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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA GMINY OSTRÓW jest dokumentem o 

charakterze strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, 
zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych z obszaru 
Gminy Ostrów. 

 
Celem PGN jest stworzenie strategicznych kierunków podjęcie których jest niezbędne dla 

poprawy stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Ostrów oraz wypracowanie 
mechanizmów do uzyskania korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań 
służących zmniejszaniu niskiej emisji na terenie Gminy.  

 
W ramach przygotowania PGN została wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji 

gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Ostrów oraz zostały przeanalizowane możliwości redukcji 
zużycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną efektywności działań. Ustalone zostały 
ponadto zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-
energetycznej na terenie Gminy Ostrów. 
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1 WSTĘP 
 

1.1 Podstawy formalne i prawne opracowania  

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym wyznaczającym plany i 
kierunki działania gminy w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększeniu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 
powietrza. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści środowiskowych i społecznych, ale również 
ekonomicznych wynikających z racjonalnego wytwarzania i zużywania energii głównie w zakresie 
budownictwa i transportu.  

W ramach zobowiązań ekologicznych, zawartych w Strategii „Europa 2020”, Unia Europejska 
wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 
20% w stosunku do 1990 r., zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE 
na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w 
UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. Cele te są 
jednocześnie wskaźnikami umożliwiającymi monitorowanie postępów w realizacji priorytetów 
nakreślonych w Strategii.  

W grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym 
zawarte są konkretne narzędzia prawne realizacji ww. celów. Natomiast ich osiągnięcie będzie 
możliwe jedynie przy zaangażowaniu wszystkich szczebli politycznych zarówno na poziomie 
krajowym, wojewódzkim, a w szczególności na poziomie lokalnym. 

 
Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 
roku oraz Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) przyjętego 4 sierpnia 
2015 r. przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Ostrów ma na celu przeprowadzenie analizy 
możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie 
skutkować zmianą dotychczasowej struktury stosowanych nośników energetycznych, a przy tym 
zmniejszeniem finalnego zużycia energii na terenie gminy. Konsekwencją planowanych działań będzie 
stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

 
Podstawą formalną opracowania Planu jest uchwała nr XXVI/132/16 Rady Gminy Ostrów z 

dnia 19 lipca 2016r w sprawie przystąpienia do sporządzenia i wdrożenia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów. 

 

1.2  Cel opracowania 

PGN gminy Ostrów ma na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji 
przedsięwzięć, których wdrożenie spowoduje zmiany w dotychczasowej strukturze stosowanych 
nośników energii, zwiększy efektywność energetyczną i ograniczy emisję zanieczyszczeń poprzez 
zmiany w technologii wytwarzania i wykorzystywania energii.  

Główne kierunki działań wyznaczonych w  dokumencie dotyczą: 
- redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanych ze spalaniem  
  paliw na terenie gminy Ostrów 
- zmniejszenia zużywanej na terenie gminy energii finalnej 
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Realizacja powyższych celów zostanie osiągnięta poprzez: 
- określenie obszarów problemowych 
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- budowę systemu zarządzania energią i środowiskiem 
- opracowanie działań mających zmniejszenie energochłonności w  poszczególnych  
  sektorach odbiorców 
- opracowanie i wdrożenie działań zwiększających wykorzystanie odnawialnych  
  źródeł energii 
- aktywizacja poszczególnych grup odbiorców energii w zakresie ograniczania emisji  
  gazów cieplarnianych 
- podniesienie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej,  
  wykorzystania oze i ochrony środowiska. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej umożliwia również ubieganie się o przyznanie środków 

pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. 
Niniejszy Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany zgodnie ze Szczegółowymi zaleceniami 
dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej udostępnionymi przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

1.3 Zakres opracowania 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany w oparciu o udostępnione przez NFOŚiGW  
Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej. Zgodnie z zaleceniami 
struktura dokumentu przedstawia się następująco: 

1. Streszczenie 
2. Ogólna strategia 

 Cele strategiczne i szczegółowe 

 Stan obecny 

 Identyfikacja obszarów problemowych 

 Aspekty organizacyjne i finansowe 
3. Wyniki bazowej inwentaryzacji 
4. Działania, zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem 

 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 

 Krótko/średnioterminowe działania (opis, harmonogram, koszty, wskaźniki, 
podmioty odpowiedzialne za realizację ) 

Planem objęto obszar całej gminy, uwzględniono współuczestnictwo zarówno dostawców 
energii i jej nośników jak i odbiorców.  

