotły  kondensacyjne.
Uzyskuje się w nich wzrost sprawności kotła poprzez dodatkowe wykorzystanie ciepła ze
skroplenia pary wodnej  zawartej  w odprowadzanych spalinach (kondensacja),  co wpływa
również na obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach. 

Kotły olejowe
W przypadku braku doprowadzenia sieci gazowej do obiektu mieszkalnego, możliwe

jest zastosowanie kotła z automatyką obsługi z zastosowaniem jako paliwa lekkiego oleju
opałowego. 

Kotły olejowe są bardzo podobne w budowie do kotłów gazowych. Różnice występują
głównie  po stronie palników. W kotłach olejowych instalowane są palniki  nadmuchowe  
z jednostopniową (praca w trybach włącz-wyłącz) lub dwustopniową regulacją zapewniającą
bardziej  ekonomiczną  pracę  systemu  grzewczego  (kilka  stopni  pracy  palnika).  Średnia
sprawność nominalna kotłów olejowych renomowanych producentów wynosi do 94%.
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Kotły olejowe, po wymianie palnika, mogą być eksploatowane również jako gazowe.
Podobnie  jak  w  przypadku  kotłów  gazowych,  wśród  olejowych  występują  kotły
kondensacyjne, jednak w przypadku kotłów olejowych udział pary wodnej w spalinach jest
zdecydowanie  mniejszy  niż  w  kotłach  gazowych,  co  powoduje,  że  zysk  energetyczny
również  jest  mniejszy.  Zaletami  kotłów  olejowych  jest  możliwość  stosowania  ich  
na obszarach nieobjętych siecią gazową. Wadą z kolei jest zdecydowanie wyższa cena paliwa
oraz konieczność magazynowania oleju w specjalnych zbiornikach.

Kotły węglowe - retortowe
Możliwe  jest  także  zastosowanie  kotłów  na  paliwa  stałe  (kotły  węglowe)  

o  nowoczesnej  konstrukcji.  Kotły  te  posiadają  elektroniczny  sterownik  sterujący  ilością
podawanego paliwa i podmuchem powietrza pierwotnego i wtórnego. Nadrzędnym zadaniem
automatyki  oprócz  wygodnej  eksploatacji  (bezingerencyjnej),  jest  prowadzenie  procesu
spalania  w optymalnych warunkach,  celem uzyskania  wysokiej  sprawności  energetycznej
oraz  minimalnej  emisji  zanieczyszczeń  (pozostałości  z  procesu  spalania  paliwa)  
do atmosfery.

Praca kotła retortowego, podobnie jak w kotłach olejowych i gazowych, sterowana jest
układem  automatyki,  pozwalającym  utrzymać  zadaną  temperaturę  w  ogrzewanych
pomieszczeniach oraz regulację temperatury w ciągu doby. Ponadto palenisko w tego typu
kotłach wyposażone jest w samoczyszczący układ. W małych kotłach uzupełnianie zasobnika
węglowego  odbywa  się  raz  na  3-6  dni,  bez  konieczności  dodatkowej  obsługi.  Węgiel
dozowany  jest  do  paleniska  za  pomocą  podajnika  ślimakowego  (lub  tłokowego)  
w dokładnych ilościach, gdzie następnie jest spalany pod nadmuchem powietrza zapewniając
żądany komfort cieplny pomieszczeń. Ponadto ilość wytwarzanego popiołu jest niewielka,  
co  jest  spowodowane  efektywnym  spalaniem  oraz  tym,  że  kotły  te  przystosowane  
są do spalania odpowiednio przygotowanych wysokogatunkowych rodzajów węgla. Użycie
paliwa  złej  jakości  może  spowodować  zapchanie  podajnika  lub  powstanie  zbyt  dużej
zgorzeliny  w  palenisku,  co  grozi  uszkodzeniem  kotła  (i  utratą  gwarancji  producenta).  
W  urządzeniach  tych  nie  można  spalać  również  odpadów  komunalnych  i  bytowych,
powodujących trudne do oszacowania emisje, w tym również związków bardzo szkodliwych
(np. dioksyny i  furany), a co nadal jest popularne przy stosowaniu tradycyjnych palenisk
węglowych. Należy pamiętać, że od 2016 roku samorządy mogą dofinansowywać wymianę
kotłów spełniających wymagania określone dla klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012.
Ważną  kwestią  przy  wymianie  kotła  na  nowoczesny,  jest  stan  przewodu  kominowego.
Przewód  dymowy  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-89/B-10425.  Jeżeli  wymogi
normowe  nie  są  spełnione  należy  równocześnie  zainstalować  kwasoodporny  wkład
kominowy.

5.1.2. Termomodernizacja budynków w celu oszczędności strat energii cieplnej

W  celu  zmniejszenia  zapotrzebowania  na  energię  cieplną  obiektu  mieszkalnego,
wskazane jest dokonanie ocieplenia ścian i stropów budynku wraz z wymianą okien i drzwi.
Zmniejszenie  współczynnika  infiltracji  powietrza  zewnętrznego  przez  nieszczelności
(głównie okna i drzwi), powoduje znaczące zmniejszenie strat ciepła na ogrzewanie zimnego
powietrza. Inną ważną przyczyną wysokiego zużycia ciepła jest niska sprawność wewnętrznej
instalacji  ogrzewania.  Doświadczenia  z  audytów  energetycznych  obiektów  mieszkalnych
pokazują,  iż  przedsięwzięcia  termomodernizacyjne  mogą  przyczynić  się  do  zmniejszenia
zużycia energii nawet o 60%. 
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5.2.  Dostępne sieciowe nośniki energii

Dostępnymi nośnikami  energii  na  terenie  Miasta  i  Gminy Pszczyna są gaz  ziemny,
energia  elektryczna  oraz  ciepło  sieciowe.  Dostawcą  energii  elektrycznej  jest  Tauron
Dystrybucja S. A. – Oddział w Gliwicach. Dostawcą gazu ziemnego są GAZ-SYSTEM S.A. -
Oddział w Świerklanach oraz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - Oddział w Zabrzu.
Dostawcą  ciepła  sieciowego  jest  Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Komunalnej  Sp.  z  o.  o.  
Na  podstawie  informacji  otrzymanych  od  Przedsiębiorstwa  Inżynierii  Komunalnej  oraz  
na  podstawie  „Aktualizacji  Projektu  Założeń  do  Planu  Zaopatrzenia  w  Ciepło,  Energię
Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Pszczyna” obecnie nie planuje się wykonywania
nowych przyłączeń istniejących budynków mieszkalnych do systemu ciepłowniczego. Miasto
i Gmina Pszczyna charakteryzuje się wysokim stopniem gazyfikacji, niewielki udział paliwa
gazowego w ogrzewaniu budynków mieszkalnych wynika z przyczyn ekonomicznych (z tej
samej przyczyny nie jest popularne wykorzystywanie energii elektrycznej do ogrzewania).

W  przypadku  zastąpienia  źródeł  ciepła,  których  realizowane  jest  spalanie  paliw,
zarówno stałych, ciekłych jak i gazowych na ogrzewanie wykorzystujące energie elektryczną
lub w przypadku podłączenia do sieci systemu ciepłowniczego następuje całkowita likwidacja
niskiej  emisji,  zamieniając się na emisję wysoką (efekt ekologiczny na poziomie 100%).  
Ze  względu  na  niski  potencjał  rozwoju  ciepłownictwa  w  Pszczynie  w  niniejszym
opracowaniu przyjęto warianty działań naprawczych oparte na modernizacji indywidualnych
systemów grzewczych.

5.3.  Odnawialne źródła energii

Z godnie z zapisami „Programu ochrony powietrza…”, cele polityki klimatycznej nie
powinny  być  wspierane  przez  działania  związane  z  ochroną  powietrza,  
ze  względu  na  mały  efekt  ekologiczny  stosowania  OZE,  przy  znacznych  nakładach
finansowych.  Ze  wszystkich  stosowanych  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii,  jedynie
gruntowe  pompy  ciepła  mogą  być  zastosowane  do  ograniczania  niskiej  emisji  (efekt
ekologiczny dla pompy ciepła, tak samo jak w przypadku ogrzewania elektrycznego, wynosi
100%).  Ze  względu  na  wysokie  nakłady  finansowe  oraz  znaczne  trudności  techniczne
instalacji  gruntowej  pompy  ciepła  w  starym  budownictwie,  nie  proponuje  się  jej
zastosowania.

6. Charakterystyka ekonomiczno-ekologiczna PONE

W celu ograniczenia niskiej emisji istotne jest podjęcie działań w zakresie wymiany
przestarzałych  indywidualnych  źródeł  ciepła  opalanych  węglem  w  gospodarstwach
domowych.  Dokładne  opisy  możliwości  finansowania  proponowanych  wariantów  działań
naprawczych znajdują się w rozdziale „Źródła finansowania”. 

Zmiana istniejącego stanu rzeczy wymaga ustabilizowania cen rynkowych nośników
energii  oraz  kontynuowania  systemu  zachęt  finansowych  do  wymiany  lub  modernizacji
systemów grzewczych.

6.1.  Proponowane warianty realizacji programu oraz przewidywany koszt realizacji 

W  niniejszym  opracowaniu  zaproponowano  dwa  inwestycjne  warianty  działań
naprawczych w zakresie niskiej emisji, zróżnicowane ze względu na zastosowanie różnych
typów  urządzeń  grzewczych  oraz  termomodernizacji  budynków.  Nadmienić  należy,  
że w trakcie okresu realizacji programu (lata 2017 – 2022) można stosować modyfikacje
proponowanych  wariantów  inwestcyjnych.  Alternatywnie  można  zastosować  wariant
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nieinwestycyjny,  polegający na wprowadzeniu  całkowitego zakazu spalania  paliw stałych
niskiej  jakości  (muł,  flot,  miały  węglowe)  i  dopuszczenie  do  użytku  wyłącznie  węgla
kamiennego  energetycznego  o  wartości  opałowej  w  zakresie  27 000  –  28 000  kJ/kg,  
co pozwoliłoby na ograniczenie emisji pyłu PM10 o 54,53 Mg/rok w skali całej gminy. Samo
wprowadzenie  zakazu  spalania  odpadów  poflotacyjnych  przyniesie  znaczny  efekt
ekologiczny, który jednak jest trudny do oszacowania. W tab. 45 przedstawiono jednostkowe
koszty  inwestycji,  natomiast  w  tab.  46  efekt  ekologiczny  poszczególnych  działań
naprawczych w oparciu o deklaracje mieszkańców.

Tabela 45 Koszty jednostkowe poszczególnych inwestycji
Inwestycja Jednostkowe koszty inwestycji [zł]

Podłączenie do sieci cieplnej 11 000
Ogrzewanie elektryczne 8 000

Kotły węglowe - retortowe 14 000
Kotły na biomasę 21 000

Kotły gazowe 11 000

Kotły olejowe 21 000

Pompy ciepła 45 000

Termomodernizacja 29 000
Źródło: Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego… -UZASADNIENIE
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Tabela 46 Efekt ekologiczny działań naprawczych w oparciu o deklaracje mieszkańców

Efekt ekologiczny w oparciu o deklaracje mieszkańców

Miejscowość
PM10 PM2,5 BaP SO2 NOx Kotły gazowe Kotły węglowe - klasa 5 Termomodernizacja

[Mg/rok
]

[Mg/rok
]

[Mg/rok]
[Mg/rok

]
[Mg/rok

]
[szt.] [szt.] [szt.]

Pszczyna - miasto 4,82 2,81 0,0013115 21,77 -2,70 192 233 157

Brzeźce 1,25 0,73 0,0003331 5,43 -1,10 42 73 38

Czarków 0,50 0,29 0,0001373 2,24 -0,41 20 30 10

Ćwiklice 2,55 1,49 0,0006498 10,52 -2,62 65 152 99

Jankowice 0,80 0,47 0,0002123 3,45 -0,73 27 48 22

Łąka 0,84 0,49 0,0002206 3,49 -1,13 24 63 16

Piasek 0,73 0,43 0,0001928 3,09 -0,83 22 49 19

Poręba 0,38 0,22 0,0001004 1,60 -0,46 12 27 7

Rudołtowice 0,45 0,26 0,0001193 1,91 -0,51 15 31 8

Studzienice 0,61 0,36 0,0001629 2,68 -0,45 21 32 22

Studzionka 0,90 0,53 0,0002303 3,73 -0,93 23 54 35

Wisła Mała 1,24 0,73 0,0003206 5,25 -1,06 35 67 52

Wisła Wielka 0,70 0,41 0,0001820 2,97 -0,61 21 39 26

SUMA 15,77 9,22 0,004173 68,12 -13,54 519 898 511
Źródło: Opracowanie własne

W tab. 47 przedstawiono nakłady finansowe, które należy ponieść w celu realizacji poszczególnych zadań. Nakłady te zostały oszacowane 
na podstawie kosztów jednostkowych przedstawionych w „Programie Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego mającego na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji - UZASDADNIENIE”.
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Tabela 47 Nakłady finansowe poniesione w latach 2017-2022 w przypadku realizacji działań naprawczych w oparciu o deklaracje mieszkańców

Nakłady do poniesienia w kolejnych latach
Łącznie

Miejscowość
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]

Pszczyna - miasto 1 654 500,00 1 654 500,00 1 654 500,00 1 654 500,00 1 654 500,00 1 654 500,00 9 927 000,00

Brzeźce 431 000,00 431 000,00 431 000,00 431 000,00 431 000,00 431 000,00 2 586 000,00

Czarków 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 930 000,00

Ćwiklice 952 333,33 952 333,33 952 333,33 952 333,33 952 333,33 952 333,33 5 714 000,00

Jankowice 267 833,33 267 833,33 267 833,33 267 833,33 267 833,33 267 833,33 1 607 000,00

Łąka 268 333,33 268 333,33 268 333,33 268 333,33 268 333,33 268 333,33 1 610 000,00

Piasek 246 500,00 246 500,00 246 500,00 246 500,00 246 500,00 246 500,00 1 479 000,00

Poręba 118 833,33 118 833,33 118 833,33 118 833,33 118 833,33 118 833,33 713 000,00

Rudołtowice 138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,00 831 000,00

Studzienice 219 500,00 219 500,00 219 500,00 219 500,00 219 500,00 219 500,00 1 317 000,00

Studzionka 337 333,33 337 333,33 337 333,33 337 333,33 337 333,33 337 333,33 2 024 000,00

Wisła Mała 471 833,33 471 833,33 471 833,33 471 833,33 471 833,33 471 833,33 2 831 000,00

Wisła Wielka 255 166,67 255 166,67 255 166,67 255 166,67 255 166,67 255 166,67 1 531 000,00

SUMA 5 516 666,67 5 516 666,67 5 516 666,67 5 516 666,67 5 516 666,67 5 516 666,67 33 100 000,00
Źródło: Opracowanie własne

W tab. 48, 49 i 50  przedstawiono planowaną wymianę liczby kotłów gazowych, węglowych oraz  liczba ocieplonych budynków w latach
2017-2022,  natomiast  w tabeli  51  harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji  PONE  opracowany na podstawie  deklaracji  mieszkańców
stanowiący wariant I. 

Tabela 48 Planowana liczba kotłów gazowych w oparciu o deklaracje mieszkańców
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Miejscowość

Ilość kotłów gazowych rocznie [szt.]

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

Pszczyna - miasto 19 38 38 58 19 19

Brzeźce 4 8 8 13 4 4

Czarków 2 4 4 6 2 2

Ćwiklice 7 13 13 20 7 7

Jankowice 3 5 5 8 3 3

Łąka 2 5 5 7 2 2

Piasek 2 4 4 7 2 2

Poręba 1 2 2 4 1 1

Rudołtowice 2 3 3 5 2 2

Studzienice 2 4 4 6 2 2

Studzionka 2 5 5 7 2 2

Wisła Mała 4 7 7 11 4 4

Wisła Wielka 2 4 4 6 2 2

SUMA 52 104 104 156 52 52
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 49 Planowana liczba kotłów węglowych w oparciu o deklaracje mieszkańców
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Miejscowość

Ilość kotłów węglowych rocznie [szt.]

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

Pszczyna - miasto 23 47 47 70 23 23

Brzeźce 7 15 15 22 7 7

Czarków 3 6 6 9 3 3

Ćwiklice 15 30 30 46 15 15

Jankowice 5 10 10 14 5 5

Łąka 6 13 13 19 6 6

Piasek 5 10 10 15 5 5

Poręba 3 5 5 8 3 3

Rudołtowice 3 6 6 9 3 3

Studzienice 3 6 6 10 3 3

Studzionka 5 11 11 16 5 5

Wisła Mała 7 13 13 20 7 7

Wisła Wielka 4 8 8 12 4 4

SUMA 90 180 180 269 90 90
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 50 Planowana liczba ocieplonych budynków w oparciu o deklaracje mieszkańców
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Miejscowość

Ilość ocieplonych budynków [szt.]

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

Pszczyna - miasto 16 31 31 47 16 16

Brzeźce 4 8 8 11 4 4

Czarków 1 2 2 3 1 1

Ćwiklice 10 20 20 30 10 10

Jankowice 2 4 4 7 2 2

Łąka 2 3 3 5 2 2

Piasek 2 4 4 6 2 2

Poręba 1 1 1 2 1 1

Rudołtowice 1 2 2 2 1 1

Studzienice 2 4 4 7 2 2

Studzionka 4 7 7 11 4 4

Wisła Mała 5 10 10 16 5 5

Wisła Wielka 3 5 5 8 3 3

SUMA 51 102 102 153 51 51
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 51 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji PONE – wariant opracowany na podstawie deklaracji mieszkańców (wariant I)
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Lp.
Nazwa
zadania

Nakłady finansowe Nakłady do poniesienia w kolejnych latach (nakłady całkowite/środki gminy) Efekt ekologiczny pyłu PM10

Całościow
e

Inwestora +
WFOŚiGW

Gminy
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2

całość gmina całość gmina całość gmina całość gmina całość gmina całość gmina

Pszczyna

1 Kotły gazowe 2 112 000,00 2 016 290,03 95 709,97
211

200,00
9 571,00

422
400,00

19
141,99

422
400,00

19
141,99

633 600,00
28

712,99
211

200,00
9 571,00

211
200,00

9 571,00 0,18 0,36 0,36 0,55 0,18 0,18

2 Kotły węglowe 3 262 000,00 3 114 175,23
147

824,77
326

200,00
14

782,48
652

400,00
29

564,95
652

400,00
29

564,95
978 600,00

44
347,43

326
200,00

14
782,48

326
200,00

14
782,48

0,18 0,37 0,37 0,55 0,18 0,18

3 Termomodernizacj
a

4 553 000,00 4 346 670,69
206

329,31
455

300,00
20

632,93
910

600,00
41

265,86
910

600,00
41

265,86
1 365
900,00

61
898,79

455
300,00

20
632,93

455
300,00

20
632,93

0,12 0,23 0,23 0,35 0,12 0,12

Brzeźce

4 Kotły gazowe 462 000,00 441 063,44 20 936,56 46 200,00 2 093,66 92 400,00 4 187,31 92 400,00 4 187,31 138 600,00 6 280,97 46 200,00 2 093,66 46 200,00 2 093,66 0,04 0,08 0,08 0,12 0,04 0,04

5 Kotły węglowe 1 022 000,00 975 685,80 46 314,20
102

200,00
4 631,42

204
400,00

9 262,84
204

400,00
9 262,84 306 600,00

13
894,26

102
200,00

4 631,42
102

200,00
4 631,42 0,06 0,12 0,12 0,17 0,06 0,06

6 Termomodernizacj
a

1 102 000,00 1 052 060,42 49 939,58
110

200,00
4 993,96

220
400,00

9 987,92
220

400,00
9 987,92 330 600,00

14
981,87

110
200,00

4 993,96
110

200,00
4 993,96 0,03 0,06 0,06 0,08 0,03 0,00

Czarków

7 Kotły gazowe 220 000,00 210 030,21 9 969,79 22 000,00 996,98 44 000,00 1 993,96 44 000,00 1 993,96 66 000,00 2 990,94 22 000,00 996,98 22 000,00 996,98 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02

8 Kotły węglowe 420 000,00 400 966,77 19 033,23 42 000,00 1 903,32 84 000,00 3 806,65 84 000,00 3 806,65 126 000,00 5 709,97 42 000,00 1 903,32 42 000,00 1 903,32 0,02 0,05 0,05 0,07 0,02 0,02

9 Termomodernizacj
a

290 000,00 276 858,01 13 141,99 29 000,00 1 314,20 58 000,00 2 628,40 58 000,00 2 628,40 87 000,00 3 942,60 29 000,00 1 314,20 29 000,00 1 314,20 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

Ćwiklice

10 Kotły gazowe 715 000,00 682 598,19 32 401,81 71 500,00 3 240,18
143

000,00
6 480,36

143
000,00

6 480,36 214 500,00 9 720,54 71 500,00 3 240,18 71 500,00 3 240,18 0,06 0,12 0,12 0,18 0,06 0,06

11 Kotły węglowe 2 128 000,00 2 031 564,95 96 435,05
212

800,00
9 643,50

425
600,00

19
287,01

425
600,00

19
287,01

638 400,00
28

930,51
212

800,00
9 643,50

212
800,00

9 643,50 0,12 0,24 0,24 0,36 0,12 0,12

12 Termomodernizacj
a

2 871 000,00 2 740 894,26
130

105,74
287

100,00
13

010,57
574

200,00
26

021,15
574

200,00
26

021,15
861 300,00

39
031,72

287
100,00

13
010,57

287
100,00

13
010,57

0,07 0,15 0,15 0,22 0,07 0,07

Jankowice

13 Kotły gazowe 297 000,00 283 540,79 13 459,21 29 700,00 1 345,92 59 400,00 2 691,84 59 400,00 2 691,84 89 100,00 4 037,76 29 700,00 1 345,92 29 700,00 1 345,92 0,03 0,05 0,05 0,08 0,03 0,03

14 Kotły węglowe 672 000,00 641 546,83 30 453,17 67 200,00 3 045,32
134

400,00
6 090,63

134
400,00

6 090,63 201 600,00 9 135,95 67 200,00 3 045,32 67 200,00 3 045,32 0,04 0,08 0,08 0,11 0,04 0,00

15 Termomodernizacj
a

638 000,00 609 087,61 28 912,39 63 800,00 2 891,24
127

600,00
5 782,48

127
600,00

5 782,48 191 400,00 8 673,72 63 800,00 2 891,24 63 800,00 2 891,24 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02

Łąka

16 Kotły gazowe 264 000,00 252 036,25 11 963,75 26 400,00 1 196,37 52 800,00 2 392,75 52 800,00 2 392,75 79 200,00 3 589,12 26 400,00 1 196,37 26 400,00 1 196,37 0,02 0,05 0,05 0,07 0,02 0,02

17 Kotły węglowe 882 000,00 842 030,21 39 969,79 88 200,00 3 996,98
176

400,00
7 993,96

176
400,00

7 993,96 264 600,00
11

990,94
88 200,00 3 996,98 88 200,00 3 996,98 0,05 0,10 0,10 0,15 0,05 0,05

18 Termomodernizacj
a

464 000,00 442 972,81 21 027,19 46 400,00 2 102,72 92 800,00 4 205,44 92 800,00 4 205,44 139 200,00 6 308,16 46 400,00 2 102,72 46 400,00 2 102,72 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01