Szczególną uwagę poświęcono tematom, w których władze gminy mają bezpośredni wpływ 
na zużycie energii: budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, transport publiczny itp. 

W Planie przewidziano działania mające na celu zmiany w świadomości odbiorców energii w 
obszarze efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia i ochrony środowiska. 

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny z istniejącymi dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi gminy Ostrów. 

 
 
 



Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów do 2020 roku 

 

St
ro

n
a7

 

 

2 UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE 
 

2.1 Wprowadzenie 

Polska podjęła zobowiązania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 
ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego UE oraz strategii „Europa 2020”.  

Realizacja wyznaczonych celów wymaga podjęcia szeregu działań, nie tylko bezpośrednio 
sprzyjających ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale również tych które 
wpływają na redukcję w sposób pośredni sprzyjając zmniejszeniu zużyciu paliw i energii.  

Jak wynika z opublikowanego 24 lutego 2011 r. raportu Banku Światowego raportu 
„Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce”, krajowy potencjał redukcji emisji 
gazów cieplarnianych wynosi około 30% do roku 2030 w porównaniu do roku 2005. Realizacja tego 
potencjału może jednak nastąpić tylko w sytuacji współdziałania w ramach kluczowych sektorów 
gospodarczych oraz na różnych szczeblach administracyjnych – nie tylko krajowym i europejskim, ale 
także w skali regionalnej i lokalnej (gminy oraz powiatu).  

W perspektywie krajowej, odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu, jest 
opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Istotą programu jest 
podjęcie działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną.  

Zachętą do realizacji celów wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego, mają być 
działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę instytucji 
zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na lata 2014-2020. 
Planuje się bowiem w sposób uprzywilejowany traktować gminy, aplikujące o środki z programu 
krajowego POiŚ na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020, które będą 
posiadać opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 
2.2 Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza – poziom międzynarodowy 

 
Wśród wspólnotowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska istotne znaczenie dla 
ochrony powietrza mają dyrektywy:  

 w zakresie emisji (stężenie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczeń:  

 dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (dyrektywa 
ramowa),  

 
oraz dyrektywy pochodne:  
 dyrektywa Rady 1999/30/WE odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu w otaczającym powietrzu,  

 dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wartości 
dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu,  

 dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do ozonu w 
otaczającym powietrzu,  

 decyzja Rady 97/101/WE ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych 
pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń 
otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich,  

 dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, 
rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.  

 
W dniu 11 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). 
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Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarządzania jakością powietrza w strefach i 
aglomeracjach. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakości powietrza 
dotyczących drobnych cząstek pyłu zawieszonego (PM2,5) w powietrzu oraz zweryfikowanie i 
konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 
2000/69/WE, 2002/3/WE).  
 

 w zakresie emisji do powietrza:  
 dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 

zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,  

 dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji 
Planów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń 
powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu,  

 dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,  

 dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków 
spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w 
niektórych urządzeniach (VOC),  

 dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów,  

 dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji 
niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania 
(LCP),  

 dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji 
lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w 
niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także 
zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE.  
 

W dniu 7 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (ogłoszona w Dzienniku Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 r.). Kraje 
członkowskie miały obowiązek wprowadzenia jej rozwiązań do przepisów krajowych do dnia 7 
stycznia 2013 r. Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarówno zintegrowanego systemu 
zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich kontroli, jak również nowe, ostrzejsze wymagania niż 
dotychczas wynikające z ww. dyrektyw „emisyjnych”. Podstawową funkcją dyrektywy jest 
wprowadzenie nowych mechanizmów i standardów emisji z niektórych branż przemysłu do 
powietrza oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony 
powietrza (87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE,). 
 

 w zakresie krajowych pułapów emisyjnych:  
 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (NEC).  
 
Dyrektywy  i decyzje wprowadzające do prawa UE ustalenia konwencji międzynarodowych (m.in.):  

 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r. 
ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE,  

 Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych 
Protokołu z Kioto,  
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 Dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w 
systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie,  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,  

 Decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007r. ustanawiającą wytyczne 
dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,  

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007r. zmieniające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego 
systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady,  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie 
standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady,  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010r. zmieniające 
rozporządzenie 1005/2009 z dnia 16 września 2009r. w sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów,  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 
2006r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.  