Piasek

19 Kotły gazowe 242 000,00 231 033,23 10 966,77 24 200,00 1 096,68 48 400,00 2 193,35 48 400,00 2 193,35 72 600,00 3 290,03 24 200,00 1 096,68 24 200,00 1 096,68 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02

20 Kotły węglowe 686 000,00 654 912,39 31 087,61 68 600,00 3 108,76
137

200,00
6 217,52

137
200,00

6 217,52 205 800,00 9 326,28 68 600,00 3 108,76 68 600,00 3 108,76 0,04 0,08 0,08 0,12 0,04 0,04
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21 Termomodernizacj
a

551 000,00 526 030,21 24 969,79 55 100,00 2 496,98
110

200,00
4 993,96

110
200,00

4 993,96 165 300,00 7 490,94 55 100,00 2 496,98 55 100,00 2 496,98 0,01 0,03 0,03 0,04 0,01 0,01

Poręba

22 Kotły gazowe 132 000,00 126 018,13 5 981,87 13 200,00 598,19 26 400,00 1 196,37 26 400,00 1 196,37 39 600,00 1 794,56 13 200,00 598,19 13 200,00 598,19 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01

23 Kotły węglowe 378 000,00 360 870,09 17 129,91 37 800,00 1 712,99 75 600,00 3 425,98 75 600,00 3 425,98 113 400,00 5 138,97 37 800,00 1 712,99 37 800,00 1 712,99 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02

24 Termomodernizacj
a

203 000,00 193 800,60 9 199,40 20 300,00 919,94 40 600,00 1 839,88 40 600,00 1 839,88 60 900,00 2 759,82 20 300,00 919,94 20 300,00 919,94 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

Rudołtowice

25 Kotły gazowe 165 000,00 157 522,66 7 477,34 16 500,00 747,73 33 000,00 1 495,47 33 000,00 1 495,47 49 500,00 2 243,20 16 500,00 747,73 16 500,00 747,73 0,01 0,03 0,03 0,04 0,01 0,01

26 Kotły węglowe 434 000,00 414 332,33 19 667,67 43 400,00 1 966,77 86 800,00 3 933,53 86 800,00 3 933,53 130 200,00 5 900,30 43 400,00 1 966,77 43 400,00 1 966,77 0,02 0,05 0,05 0,07 0,02 0,02

27 Termomodernizacj
a

232 000,00 221 486,40 10 513,60 23 200,00 1 051,36 46 400,00 2 102,72 46 400,00 2 102,72 69 600,00 3 154,08 23 200,00 1 051,36 23 200,00 1 051,36 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

Studzienice

28 Kotły gazowe 231 000,00 220 531,72 10 468,28 23 100,00 1 046,83 46 200,00 2 093,66 46 200,00 2 093,66 69 300,00 3 140,48 23 100,00 1 046,83 23 100,00 1 046,83 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02

29 Kotły węglowe 448 000,00 427 697,89 20 302,11 44 800,00 2 030,21 89 600,00 4 060,42 89 600,00 4 060,42 134 400,00 6 090,63 44 800,00 2 030,21 44 800,00 2 030,21 0,03 0,05 0,05 0,08 0,03 0,03

30 Termomodernizacj
a

638 000,00 609 087,61 28 912,39 63 800,00 2 891,24
127

600,00
5 782,48

127
600,00

5 782,48 191 400,00 8 673,72 63 800,00 2 891,24 63 800,00 2 891,24 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02

Studzionka

31 Kotły gazowe 253 000,00 241 534,74 11 465,26 25 300,00 1 146,53 50 600,00 2 293,05 50 600,00 2 293,05 75 900,00 3 439,58 25 300,00 1 146,53 25 300,00 1 146,53 0,02 0,04 0,04 0,07 0,02 0,02

32 Kotły węglowe 756 000,00 721 740,18 34 259,82 75 600,00 3 425,98
151

200,00
6 851,96

151
200,00

6 851,96 226 800,00
10

277,95
75 600,00 3 425,98 75 600,00 3 425,98 0,04 0,09 0,09 0,13 0,04 0,04

33 Termomodernizacj
a

1 015 000,00 969 003,02 45 996,98
101

500,00
4 599,70

203
000,00

9 199,40
203

000,00
9 199,40 304 500,00

13
799,09

101
500,00

4 599,70
101

500,00
4 599,70 0,03 0,05 0,05 0,08 0,03 0,03

Wisła Mała

34 Kotły gazowe 385 000,00 367 552,87 17 447,13 38 500,00 1 744,71 77 000,00 3 489,43 77 000,00 3 489,43 115 500,00 5 234,14 38 500,00 1 744,71 38 500,00 1 744,71 0,03 0,07 0,07 0,10 0,03 0,03

35 Kotły węglowe 938 000,00 895 492,45 42 507,55 93 800,00 4 250,76
187

600,00
8 501,51

187
600,00

8 501,51 281 400,00
12

752,27
93 800,00 4 250,76 93 800,00 4 250,76 0,05 0,11 0,11 0,16 0,05 0,05

36 Termomodernizacj
a

1 508 000,00 1 439 661,63 68 338,37
150

800,00
6 833,84

301
600,00

13
667,67

301
600,00

13
667,67

452 400,00
20

501,51
150

800,00
6 833,84

150
800,00

6 833,84 0,04 0,08 0,08 0,12 0,04 0,04

Wisła
Wielka

37 Kotły gazowe 231 000,00 220 531,72 10 468,28 23 100,00 1 046,83 46 200,00 2 093,66 46 200,00 2 093,66 69 300,00 3 140,48 23 100,00 1 046,83 23 100,00 1 046,83 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02

38 Kotły węglowe 546 000,00 521 256,80 24 743,20 54 600,00 2 474,32
109

200,00
4 948,64

109
200,00

4 948,64 163 800,00 7 422,96 54 600,00 2 474,32 54 600,00 2 474,32 0,03 0,06 0,06 0,09 0,03 0,03

39 Termomodernizacj
a

754 000,00 719 830,82 34 169,18 75 400,00 3 416,92
150

800,00
6 833,84

150
800,00

6 833,84 226 200,00
10

250,76
75 400,00 3 416,92 75 400,00 3 416,92 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02

Źródło: Opracowanie własne

Id: 5E784286-7570-4B7E-858F-729959C93D29. Podpisany Strona 89



Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022

W oparciu o deklaracje mieszkańców nie uda się osiągnąć wymaganego w „Programie
Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” minimalnego efektu
ekologicznego (21,95 Mg PM10/rok). W związku z tym proponuje się, rozszerzyć planowane
inwestycje o termomodernizację budynków. Kompleksowa termomodernizacja przyczynia się
do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Jest  to działanie
korzystne ze względu na to, że nawet w przypadku spalania paliwa gorszej jakości poprzez
modernizację  budynku  uda  się  ograniczyć  jego  zużycie.  Proponuje  się  zwiększenie
termomodernizacji budynków z 511 do 1 356.

Na  podstawie  wielkości  emisji  w  obszarze  miejskim  oraz  w  poszczególnych
sołectwach  (rys.9)  ustalono,  że  termomodernizacja  powinna  być  dodatkowo  realizowana
(poza deklaracjami mieszkańców) w Pszczynie, a następnie kolejno: 

1. Piasek,
2. Ćwiklice,
3. Łąka,
4. Jankowice,
5. Czarków,
6. Wisła Wielka,
7. Studzionka,
8. Studzienice,
9. Wisła Mała,
10. Rudołtowice,
11. Brzeźce,
12. Poręba

Z  uwagi  na  największe  zanieczyszczenie  obszaru  miejskiego  Pszczyny  powinien  
on być pierwszym objętym realizacją PONE.  Z kolei z uwagi na największe zagęszczenie
budynków z  piecami węglowymi w pierwszej  kolejności  powinny być  objęte  następujące
osiedla w mieście Pszczynie:

 Kolonia Jasna,
 Śródmieście, os. Stare Miasto,
 os. Powstańców Śląskich,
 os. Daszyńskiego,
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000

005

010

015

020

025

030 27,4

1,92
4,29

6,8 5,49 5,57
7,64

1,88 2,19 3,27 3,93
2,34

4,02

Emisja pyłu PM10 z mieszkalnictwa [Mg/rok]

Rysunek 9 Wielkość emisji PM10 w na obszarze gminy Pszczyna

W  tab.  52,  53  i  54   przedstawiono  planowaną  wymianę  liczby  kotłów  gazowych,
węglowych oraz  liczba ocieplonych budynków w latach 2017-2022, natomiast w tab.  55
harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji  PONE  opracowany  na  podstawie  deklaracji
mieszkańców.
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Tabela 52 Efekt ekologiczny działań naprawczych - wariant konieczny do osiągnięcia założeń

Efekt ekologiczny - wariant konieczny do osiągnięcia założeń

Miejscowość
PM10 PM2,5 BaP SO2 NOx Kotły gazowe Kotły węglowe - klasa 5 Termomodernizacja

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [szt.] [szt.] [szt.]

Pszczyna - miasto 9,13 5,33 0,0022212 38,06 -2,70 192 233 741

Brzeźce 1,27 0,74 0,0003362 5,48 -1,10 42 73 40

Czarków 0,50 0,29 0,0001373 2,24 -0,41 20 30 10

Ćwiklice 2,77 1,62 0,0006965 11,36 -2,62 65 152 129

Jankowice 1,03 0,60 0,0002622 4,34 -0,73 27 48 54

Łąka 1,09 0,64 0,0002735 4,43 -1,13 24 63 50

Piasek 1,33 0,78 0,0003190 5,35 -0,83 22 49 100

Poręba 0,38 0,22 0,0001004 1,60 -0,46 12 27 7

Rudołtowice 0,68 0,40 0,0001692 2,80 -0,51 15 31 40

Studzienice 0,75 0,44 0,0001910 3,18 -0,45 21 32 40

Studzionka 0,90 0,53 0,0002303 3,73 -0,93 23 54 35

Wisła Mała 1,24 0,73 0,0003206 5,25 -1,06 35 67 52

Wisła Wielka 0,87 0,51 0,0002179 3,61 -0,61 21 39 49

SUMA 21,95 12,82 0,005475 91,44 -13,54 519 898 1 356
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 53 Nakłady finansowe poniesione w latach 2017-2022 r. - wariant konieczny do osiągnięcia założeń

Nakłady do poniesienia w kolejnych latach Łącznie

Miejscowość
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]

Pszczyna - miasto 4 520 666,67 4 520 666,67 4 520 666,67 4 520 666,67 4 520 666,67 4 520 666,67 26 863 000,00

Brzeźce 440 666,67 440 666,67 440 666,67 440 666,67 440 666,67 440 666,67 2 644 000,00

Czarków 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 930 000,00

Ćwiklice 952 333,33 952 333,33 952 333,33 952 333,33 952 333,33 952 333,33 6 584 000,00

Jankowice 306 500,00 306 500,00 306 500,00 306 500,00 306 500,00 306 500,00 2 535 000,00

Łąka 432 666,67 432 666,67 432 666,67 432 666,67 432 666,67 432 666,67 2 596 000,00

Piasek 638 000,00 638 000,00 638 000,00 638 000,00 638 000,00 638 000,00 3 828 000,00

Poręba 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 713 000,00

Rudołtowice 293 166,67 293 166,67 293 166,67 293 166,67 293 166,67 293 166,67 1 759 000,00

Studzienice 306 500,00 306 500,00 306 500,00 306 500,00 306 500,00 306 500,00 1 839 000,00

Studzionka 337 333,33 337 333,33 337 333,33 337 333,33 337 333,33 337 333,33 2 024 000,00

Wisła Mała 471 833,33 471 833,33 471 833,33 471 833,33 471 833,33 471 833,33 2 831 000,00

Wisła Wielka 371 166,67 371 166,67 371 166,67 371 166,67 371 166,67 371 166,67 2 198 000,00

SUMA 9 600 833,33 9 600 833,33 9 600 833,33 9 600 833,33 9 600 833,33 9 600 833,33 57 605 000,00
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 54 Planowana liczba ocieplonych budynków - wariant konieczny do osiągnięcia założeń

Miejscowość

Ilość ocieplonych budynków [szt.]

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

Pszczyna - miasto 74 148 148 222 74 74

Brzeźce 4 8 8 12 4 4

Czarków 1 2 2 3 1 1

Ćwiklice 13 26 26 39 13 13

Jankowice 5 11 11 16 5 5

Łąka 5 10 10 15 5 5

Piasek 10 20 20 30 10 10

Poręba 1 1 1 2 1 1

Rudołtowice 4 8 8 12 4 4

Studzienice 4 8 8 12 4 4

Studzionka 4 7 7 11 4 4

Wisła Mała 5 10 10 16 5 5

Wisła Wielka 5 10 10 15 5 5

SUMA 135 269 269 404 135 135
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 55 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji PONE – wariant konieczny do osiągnięcia założeń (wariant II)
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Lp.
Nazwa
zadania

Nakłady finansowe Nakłady do poniesienia w kolejnych latach (nakłady całkowite/środki gminy) Efekt ekologiczny pyłu PM10

Całościow
e

Inwestora +
WFOŚiGW

Gminy
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2

całość gmina całość gmina całość gmina całość gmina całość gmina całość gmina

Pszczyna

1 Kotły gazowe
2 112

000,00
2 056 754,46 55 245,54 211 200,00 5 524,55 422 400,00 11 049,11 422 400,00 11 049,11 633 600,00 16 573,66 211 200,00 5 524,55 211 200,00 5 524,55

0,1
8

0,3
6

0,3
6

0,5
5

0,1
8

0,1
8

2 Kotły węglowe
3 262

000,00
3 176 672,85 85 327,15 326 200,00 8 532,71 652 400,00 17 065,43 652 400,00 17 065,43 978 600,00 25 598,14 326 200,00 8 532,71 326 200,00 8 532,71

0,1
8

0,3
7

0,3
7

0,5
5

0,1
8

0,1
8

3
Termomodernizac

ja
21 489
000,00

20 926 892,37
562

107,63
2 148
900,00

56
210,76

4 297
800,00

112
421,53

4 297
800,00

112
421,53

6 446
700,00

168
632,29

2 148
900,00

56
210,76

2 148
900,00

56
210,76

0,5
5

1,1
0

1,1
0

1,6
4

0,5
5

0,5
5

Brzeźce

4 Kotły gazowe 462 000,00 449 915,04 12 084,96 46 200,00 1 208,50 92 400,00 2 416,99 92 400,00 2 416,99 138 600,00 3 625,49 46 200,00 1 208,50 46 200,00 1 208,50
0,0
4

0,0
8

0,0
8

0,1
2

0,0
4

0,0
4

5 Kotły węglowe
1 022

000,00
995 266,60 26 733,40 102 200,00 2 673,34 204 400,00 5 346,68 204 400,00 5 346,68 306 600,00 8 020,02 102 200,00 2 673,34 102 200,00 2 673,34

0,0
6

0,1
2

0,1
2

0,1
7

0,0
6

0,0
6

6
Termomodernizac

ja
1 160

000,00
1 129 656,81 30 343,19 116 000,00 3 034,32 232 000,00 6 068,64 232 000,00 6 068,64 348 000,00 9 102,96 116 000,00 3 034,32 116 000,00 3 034,32

0,0
3

0,0
6

0,0
6

0,0
9

0,0
3

0,0
3

Czarków

7 Kotły gazowe 220 000,00 214 245,26 5 754,74 22 000,00 575,47 44 000,00 1 150,95 44 000,00 1 150,95 66 000,00 1 726,42 22 000,00 575,47 22 000,00 575,47
0,0
2

0,0
4

0,0
4

0,0
6

0,0
2

0,0
2

8 Kotły węglowe 420 000,00 409 013,67 10 986,33 42 000,00 1 098,63 84 000,00 2 197,27 84 000,00 2 197,27 126 000,00 3 295,90 42 000,00 1 098,63 42 000,00 1 098,63
0,0
2

0,0
5

0,0
5

0,0
7

0,0
2

0,0
2

9
Termomodernizac

ja
290 000,00 282 414,20 7 585,80 29 000,00 758,58 58 000,00 1 517,16 58 000,00 1 517,16 87 000,00 2 275,74 29 000,00 758,58 29 000,00 758,58

0,0
1

0,0
1

0,0
1

0,0
2

0,0
1

0,0
1

Ćwiklice

10 Kotły gazowe 715 000,00 696 297,08 18 702,92 71 500,00 1 870,29 143 000,00 3 740,58 143 000,00 3 740,58 214 500,00 5 610,87 71 500,00 1 870,29 71 500,00 1 870,29
0,0
6

0,1
2

0,1
2

0,1
8

0,0
6

0,0
6

11 Kotły węglowe
2 128

000,00
2 072 335,94 55 664,06 212 800,00 5 566,41 425 600,00 11 132,81 425 600,00 11 132,81 638 400,00 16 699,22 212 800,00 5 566,41 212 800,00 5 566,41

0,1
2

0,2
4

0,2
4

0,3
6

0,1
2

0,1
2

12
Termomodernizac

ja
3 741

000,00
3 643 143,21 97 856,79 374 100,00 9 785,68 748 200,00 19 571,36 748 200,00 19 571,36

1 122
300,00

29 357,04 374 100,00 9 785,68 374 100,00 9 785,68
0,1
0

0,1
9

0,1
9

0,2
9

0,1
0

0,1
0

Jankowice

13 Kotły gazowe 297 000,00 289 231,10 7 768,90 29 700,00 776,89 59 400,00 1 553,78 59 400,00 1 553,78 89 100,00 2 330,67 29 700,00 776,89 29 700,00 776,89
0,0
3

0,0
5

0,0
5

0,0
8

0,0
3

0,0
3

14 Kotły węglowe 672 000,00 654 421,88 17 578,13 67 200,00 1 757,81 134 400,00 3 515,63 134 400,00 3 515,63 201 600,00 5 273,44 67 200,00 1 757,81 67 200,00 1 757,81
0,0
4

0,0
8

0,0
8

0,11
0,0
4

0,0
4

15
Termomodernizac

ja
1 566

000,00
1 525 036,69 40 963,31 156 600,00 4 096,33 313 200,00 8 192,66 313 200,00 8 192,66 469 800,00 12 288,99 156 600,00 4 096,33 156 600,00 4 096,33

0,0
4

0,0
8

0,0
8

0,1
2

0,0
4

0,0
4

Łąka

16 Kotły gazowe 264 000,00 257 094,31 6 905,69 26 400,00 690,57 52 800,00 1 381,14 52 800,00 1 381,14 79 200,00 2 071,71 26 400,00 690,57 26 400,00 690,57
0,0
2

0,0
5

0,0
5

0,0
7

0,0
2

0,0
2

17 Kotły węglowe 882 000,00 858 928,71 23 071,29 88 200,00 2 307,13 176 400,00 4 614,26 176 400,00 4 614,26 264 600,00 6 921,39 88 200,00 2 307,13 88 200,00 2 307,13
0,0
5

0,1
0

0,1
0

0,1
5

0,0
5

0,0
5

18
Termomodernizac

ja
1 450

000,00
1 412 071,01 37 928,99 145 000,00 3 792,90 290 000,00 7 585,80 290 000,00 7 585,80 435 000,00 11 378,70 145 000,00 3 792,90 145 000,00 3 792,90

0,0
4

0,0
7

0,0
7

0,11
0,0
4

0,0
4

Piasek

19 Kotły gazowe 242 000,00 235 669,78 6 330,22 24 200,00 633,02 48 400,00 1 266,04 48 400,00 1 266,04 72 600,00 1 899,07 24 200,00 633,02 24 200,00 633,02
0,0
2

0,0
4

0,0
4

0,0
6

0,0
2

0,0
2

20 Kotły węglowe 686 000,00 668 055,66 17 944,34 68 600,00 1 794,43 137 200,00 3 588,87 137 200,00 3 588,87 205 800,00 5 383,30 68 600,00 1 794,43 68 600,00 1 794,43
0,0
4

0,0
8

0,0
8

0,1
2

0,0
4

0,0
4
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21
Termomodernizac

ja
2 900

000,00
2 824 142,02 75 857,98 290 000,00 7 585,80 580 000,00 15 171,60 580 000,00 15 171,60 870 000,00 22 757,39 290 000,00 7 585,80 290 000,00 7 585,80

0,0
7

0,1
5

0,1
5

0,2
2

0,0
7

0,0
7

Poręba

22 Kotły gazowe 132 000,00 128 547,15 3 452,85 13 200,00 345,28 26 400,00 690,57 26 400,00 690,57 39 600,00 1 035,85 13 200,00 345,28 13 200,00 345,28
0,0
1

0,0
2

0,0
2

0,0
3

0,0
1

0,0
1

23 Kotły węglowe 378 000,00 368 112,30 9 887,70 37 800,00 988,77 75 600,00 1 977,54 75 600,00 1 977,54 113 400,00 2 966,31 37 800,00 988,77 37 800,00 988,77
0,0
2

0,0
4

0,0
4

0,0
6

0,0
2

0,0
2

24
Termomodernizac

ja
203 000,00 197 689,94 5 310,06 20 300,00 531,01 40 600,00 1 062,01 40 600,00 1 062,01 60 900,00 1 593,02 20 300,00 531,01 20 300,00 531,01

0,0
1

0,0
1

0,0
1

0,0
2

0,0
1

0,0
1

Rudołtowic
e

25 Kotły gazowe 165 000,00 160 683,94 4 316,06 16 500,00 431,61 33 000,00 863,21 33 000,00 863,21 49 500,00 1 294,82 16 500,00 431,61 16 500,00 431,61
0,0
1

0,0
3

0,0
3

0,0
4

0,0
1

0,0
1

26 Kotły węglowe 434 000,00 422 647,46 11 352,54 43 400,00 1 135,25 86 800,00 2 270,51 86 800,00 2 270,51 130 200,00 3 405,76 43 400,00 1 135,25 43 400,00 1 135,25
0,0
2

0,0
5

0,0
5

0,0
7

0,0
2

0,0
2

27
Termomodernizac

ja
1 160

000,00
1 129 656,81 30 343,19 116 000,00 3 034,32 232 000,00 6 068,64 232 000,00 6 068,64 348 000,00 9 102,96 116 000,00 3 034,32 116 000,00 3 034,32

0,0
3

0,0
6

0,0
6

0,0
9

0,0
3

0,0
3

Studzienice

28 Kotły gazowe 231 000,00 224 957,52 6 042,48 23 100,00 604,25 46 200,00 1 208,50 46 200,00 1 208,50 69 300,00 1 812,74 23 100,00 604,25 23 100,00 604,25
0,0
2

0,0
4

0,0
4

0,0
6

0,0
2

0,0
2

29 Kotły węglowe 448 000,00 436 281,25 11 718,75 44 800,00 1 171,88 89 600,00 2 343,75 89 600,00 2 343,75 134 400,00 3 515,63 44 800,00 1 171,88 44 800,00 1 171,88
0,0
3

0,0
5

0,0
5

0,0
8

0,0
3

0,0
3

30
Termomodernizac

ja
1 160

000,00
1 129 656,81 30 343,19 116 000,00 3 034,32 232 000,00 6 068,64 232 000,00 6 068,64 348 000,00 9 102,96 116 000,00 3 034,32 116 000,00 3 034,32