 
Globalne konwencje ekologiczne dotyczące ochrony powietrza:  

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokół z Kioto,  

 Konwencja o Transgranicznym Zanieczyszczaniu Powietrza na Dalekie Odległości i Protokoły 
do tej konwencji dotyczące ograniczania emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych 
związków organicznych, metali ciężkich oraz trwałych związków organicznych,  

 Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokół Montrealski w 
sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, z poprawkami,  

 Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.  
 
2.3 Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza –  poziom krajowy 

 
Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną powietrza to:  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232.)  
 
oraz odpowiednie akty wykonawcze, w tym głównie:  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 
2010 r. Nr 130, poz. 881),  

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010r. Nr 16, poz. 87),  
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015r. w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska (Dz. U.2015 poz. 1875),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych 
warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania 
przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (Dz.U. 2011 nr 150 
poz. 894),  

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

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012r. w sprawie sposobu obliczania 
wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji 
(Dz.U. 2012, poz. 1029),  

 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie krajowego celu 

redukcji narażenia (Dz.U. 2012, poz. 1030),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031),  

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

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

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

 Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (tj. Dz.U. 2015 poz. 2273.),  

 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 1223),  

 Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881.).  

 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1235 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2167 
z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii. (Dz.U. 2015 poz. 478z późn. 
zm.)  

 
2.4 Dokumenty strategiczne i planistyczne 

 
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.  
Na poziomie krajowym podejmowany jest szereg działań ukierunkowanych na osiągnięcie 
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priorytetów polityki klimatyczno-energetycznej, wysokiego trwałego wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia oraz rosnącego poziomu życia w kraju z wykorzystaniem optymalnie zaprojektowanych i 
wdrażanych systemów wsparcia, przy jednoczesnej poprawie jakości środowiska, racjonalnym 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi, minimalizacji kosztów finansowych i społecznych przy 
optymalnej alokacji środków budżetowych. Podstawą wszelkich inicjatyw są dokumenty strategiczne 
konkretyzujące cele i priorytety. 
 
 
Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” 
 
Dokument ten określa drogę Unii Europejskiej na lata 2011-2020 w kierunku inteligentnej i 
zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Równoległa praca nad tymi 
priorytetami ma za zadanie wspomóc państwa członkowskie UE w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia 
oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. UE wyznaczyła konkretny plan obejmujący 
pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian 
klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa 
członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno 
unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację strategii. Jednym z priorytetów tej strategii jest 
zrównoważony rozwój, co oznacza m.in.:  

· budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z 
zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,  

· ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie 
utracie bioróżnorodności,  

· wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,  
· pomaganie społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.  

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:  
· ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.;  
· zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii (dla 

Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%),  
· dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.  

Wyżej wymienione cele potocznie zwane są pakietem „3x20”. Działania związane z realizacją 
celów pakietu oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Dyrektywa CAFE 
 
Dyrektywa CAFE została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 460).  
Dyrektywa ta wprowadziła po raz pierwszy w Europie normowanie stężeń pyłu zawieszonego 

PM 2,5. Normowanie określone jest w formie wartości docelowej i dopuszczalnej oraz odrębnego 
wskaźnika dla terenów miejskich. Wartość docelowa średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5 na 
poziomie 25 μg/m3 obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Wartość dopuszczalna średniorocznego stężenia 
pyłu zawieszonego PM 2,5 jest zdefiniowana w dwóch fazach. W fazie I zakłada się obowiązywanie 
poziomu 25 μg/m3 od 1 stycznia 2015 r., natomiast w okresie od dnia wejścia w życie dyrektywy do 
31 grudnia 2014 r. będzie miał zastosowanie stopniowo malejący margines tolerancji. W fazie II, 
która rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. wstępnie zakłada się obowiązywanie wartości dopuszczalnej 
średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5 na poziomie 20 μg/m3.  

18 grudnia 2013 r. przyjęto nowy pakiet dotyczący czystego powietrza, aktualizujący 
istniejące przepisy i dalej redukujący szkodliwe emisje z przemysłu, transportu, elektrowni i rolnictwa 
w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.  