0,0
3

0,0
6

0,0
6

0,0
9

0,0
3

0,0
3

Studzionka

31 Kotły gazowe 253 000,00 246 382,05 6 617,95 25 300,00 661,80 50 600,00 1 323,59 50 600,00 1 323,59 75 900,00 1 985,39 25 300,00 661,80 25 300,00 661,80
0,0
2

0,0
4

0,0
4

0,0
7

0,0
2

0,0
2

32 Kotły węglowe 756 000,00 736 224,61 19 775,39 75 600,00 1 977,54 151 200,00 3 955,08 151 200,00 3 955,08 226 800,00 5 932,62 75 600,00 1 977,54 75 600,00 1 977,54
0,0
4

0,0
9

0,0
9

0,1
3

0,0
4

0,0
4

33
Termomodernizac

ja
1 015

000,00
988 449,71 26 550,29 101 500,00 2 655,03 203 000,00 5 310,06 203 000,00 5 310,06 304 500,00 7 965,09 101 500,00 2 655,03 101 500,00 2 655,03

0,0
3

0,0
5

0,0
5

0,0
8

0,0
3

0,0
3

Wisła Mała

34 Kotły gazowe 385 000,00 374 929,20 10 070,80 38 500,00 1 007,08 77 000,00 2 014,16 77 000,00 2 014,16 115 500,00 3 021,24 38 500,00 1 007,08 38 500,00 1 007,08
0,0
3

0,0
7

0,0
7

0,1
0

0,0
3

0,0
3

35 Kotły węglowe 938 000,00 913 463,87 24 536,13 93 800,00 2 453,61 187 600,00 4 907,23 187 600,00 4 907,23 281 400,00 7 360,84 93 800,00 2 453,61 93 800,00 2 453,61
0,0
5

0,11 0,11
0,1
6

0,0
5

0,0
5

36
Termomodernizac

ja
1 508

000,00
1 468 553,85 39 446,15 150 800,00 3 944,61 301 600,00 7 889,23 301 600,00 7 889,23 452 400,00 11 833,84 150 800,00 3 944,61 150 800,00 3 944,61

0,0
4

0,0
8

0,0
8

0,1
2

0,0
4

0,0
4

Wisła
Wielka

37 Kotły gazowe 231 000,00 224 957,52 6 042,48 23 100,00 604,25 46 200,00 1 208,50 46 200,00 1 208,50 69 300,00 1 812,74 23 100,00 604,25 23 100,00 604,25
0,0
2

0,0
4

0,0
4

0,0
6

0,0
2

0,0
2

38 Kotły węglowe 546 000,00 531 717,77 14 282,23 54 600,00 1 428,22 109 200,00 2 856,45 109 200,00 2 856,45 163 800,00 4 284,67 54 600,00 1 428,22 54 600,00 1 428,22
0,0
3

0,0
6

0,0
6

0,0
9

0,0
3

0,0
3

39
Termomodernizac

ja
1 421

000,00
1 383 829,59 37 170,41 142 100,00 3 717,04 284 200,00 7 434,08 284 200,00 7 434,08 426 300,00 11 151,12 142 100,00 3 717,04 142 100,00 3 717,04

0,0
4

0,0
7

0,0
7

0,11
0,0
4

0,0
4

Źródło: Opracowanie własne
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Na  rys.  10-13  przedstawiono  poziomy  ograniczenia  emisji  pyłu  PM10  przy
zastosowaniu różnych systemów grzewczych w stosunku do starego kotła węglowego, dla
obiektu  standardowego.  Na  rys.  14  zaprezentowano  stan  zanieczyszczenia  powietrza  
w Pszczynie, natomiast na rys. 15 zakładany poziom obniżenia emisji pyłu PM10 do 2022
roku.

1
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

9,48

0,85

Emisja pyłu PM10 [kg/rok]

Kocioł węglowy tradycyjny
Kocioł węglowy - klasa 5 i 
termomodernizacja

Rysunek 10 Ograniczenie emisji pyłu PM10 po zastosowaniu kotła węglowego 5 klasy 
i wykonaniu termomodernizacji obiektu standardowego.

1
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008
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010
9,48

1,6

Emisja pyłu PM10 [kg/rok]

Kocioł węglowy tradycyjny
Kocioł węglowy - klasa 5

Rysunek 11 Ograniczenie emisji pyłu PM10 po zastosowaniu kotła węglowego 5 klasy dla
obiektu standardowego
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Tradycyjny kocioł węglowy
Kocioł olejowy

Rysunek 12 Ograniczenie emisji pyłu PM10 po zastosowaniu kotła olejowego dla obiektu
standardowego
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Rysunek 13 Ograniczenie emisji pyłu PM10 po zastosowaniu kotła gazowego dla obiektu
standardowego
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Stan obecny Emisja bez tła Tło
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010
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52
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35

14,33
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Poziomy zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie [ g/m3]

PM10
PM2,5

Rysunek 14 Emisja zanieczyszczeń w Pszczynie
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Rysunek 15 Minimalny wymagany poziom redukcji emisji pyłu PM10 w sektorze
mieszkalnictwa, usługowo-handlowym i użyteczności publicznej.
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7. Monitoring realizacji programu

W  ramach  ewaluacji  działań  za  monitoring  realizacji  planu  odpowiada  jednostka
koordynująca.  Pozyskiwanie  aktualnych  informacji  powinno  być  realizowane  w  ramach
powołanej  specjalnej  jednostki  ds.  programu  ograniczenia  niskiej  emisji  funkcjonującej  
w urzędzie miasta, albo zespołu koordynującego. Dane powinny być gromadzone na bieżąco,
natomiast analiza postępów powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku i powinna
dotyczyć sytuacji za rok poprzedni, a jej wyniki powinny być przekazywane do jednostki
koordynujacej. Efektem ewaluacji będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości na tyle
skuteczne  na  ile  zakładano.  Jeżeli  działania  nie  będą  przynosiły  zakładanych  rezultatów
konieczna  będzie  aktualizacja  planu  działań.  Odpowiedzialność  za  całościową  realizację
programu spoczywa na Burmistrzu Pszczyny.

W  ramach  monitoringu  programu  proponuje  się  podjęcie  następujących  działań
realizowanych przez jednostkę koordynującą wdrażanie programu: 

 systematyczne  zbieranie  danych  liczbowych  oraz  innych  danych  dotyczących
specyfiki  danego  zadania  (np.  ilość  zamontowanych  kotłów,  ilość  budynków
poddanych pracom termomodernizacyjnym),

 opracowanie rocznych raportów z postępów realizacji zadań opisanych w programie; 
 dokonanie  analizy osiąganych  postępów,  określenie  stopnia  wykonania  zadań oraz

określenie ewentualnych nieprawidłowości,
 zdiagnozowanie  przyczyn  powstałych  nieprawidłowości  oraz  wskazanie  działań

naprawczych umożliwiających realizację postępów, 
 realizowanie działań naprawczych,
 w przypadku konieczności  dokonania zmian w założeniach programu – dokonanie

aktualizacji dokumentu. 
Monitorowania efektu ekologicznego należy dokonywać poprzez mnożenie wskaźnika

monitoringu (liczbę wykonanych poszczególnych inwestycji) przez wartości jednostkowych
efektów ekologicznych  i  kosztów jednostkowych  danych  inwestycji.  Jednostkowe efekty
ekologiczne   zestawiono  w  tab.  27,  s.  60,  natomiast  jednostkowe  koszty  inwestycji
przedstawiono w tab. 45, s. 82 (wartości jednostkowe kosztów mogą ulegać zmianie).

8.  Źródła finansowania

Polityka spójności na lata 2014-2020 zakłada poszerzenie zakresu tych działań: Określono
minimalny poziom środków uzyskanych z  EFRR,  które  każdy z  regionów będzie  musiał
zainwestować we wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną – jest to:

 20% w regionach bardziej rozwiniętych; 
 15% w regionach w okresie przejściowym; 
 12% w regionach mniej rozwiniętych. 

Zapewni to w latach 2014-2020 inwestycje z EFRR na poziomie co najmniej 23 mld
EUR,  a  dodatkowe  inwestycje  z  Funduszu  Spójności  będą  również  wspierać  przejście  
na gospodarkę niskoemisyjną. Inwestycje z EFRR i Funduszu Spójności będą realizowane  
w następujących obszarach: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 

 Inwestowanie w produkcję i dystrybucję energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. 
 Wspieranie  projektów  mających  na  celu  upowszechnianie  wiedzy  o  odnawialnych

źródłach energii oraz zwiększenie ich wykorzystania w sektorze zarówno publicznym,
jak i prywatnym. Zmniejszenie zużycia energii: 
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 Finansowanie  projektów  mających  na  celu  zwiększenie  efektywności  energetycznej
oraz inteligentne zarządzanie energią w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych,  w  sektorze  mieszkalnictwa  oraz  w  produkcji  przemysłowej  z  myślą  
o zwiększeniu konkurencyjności, zwłaszcza w sektorze MŚP. 

 Zmniejszenie  emisji  związanej  z  transportem  poprzez  wspieranie  rozwoju  nowych
technologii  i  promowanie  różnych  zrównoważonych  form mobilności  w  miastach,  
w  tym  transportu  publicznego  oraz  przemieszczania  się  na  rowerze  i  pieszo.
Promowanie inteligentnych systemów energetycznych: 

 Inwestowanie  w  inteligentne  sieci  dystrybucji  energii,  aby  umożliwić  zwiększenie
efektywności energetycznej. 

 Integracja  większych  ilości  energii  ze  źródeł  odnawialnych.  Zachęcanie  
do zintegrowanego podejścia do kształtowania i wdrażania polityki: 

 Opracowywanie  zintegrowanych  niskoemisyjnych  strategii  gospodarczych,  
w szczególności dla obszarów miejskich, które mogą obejmować oświetlenie uliczne,
różne  zrównoważone  formy  mobilności  w  miastach  oraz  inteligentne  sieci
energetyczne. 

 Promowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii niskoemisyjnych. Europejski
Fundusz Społeczny będzie również wspierać działania ukierunkowane na wzmocnienie
systemów  kształcenia  i  szkoleń  niezbędnych  do  zdobycia  przez  pracowników
umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do pracy w sektorach związanych z energią  
i środowiskiem.

Środki  z  polityki  spójności  stanowią  kluczowe  narzędzie,  które  pomoże  państwom
członkowskim w osiągnięciu celów strategii  „Europa 2020”, w tym podstawowych celów
dotyczących  odnawialnych  źródeł  energii  oraz  efektywności  energetycznej.  Państwa
członkowskie  muszą  opracować  krajowe  plany  działań  w  zakresie  energii  ze  źródeł
odnawialnych z priorytetami w zakresie zwiększenia udziału takich źródeł, a także krajowe
plany działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii z priorytetami w zakresie zwiększenia
efektywności  energetycznej.  Plany  te  będą  stanowić  ważną  strategiczną  podstawę  do
inwestycji. Dalsze strategiczne kierunki działania określono w nowej dyrektywie w sprawie
efektywności energetycznej. 

Realizacja Programu nie jest możliwa bez wsparcia finansowego planowanych zadań
inwestycyjnych. Rozważyć należy trzy grupy produktów finansowych mogących stanowić
pomoc przy współfinansowaniu planowanych inwestycji. Są to:

 bezzwrotna pomoc/dotacja,
 kredyt/pożyczka/pożyczka preferencyjna,
 pożyczka umarzalna.

Środki krajowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  zarządza  finansami
publicznymi  przeznaczonymi  na  działalność  ekologiczną  poprzez  programy priorytetowe.
Programy priorytetowe  są  tworzone  w  oparciu  o  priorytety  określone  w  Strategii  oraz  
o  „Listę  priorytetowych  programów  NFOŚiGW”,  zatwierdzaną  corocznie  przez  Radę
Nadzorczą  NFOŚiGW.  Na  podstawie  zatwierdzonej  Listy  programów  priorytetowych  
na  dany  rok  opracowywane  są  programy  priorytetowe,  które  uwzględniają  potrzeby
środowiskowe,  potrzeby  i  możliwości  finansowe  beneficjentów  oraz  stanowią  reakcję  
na  zmieniające  się  otoczenie.  Procesem  poprzedzającym  opracowanie  programów
priorytetowych  są  konsultacje  społeczne  oraz  badania  rynkowe,  a  także  analiza  potrzeb
środowiskowych i efektów realizacji poprzednich programów priorytetowych. 
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Na  liście  priorytetowych  programów  NFOŚiGW  na  2015  r.  znalazła  się  ochrona
atmosfery, do której zakwalifikowano: 

 poprawa jakości powietrza,
 poprawa efektywności energetycznej,
 wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
 system zielonych inwestycji.

W  tab.  56  przedstawiono  ofertę  finansowania  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony atmosfery - Programy 2015-2020.

Tabela 56 Oferta finansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w zakresie ochrony atmosfery

Lp. Program Cel
Finansowani

e
Beneficjenci

1. 3.1 Poprawa jakości powietrza Opracowanie programów 
ochrony powietrza i planów 
działań krótkoterminowych

Dotacja Województwa

2. 3.2 Poprawa efektywności 
energetycznej
LEMUR – Energooszczędne 
Budynki Użyteczności 
Publicznej

Zmniejszenie zużycia energii, 
a w konsekwencji ograniczenie 
lub uniknięcie emisji CO2 
w związku z projektowaniem 
i budową nowych 
energooszczędnych budynków 
użyteczności publicznej oraz 
zamieszkania zbiorowego

Dotacja/
pożyczka

Podmioty sektora finansów 
publicznych, z wyłączeniem 
państwowych jednostek 
budżetowych; 
Samorządowe osoby prawne, 
spółki prawa handlowego, 
w których jst posiadają 100% 
udziałów lub akcji i które 
powołane są do realizacji 
zadań własnych jst 
wskazanych w ustawach; 
Organizacje pozarządowe, 
w tym fundacje 
i stowarzyszenia, a także 
kościoły i inne związki 
wyznaniowe wpisane do 
rejestru kościołów i innych 
związków wyznaniowych 
oraz kościelne osoby prawne, 
które realizują zadania 
publiczne na podstawie 
odrębnych przepisów

3. 3.2 Poprawa efektywności 
energetycznej
Część 2) Dopłaty do kredytów 
na budowę domów 
energooszczędnych

Oszczędność energii 
i ograniczenie lub uniknięcie 
emisji CO2 poprzez 
dofinansowanie przedsięwzięć 
poprawiających efektywność 
wykorzystania energii w 
nowobudowanych budynkach 
mieszkalnych

Dotacja Osoby fizyczne

4. 3.2 Poprawa efektywności 
energetycznej
Część 3)Inwestycje 
energooszczędne w małych i 
średnich przedsiębiorstwach

Ograniczenie zużycia energii 
w wyniku realizacji inwestycji 
w zakresie efektywności 
energetycznej i zastosowania 
odnawialnych źródeł energii 
w sektorze MŚP. W rezultacie 
realizacji programu nastąpi 
zmniejszenie emisji CO2

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

5. 3.3 Wspieranie rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii
Część 2a) Prosument – linia 
dofinansowania z 
przeznaczeniem na zakup i 
montaż mikroinstalacji 

Ograniczenie lub uniknięcie 
emisji CO2 w wyniku 
zwiększenia produkcji energii z 
odnawialnych źródeł, poprzez 
zakup i montaż małych lub 
mikroinstalacji odnawialnych 

Pożyczka 
wraz z dotacją

Jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki
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Lp. Program Cel
Finansowani

e
Beneficjenci

odnawialnych źródeł energii dla
samorządów

źródeł energii, 
do produkcji energii elektrycznej 
lub energii elektrycznej i ciepła

6. 3.3 Wspieranie rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii
Część 2b) Prosument – linia 
dofinansowania z 
przeznaczeniem na zakup i 
montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii 
poprzez banki

Ograniczenie lub uniknięcie 
emisji CO2 w wyniku zwiększenia
produkcji energii z odnawialnych 
źródeł, poprzez zakup i montaż 
małych lub mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii, 
do produkcji energii elektrycznej 
lub energii elektrycznej i ciepła

Pożyczka 
wraz z dotacją

Osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe

7. 3.3. Wspieranie rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii
Część 2c) Prosument – linia 
dofinansowania z 
przeznaczeniem na zakup i 
montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii 
poprzez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej

Ograniczenie lub uniknięcie 
emisji CO2 w wyniku 
zwiększenia produkcji energii z 
odnawialnych źródeł, poprzez 
zakup i montaż małych lub 
mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii, 
do produkcji energii elektrycznej 
lub energii elektrycznej i ciepła

Pożyczka 
wraz z dotacją

Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Źródło: www.nfosigw.gov.pl/ dnia 15.09.2016 r.

Poprawa jakości powietrza: Programy ochrony powietrza; KAWKA, GAZELA BIS
Zmniejszenie  narażenia  ludności  na  oddziaływanie  zanieczyszczeń  powietrza  

w  strefach,  w  których  występują  znaczące  przekroczenia  dopuszczalnych  i  docelowych
poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza
oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz
emisji CO2.

KAWKA
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień

ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności:
1) Przedsięwzięcia  mające na celu ograniczanie niskiej  emisji  związane z podnoszeniem

efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji 
i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja  lokalnych  źródeł  ciepła  tj.:  indywidualnych  kotłowni  lub  palenisk

węglowych,  kotłowni  zasilających  kilka  budynków  oraz  kotłowni  osiedlowych  
i  podłączenie obiektów do miejskiej  sieci  ciepłowniczej  lub ich zastąpienie przez
źródło  o  wyższej  niż  dotychczas  sprawności  wytwarzania  ciepła  (w  tym pompy
ciepła  oraz  paleniska  i  palniki)  spełniające  wymagania  emisyjne  określone  przez
właściwy organ.
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące
warunki:
 posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5:

Kotły  grzewcze  na  paliwa  stałe  z  ręcznym i  automatycznym zasypem paliwa
mocy  nominalnej  do  500  kW  -  Terminologia,  wymagania,  badania  
i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.
Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż
5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

 posiadać  nominalną  sprawność  przemiany  energetycznej  co  najmniej  85%  
i spełniać wymagania:
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 klasy  4  lub  5  –  dla  źródeł  opalanych  paliwami  stałymi  oddanych  
do użytkowania przed 01/01/2016,

 klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po
01/01/2016,

 powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących)  i  nie  może  posiadać  rusztu  awaryjnego  ani  elementów
umożliwiających jego zamontowanie.

GAZELA BIS – Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski
Beneficjentami  programu mogą być  miasta  regionalne  lub  subregionalne  wskazane  

w  obszarze  niskoemisyjnego  transportu  publicznego  w  Kontraktach  Terytorialnych
zawartych z województwami - jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Dofinansowanie  może  być  udzielone  na  realizację  przedsięwzięć  dotyczących
zbiorowego publicznego transportu miejskiego. Program dopuszcza następujące działania:

1) dotyczące  taboru,  polegające  na  zakupie  nowych:  tramwajów lub  trolejbusów lub
autobusów o napędzie hybrydowym lub elektrycznym lub gazowym;

2) dotyczące  informacji  i  promocji,  związane  z  rozpowszechnianiem  rozwiązań
niskoemisyjnych zastosowanych w dofinansowanym przedsięwzięciu;

3) dotyczące zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu polegające na:
a) modernizacji  lub  budowie  stacji  obsługi  tankowania  paliwami  gazowymi  lub

ładowania  energią  elektryczną  pojazdów  publicznego  transportu  zbiorowego  
w  zakresie  dostosowania  do  rodzaju  paliwa  zastosowanego  w  autobusach
zakupionych w ramach przedsięwzięcia,

b) zakupie i montażu systemów sterowania ruchem drogowym zapewniających wysoki
priorytet  dla  pojazdów  kołowych  komunikacji  miejskiej  (w  tym  systemów
sterowania  obszarowego  i  detekcji  lokalnej,  wymiana  sterowników,  zmiany
programów sygnalizacji świetlnej, budowa lub przebudowa sygnalizacji),

c) wyznaczaniu  wydzielonych  pasów  ruchu  dla  komunikacji  miejskiej,  w  tym
wykonanie  projektu  zmiany  organizacji  ruchu  drogowego  oraz  oznakowania
pionowego i poziomego,

d) budowie parkingów Park&Ride o charakterze buforowym, położonych nie dalej niż
100 m od przystanków komunikacyjnych,

e) budowie  systemu informacji  pasażerskiej  (SIP),  na  przystankach,  w  pojazdach,  
w internecie,

f) budowie systemów ułatwiających sprzedaż (dostępność) biletów,
g) zakupie i montażu parkometrów,
h) zakupie  systemów  informatycznych  do  zarządzania  komunikacją  miejską,

planowania sieci komunikacyjnych, rozliczania zużycia paliwa,
i) budowie dróg rowerowych, stojaków i parkingów dla rowerów oraz publicznych

wypożyczalni rowerów,
j) budowie układów zasilania trakcyjnego trolejbusów.

LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej
Celem  programu  jest  uniknięcie  w  związku  z  projektowaniem  i  budową  nowych

energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
Program jest wdrażanych w latach 2013-2022. Formy dofinansowania:
 dotacja 30 %, 50 %, 70 % kosztów kwalifikowanych,
 pożyczka z możliwością umorzenia.
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Beneficjenci  z  sektora  finansów  publicznych,  z  wyłączeniem  państwowych  jednostek
budżetowych  oraz  samorządowe  osoby  prawne,  spółki  prawa  handlowego,  w  których
jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są
do  realizacji  zadań  własnych  j.s.t.  wskazanych  w  ustawach,  jak  również  organizacje
pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe
wpisane  do  rejestru  kościołów  i  innych  związków  wyznaniowych  oraz  kościelne  osoby
prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów mogą starać się
o uzyskanie wsparcia na projektowanie i budowę nowych budynków: 

 użyteczności  publicznej  –  przeznaczonych  na  potrzeby  administracji  publicznej,
oświaty,  kultury,  szkolnictwa  wyższego,  nauki,  wychowania,  opieki  zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, turystki, sportu,

 zamieszkania zbiorowego – przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi (internaty,
domy studenckie)  oraz  przeznaczonych  do  stałego  pobytu  ludzi  (domy dziecka,
domy rencistów).

W dniu 29.06.2016 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  podjął  decyzję  o  zakończeniu  z  dniem  30  czerwca  2016  r.  naboru  wniosków  
o  dofinansowanie  w  ramach  programu  „Poprawa  efektywności  energetycznej.  Część  1)
LEMUR  –  Energooszczędne  Budynki  Użyteczności  Publicznej”.  Złożone  dotychczas
wnioski rozpatrywane będą w ramach programu pod nową nazwą o następującym brzmieniu:
„Poprawa jakości powietrza. Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności
Publicznej”.

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Celem programu jest  oszczędność energii  i  ograniczenie lub uniknięcie  emisji  CO2

poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii
w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.
Beneficjenci:

1. osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające
prawo  do  dysponowania  nieruchomością,  na  której  będą  budowały  budynek
mieszkalny. 
Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: 
a) prawo własności (w tym współwłasność); 
b) użytkowanie wieczyste.

2. osoby  fizyczne  dysponujące  uprawnieniem  do  przeniesienia  przez  dewelopera  na
swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który
deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
i  własności  domu  jednorodzinnego,  który  będzie  na  niej  posadowiony  i  stanowić
będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera
rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. 

Rodzaje przedsięwzięć:
1. budowa domu jednorodzinnego; 
2. zakup nowego domu jednorodzinnego; 
3. zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Przedsięwzięcie musi spełniać standard energetyczny określony w ust. 7.2. Przez dom
jednorodzinny  należy  rozumieć  budynek  wolno  stojący  albo  samodzielną  część  domu
bliźniaczego  albo  szeregowego,  przeznaczony  i  wykorzystywany  na  cele  mieszkaniowe
beneficjenta, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Program jest  wdrażanych  w latach  2013-2022.  Dotacja  obejmuje  częściową  spłatę
kapitału  kredytu  bankowego  i  jest  realizowana  za  pośrednictwem  banku  na  podstawie
umowy o współpracy zawartej przez bank z NFOŚiGW.
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Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Celem  programu  jest  ograniczenie  zużycia  energii  w  wyniku  realizacji  inwestycji  

w  zakresie  efektywności  energetycznej  i  zastosowania  odnawialnych  źródeł  energii  
w  sektorze  małych  i  średnich  przedsiębiorstw.  W rezultacie  realizacji  programu  nastąpi
zmniejszenie emisji CO2.

Beneficjentem Programu są prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone
na  mocy  polskiego  prawa  i  działające  w  Polsce.  Beneficjent  musi  spełniać  definicję
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji 
z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Celem  programu  jest  zmniejszenie  emisji  CO2 oraz  pyłów  w  wyniku  poprawy

efektywności  wykorzystania  energii  w  istniejących  jednorodzinnych  budynkach
mieszkalnych. Program będzie realizowany w latach 2015-2023.

Dofinansowanie w programie obejmuje: 
 wykonanie  prac  termoizolacyjnych:  ocieplenie  ścian  zewnętrznych,  ocieplenie

dachu/stropodachu, ocieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą,
wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej,

 modernizację instalacji wewnętrznych: instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej  z  odzyskiem ciepła,  instalacja  wewnętrzna  ogrzewania  i  ciepłej  wody
użytkowej,

 wymianę  źródeł  ciepła,  zastosowanie  odnawialnych  źródeł  energii:  instalacja  kotła
kondensacyjnego,  węzła  cieplnego,  kotła  na  biomasę,  pompy  ciepła  typu
solanka/woda,  woda/woda  lub  bezpośrednie  odparowanie  w  gruncie/woda,
kolektorów słonecznych.

Dofinansowanie  będzie  można uzyskać za  pośrednictwem banków lub za pośrednictwem
WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Poprawa jakości powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  

w ramach poprawy jakości powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej umożliwia
dofinansowania, które obejmują:

 jednostki samorządu terytorialnego,
 osoby fizyczne,
 pozostałych wnioskodawców.

Na liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Katowicach na 2016 r. znalazły
się zadania tj.:
Wśród ogłoszonych na 2016 r. Programów znalazły się zadania tj.:

 Wdrażanie  projektów  nowoczesnych,  efektywnych  i  przyjaznych  środowisku
układów  technologicznych  oraz  systemów  wytwarzania,  przesyłu  lub
użytkowania energii.

 Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej  efektywny ekologicznie  
i energetycznie.
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 Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.
 Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.
 Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
 Wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego.
 Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
 Wymiana autobusów komunikacji  miejskiej  z  wprowadzeniem do eksploatacji

pojazdów z napędem hybrydowym.
 Inwestycje  z  zakresu  ochrony  atmosfery  dofinansowane  ze  środków

zagranicznych.
 Wdrażanie programów lub projektów zwiększających efektywność energetyczną,

w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Głównym celem POIiŚ 2014-2020 jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej 

z  zasobów i  przyjaznej  środowisku oraz  sprzyjającej  spójności  terytorialnej  i  społecznej.
Zaproponowany  cel  główny  wynika  z  jednego  z  priorytetów  strategii  Europa  2020.  
W  programie  został  położony  nacisk  na  wsparcie  gospodarki  skutecznie  korzystającej  
z  dostępnych  zasobów,  przez  co  sprzyjającej  środowisku  i  jednocześnie  bardziej
konkurencyjnej ekonomicznie.

Zakres interwencji I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki:
 produkcja,  dystrybucja  oraz  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii  (OZE),  

np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz,
 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 rozwój  i  wdrażanie  inteligentnych  systemów  dystrybucji,  np.  budowa  sieci

dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Cel  szczegółowy:  Wzrost  udziału  energii  wytwarzanej  ze  źródeł  odnawialnych  
w   końcowym zużyciu energii brutto.
Przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę: 
 lądowych farm wiatrowych,
 instalacji na biomasę,
 instalacji na biogaz,
 w  ograniczonym  zakresie  jednostek  wytwarzania  energii  wykorzystującej  wodę  

i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej,
 sieci  elektroenergetycznych  umożliwiających  przyłączenia  jednostek  wytwarzania

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE.
Beneficjenci: przedsiębiorcy.

4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii  
w przedsiębiorstwach.

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 
 przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
 budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu

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

technologii produkcji i użytkowania energii,
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 zastosowanie technologii  odzysku energii  wraz z systemem wykorzystania  energii
ciepła  odpadowego  w  ramach  przedsiębiorstwa,  wprowadzanie  systemów
zarządzania energią.

Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa.
4.III.  Wspieranie  efektywności  energetycznej,  inteligentnego  zarządzania  energią  

i  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  w  infrastrukturze  publicznej,  w  tym  
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Cel  szczegółowy:  Zwiększona  efektywność  energetyczna  w  budownictwie
wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.
Przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności  publicznej  i  wielorodzinnych  mieszkaniowych  wraz  z  wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: 
 ociepleniem  obiektu,  wymianą  okien,  drzwi  zewnętrznych  oraz  oświetlenia  na

energooszczędne,
 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła),

systemów  wentylacji  i  klimatyzacji,  zastosowaniem  automatyki  pogodowej  
i systemów zarządzania budynkiem,

 budową  lub  modernizacją  wewnętrznych  instalacji  odbiorczych  oraz  likwidacją
dotychczasowych źródeł ciepła,

 instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 
 instalacją  OZE  w  modernizowanych  energetycznie  budynkach  (o  ile  wynika  

to audytu energetycznego),
 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.
Beneficjenci:  organy  władzy  publicznej,  w  tym  państwowe  jednostki  budżetowe  
i administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, spółdzielnie
mieszkaniowe  oraz  wspólnoty  mieszkaniowe,  państwowe  osoby  prywatne,  podmioty
będące dostawcami usług energetycznych.

4.IV. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich  
i średnich poziomach napięć.
Cel szczegółowy: Wprowadzenie pilotażowych sieci inteligentnych.
Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: 
 budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego,

niskiego  napięcia,  dedykowanych  zwiększeniu  wytwarzania  w  OZE  i/lub
ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów,

 kompleksowe  pilotażowe  i  demonstracyjne  projekty  wdrażające  inteligentne
rozwiązania na danym obszarze, mające na celu optymalizację wykorzystania energii
wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii,

 inteligentny system pomiarowy (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy  
w  kierunku  inteligentnych  sieci  elektroenergetycznych  dla  rozwoju  OZE  i/lub
ograniczenia zużycia energii),

 działania  w  zakresie  popularyzacji  wiedzy  na  temat  inteligentnych  systemów
przesyłu  
i  dystrybucji  energii,  rozwiązań,  standardów,  najlepszych  praktyk  w  zakresie
związanym  
z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.

Beneficjenci: przedsiębiorcy, Urząd Regulacji Energetyki.
4.V.  Promowanie  strategii  niskoemisyjnych  dla  wszystkich  rodzajów  terytoriów,  

w  szczególności  dla  obszarów  miejskich,  w  tym  wspieranie  zrównoważonej
multimodalnej  mobilności  miejskiej  i  działań  adaptacyjnych  mających  oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu.
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Cel szczegółowy: Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej.

Przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: 
 przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia

straty na przesyle, 
 likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków 

i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), 
 budowa  nowych  odcinków  sieci  cieplnej  wraz  z  przyłączami  i  węzłami

ciepłowniczymi  w  celu  likwidacji  istniejących  lokalnych  źródeł  ciepła  opalanych
paliwem stałym,

 likwidacja  indywidualnych  i  zbiorowych  źródeł  niskiej  emisji  pod  warunkiem
podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne,  przedsiębiorcy,  podmioty  świadczące  usługi  publiczne  w  ramach
obowiązków  własnych  jednostek  samorządu  terytorialnego  nie  będących
przedsiębiorcami.

4.VI. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Cel  szczegółowy:  Zwiększony  udział  energii  wytwarzanej  w  wysokosprawnej
kogeneracji.
Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: 
 budowa,  przebudowa  instalacji  wysokosprawnej  kogeneracji  oraz  przebudowa

istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie
w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych
zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym,

 w  przypadku  instalacji  wysokosprawnej  kogeneracji  poniżej  20  MWt  wsparcie
otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji
wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych
zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte
co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej
produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych
technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną
kogenerację  musi  skutkować redukcją CO2 o  co  najmniej  30% w porównaniu  do
istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych
instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują
urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne 
i bardziej emisyjne,

 budowa przyłączeń  do sieci  ciepłowniczych  do  wykorzystania  ciepła  użytkowego
wyprodukowanego  w  jednostkach  wytwarzania  energii  elektrycznej  i  ciepła  
w  układach  wysokosprawnej  kogeneracji  wraz  z  budową  przyłączy
wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego,

 wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy
sieci ciepłowniczych.

Beneficjenci:  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  działające  w  ich  imieniu
jednostki  organizacyjne,  przedsiębiorcy,  podmioty świadczące  usługi  publiczne w ramach
obowiązków własnych jednostek  samorządu terytorialnego niebędących przedsiębiorcami,
podmioty będące dostawcami usług energetycznych.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPO WŚ - Oś priorytetowa IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

W ramach  Osi  Priorytetowej  realizowane  będzie  Cel  Tematyczny  4  -  Wspieranie
przejścia  na  gospodarkę  niskoemisyjną  we  wszystkich  sektorach poprzez  następujące
Priorytety Inwestycyjne: 

 4.1. Odnawialne źródła energii
Planuje się skierowanie wsparcia na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących

wytwarzania  energii  z  odnawialnych  źródeł  wraz  z  podłączeniem  tych  źródeł  do  sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej.  Wsparcie  przewiduje  w  szczególności  budowę  i  przebudowę
infrastruktury  służącej  do  produkcji  i  dystrybucji  energii  pochodzącej  ze  źródeł
odnawialnych,  takich  jak:  biomasa,  słońce,  woda,  geotermia,  wiatr,  w  tym  instalacji
kogeneracyjnych.

 4.2.  Efektywność  energetyczna  i  odnawialne  źródła  energii  w  mikro,  małych  
i średnich przedsiębiorstwach

W województwie śląskim wciąż możliwe są do osiągnięcia znaczne oszczędności wynikające
z  poprawy efektywności  energetycznej  w wielu sektorach gospodarki,  w tym w sektorze
MŚP.  W  ramach  realizowanych  przedsięwzięć  związanych  z  poprawą  efektywności
energetycznej  w  sektorze  MŚP,  wspierane  będą  działania  polegające  na  modernizacji
energetycznej  obiektu/  instalacji  wraz  z  zastosowaniem  instalacji  do  produkcji  energii
elektrycznej  i/lub  cieplnej  ze  źródeł  odnawialnych  -  pod  warunkiem,  że  będzie  ona
wykorzystywana  na  potrzeby  własne  obiektu/instalacji  podlegającego  modernizacji
energetycznej.  Należy  wskazać,  iż  audyty  energetyczne  są  obowiązkowym  elementem
realizacji  projektów  z  zakresu  efektywności  energetycznej  w  tym  sektorze.  W zakresie
inwestycji  w  odnawialne  źródła  energii,  przewidywane  jest  wsparcie  budowy  każdej
instalacji czy infrastruktury.

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

Wspierane  będą  działania  polegające  na  głębokiej  modernizacji  energetycznej  budynków
użyteczności  publicznej  i  budynków  mieszkalnych  wraz  z  budową  i  przebudową
infrastruktury  służącej  do  produkcji  i  dystrybucji  energii  pochodzącej  ze  źródeł
odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach i/lub likwidacji „niskiej emisji”
poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła.

 4.4 Wysokosprawna kogeneracja
Wspierane  będą  działania  polegające  na  produkcji  energii  poprzez  wykorzystanie

(budowę) wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne aniżeli
OZE, węgiel kamienny i brunatny (np. gaz ziemny, olej). Przewiduje się możliwość wsparcia
zabudowy układów energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń jako
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wynikających z RIS WSL 2013-2020.

 4.4 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
W  ramach  działania  wspierane  będą  przedsięwzięcia  polegające  na  budowie,

przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowanych
centrów  przesiadkowych  –  w  tym  dworców  autobusowych  i  kolejowych,  parkingów
Park&Ride  i  Bike&Ride,  buspasów,  dróg  rowerowych,  ,  budowa  systemów  miejskich
wypożyczalni  rowerów  wraz  z  zakupem  rowerów),  zakupie  taboru  autobusowego  
i  tramwajowego,  wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych ITS -  w tym SDIP,
wymianie oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej.
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Wśród  pozostałych  funduszy  i  programów,  które  Gmina  może  wykorzystać  do
sfinansowania działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE znajdują
się:
 Środki  zagraniczne:  Norweski  Mechanizm  Finansowy  i  Mechanizm  Finansowy

Europejskiego Obszaru Finansowego  – celem programu jest  poprawa efektywności
energetycznej i wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

 Środki zagraniczne: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – celem programu jest
zwiększenie  efektywności  energetycznej  i  redukcja  emisji,  w  szczególności  gazów
cieplarnianych i niebezpiecznych substancji,

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów – celem programu jest pomoc finansowa dla
inwestorów  realizujących  przedsięwzięcia  termomodernizacyjne,  remontowe  oraz
remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych 
w bankach komercyjnych (premia termomodernizacyjna, remontowa, kompensacyjna),

 Partnerstwo Publiczno-Publiczne (PPP)  – w ramach porozumień podmioty z sektora
publicznego i  z  sektora  prywatnego wspólnie  realizują  projekty związane  z  budową
infrastruktury publicznej m.in. termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.
Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze
publicznym,

 Program LIFE program działań na rzecz środowiska i  klimatu  – jest  kontynuacją
realizowanego  w  latach  2007-2013  programu  LIFE+.  Jest  dedykowany  wyłącznie
środowisku, a jego celem jest zapewnienie środków finansowych na jego ochronę,

 Program  Finansowania  Rozwoju  Energii  Zrównoważonej  w  Polsce  (PolSEFF)  –
uruchomiony przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Głównym celem
programu  jest  rozwój  zrównoważonej  energii  poprzez  wzrost  zastosowania
energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii w sektorze małych  
i średnich przedsiębiorstw,
Banku  Ochrony  Środowiska  –  oferuje  preferencyjne kredyty  na  realizację
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i jednocześnie wspierających rozwój
biznesu.

W  ramach  nowej  perspektywy  finansowej  Unii  Europejskiej  uruchomiony  został
Program  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020.  Głównymi  beneficjentami  programu  
są  podmioty  publiczne,  w  tym  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  przedsiębiorcy,  
w szczególności  duże  firmy.  Budżet  PO IŚ  wynosi  114,94  mld  zł.  W ramach  programu
możliwe  będzie  dofinansowanie  inwestycji  związanych  z  termomodernizacją  oraz
inteligentnym  zarządzaniem  zasobami  z  użyciem  odnawialnych  źródeł  energii  (instalacje
kolektorowe i fotowoltaiczne).

Ponadto finansowanie projektów z zakresu OZE, oraz gospodarki niskoemisyjnej będzie
dostępne  również  w  ramach  Regionalnych  Projektów  Operacyjnych.  Dofinansowaniu
podlegać będą projekty związane ze zmniejszeniem strat energii, ciepła oraz wody. W ramach
Priorytetu  4.2  MŚP  mogą  uzyskać  dofinansowanie  na  projekty  promujące  efektywność
energetyczną  i  użycie  odnawialnych  źródeł  energii  w  przedsiębiorstwach.  Dodatkowo  
w  ramach  Priorytetu  6.5  finansowane  będą  działania  mające  na  celu  poprawę  stanu
środowiska  miejskiego,  w  tym  rekultywację  terenów  zdegradowanych  i  redukcję
zanieczyszczenia powietrza.  W zakresie  wsparcia MŚP istnieje możliwość dofinansowania
inwestycji  dotyczących  poprawy jakości  powietrza,  w  tym  zakupu  instalacji  i  urządzeń  
(np. filtrów) do redukcji zanieczyszczeń powietrza.
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9. Podsumowanie

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna (PONE) jest planem działań
zmierzających do rozwiązania problemów niskiej emisji na terenie gminy. 
Gmina Pszczyna,  ma poważny problem związany z zanieczyszczeniem powietrza. Wpływ 
na to mają trzy główne czynniki: 

 ogrzewanie budynków węglem niskiej jakości (miał, flot, muł), 
 duże  natężenie  ruchu  samochodów  (drogą  DK  nr  1  przejeżdża  średnio  40  tys.

samochodów na dobę), 
 ukształtowanie terenu (obniżenie terenu, a także wysoki udział emisji napływowej).  

Stan jakości powietrza na  stanowisku pomiarowym w Pszczynie wykazał, że stężenie
średnioroczne  w  2015  r,   pyłu  PM10  wynosiło  52  μg/m3   i  przekraczało  wartość
dopuszczalną 40 μg/m3 . Podobnie pyłu  PM2,5, którego stężenie  wynosiło 35 μg/m3 przy
wartości  dopuszczalnej  25  μg/m3.  Jak  wynika  z  „Programu ochrony powietrza  dla  stref
województwa śląskiego” znaczący udział w wielkości emisji na terenie Gminy Pszczyna ma
emisja  napływowa  stanowiąca  40,94%.  Wielkość  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  
w Gminie Pszczyna bez tła ponadregionalnego wynosiły by odpowiednio: PM10 – 21,39
μg/m3  a PM2,5 14,33 μg/m3.  Wielkości emisji z terenu Gminy Pszczyna pomniejszone  
o  emisję  napływową  nie  przekraczają  dopuszczalnych  wartości.  Niemniej  jednak
występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wymaga dalszej
realizacji  Programu  Ograniczania  Niskiej  Emisji  dla  Gminy  Pszczyna  do  2022  roku  
i osiągnięcie wartości docelowej efektu ekologicznego pyłu PM 10 o wartości 21,95 Mg/rok.

Pszczyna od wielu lat stara się przeciwdziałać wysokim stężeniom pyłu w powietrzu.  
W latach 2008-2010 realizowany był program wymiany starych kotłów na piece ekologiczne.
Do programu przystąpiło  ponad 800 gospodarstw domowych.  Aktualnie  wymianę kotłów
deklaruje ponad 1 400 gospodarstw domowych (kotły gazowe -519 szt., kotły węglowe klasy
5 – 898 szt.) oraz 511 gospodarstw domowych zainteresowanych jest termomodernizacją.  
W oparciu o deklaracje mieszkańców nie uda się osiągnąć wymaganego minimalnego efektu
ekologicznego.  Należy zaznaczyć,  że doświadczenia z  audytów energetycznych obiektów
mieszkalnych  pokazują,  iż  przedsięwzięcia  termomodernizacyjne  mogą  przyczynić  się  
do zmniejszenia zużycia energii nawet o 60%. W związku z tym proponuje się, rozszerzyć
planowane inwestycje o termomodernizację budynków z 511 do 1 356.

Największe zanieczyszczenie powietrza obszaru miejskiego Pszczyny predestynuje go  
do  objęcia  w  pierwszej  kolejności  realizacją  PONE.  Z  kolei  ze  względu  na  największe
zagęszczenie budynków z piecami węglowymi w obszarze miejskim w pierwszej kolejności
powinny być objęte następujące osiedla w mieście Pszczynie:

 Kolonia Jasna,
 Śródmieście, os. Stare Miasto,
 os. Powstańców Śląskich,
 os. Daszyńskiego.

Opracowano dwa warianty realizacji  Programu wraz z harmonogramem  rzeczowo- -
finansowym. Pierwszy wariant obejmuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji PONE
opracowany  na  podstawie  deklaracji  mieszkańców.  Wymiana  1400  kotłów  
i termomodernizacja 511 budynków. Obliczone potencjalne nakłady finansowe w przypadku
realizacji działań naprawczych w latach 2017 -2022 oparciu o ten wariant wyniosą łącznie
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33,1  mln  zł.  Wariant  II  stanowi  harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji  PONE  
w oparciu o wymagany efekt ekologiczny. Wymiana 1400 kotłów i termomodernizacja 1356
budynków. Realizacja tego wariantu w latach 2017 – 2022 wyniesie łącznie 57,6 mln zł.

10. Wykaz materiałów 

1. Program  ochrony  powietrza  dla  terenu  województwa  śląskiego  mający  na  celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji.

2. Program  ochrony  powietrza  dla  terenu  województwa  śląskiego  mający  na  celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji – UZASADNIENIE.

3. Program  ochrony  powietrza  dla  stref  województwa  śląskiego,  w  których
stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji  w powietrzu  –  Strefa
bieruńsko-pszczyńska.

4. Program  ochrony  środowiska  dla  powiatu  pszczyńskiego  na  lata  2012-2015  
z perspektywą do roku 2018.

5. Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim,  obejmująca
2015 rok.

6. Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku.
7. Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020, z perspektywą do 2030.
8. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Pszczyna.
9. Strategia rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015 – 2023.
10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2020.
11. Programy  ochrony  powietrza.  Programy  Poprawy  jakości  powietrza.  Programy

ograniczania  niskiej  emisji.  Sposoby  obliczania  stanu  wyjściowego  i  efektu
ekologicznego. J. Piszczek, A. Osicki, P. Kukla.

12. Jednostki-Przeliczniki. Z. Grudziński. Zakład Ekonomiki i Badan Rynku Paliwowo-
Energetycznego. Instytut GSMiE PAN – Kraków.

13. Plan  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego  dla  Powiatu
Pszczyńskiego.

14. Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących  
i programów ochrony powietrza.

15. Ciepła woda użytkowa. A. Jurkiewicz.
16. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce.
17.  Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO

w układzie klasyfikacji SNAP i NFR.  Raport podstawowy.
18. Dane z GDKiA.
19. Dane ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
20. Dane z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
21. Dane z Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
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Uzasadnienie

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna jest programem

wykonawczym „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia

ekspozycji” przyjętego uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku przez Sejmik

Województwa Śląskiego.

Podstawowym celem opracowania i wdrożenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy

Pszczyna jest systemowe zaplanowanie i zrealizowanie działań prowadzących do ograniczenia

emisji zanieczyszczeń do atmosfery na obszarze gminy z indywidualnych źródeł ciepła. Działania

takie mają na celu przywrócenie standardów jakości powietrza, ze względu na fakt, iż na terenie

gminy Pszczyna zostały stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego

PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz przekroczenia poziomu docelowego ustalonego dla

benzo(a)pirenu.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn.

zm.) zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ww.

ustawach, w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie niniejszego programu.

Projekt uchwały w okresie od 13 lutego do 6 marca 2017 roku objęty został ww. konsultacjami.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi bądź wnioski do przedmiotowego projektu.

 
Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka 
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