Przyjęty pakiet składa się z kilku elementów:  
· nowego programu „Czyste powietrze dla Europy” zawierającego środki służące 
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zagwarantowaniu osiągnięcia celów w perspektywie krótkoterminowej i nowe cele w 
zakresie jakości powietrza w okresie do roku 2030. Pakiet zawiera również środki 
uzupełniające mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawę jakości 
powietrza w miastach, wspieranie badań i innowacji i promowanie współpracy 
międzynarodowej;  

· dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji z bardziej restrykcyjnymi krajowymi 
poziomami emisji dla sześciu głównych zanieczyszczeń;  

· wniosku dotyczącego nowej dyrektywy mającej na celu ograniczenie zanieczyszczeń 
powodowanych przez średniej wielkości instalacje energetycznego spalania (indywidualne 
kotłownie dla bloków mieszkalnych lub dużych budynków i małych zakładów 
przemysłowych).  
 
Podstawowe przepisy w prawie polskim w zakresie jakości powietrza zawarte są w ustawie z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz.1232 z późn. zm.).  
W myśl art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona powietrza polega na 

„zapewnieniu jak najlepszej jego jakości”. Jako szczególne formy realizacji tego zapewniania artykuł 
ten wymienia:  

· utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub 
co najmniej na tych poziomach;  

· zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są 
one dotrzymane;  

· zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych 
albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.  

 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) 
 
Jest to główna strategia rozwojowa obejmująca średni horyzont czasowy. Dokument wskazuje na 
strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, aby 
wzmocnić procesy rozwojowe kraju. Strategia jest ważnym dokumentem w odniesieniu do nowej 
generacji dokumentów strategicznych, które pojawiać się będą w Polsce na potrzeby pozyskiwania 
środków pomocowych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Cele rozwojowe i priorytety 
wyznaczone w SRK 2020 są spójne i silnie wpisują się w cele unijnej strategii „Europa 2020”.  
Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Ostrów jest zgodny z zapisami SRK określonymi w ramach celu 
II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju 
towarzyszyć będzie – obok dywersyfikacji źródeł – dywersyfikacja kierunków dostaw nośników 
energii. W ramach tego celu prze 
działania, które będą tożsame z zadaniami planowanymi w przedmiotowym Planie gospodarki 
niskoemisyjnej:  

 II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej, która obejmuje m.in. rozwój sektora OZE, 
modernizację sektora elektroenergetycznego, w tym infrastruktury przesyłu energii 
elektrycznej umożliwiające wykorzystanie energii z OZE, wsparcie termomodernizacji 
budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych,  

 II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, obejmujące m.in. zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wspieranie i rozwój energetycznych projektów 
infrastrukturalnych,  

 II.6.4. Poprawa stanu środowiska – m.in. promocja innowacyjnych technologii w przemyśle, 
paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w 
transporcie, a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie; poprawie 
jakości powietrza służyć będą długoterminowe działania na rzecz ograniczenia emisji pyłów i 
innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka, 
transport), ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże zakłady przemysłowe, małe kotłownie) i 
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ze źródeł indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej (tzw. niska emisja)  
 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowani Kraju 2030 (KPZK 2030) 
 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym krajowym 
dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego, zawierającym wizję 
zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie do 2030 roku. Dokument wiąże planowanie 
strategiczne z programowaniem działań w ramach programów rozwoju i programów operacyjnych 
współfinansowanych ze środków UE, określa działania państwa w sferze legislacyjnej i 
instytucjonalnej dla wzmocnienia efektywności systemu planowania przestrzennego i działań 
rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie. W dokumencie zostało 
wyznaczonych 6 celów głównych. Założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów wpisują 
się w cel 5: Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 
obronne państwa. Wśród założeń tego celu wymienia się proekologiczną modernizację elektrowni 
systemowych i zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 (BEiŚ) 
 
Strategia BEiŚ 2020 obejmuje dwa istotne obszary: energetykę i środowisko. Dokument wskazuje 
m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 
roku. Niniejsza strategia tworzy pomost między środowiskiem a energetyką i stanowi impuls do 
bardziej efektywnego i racjonalnego prowadzenia polityki w obu wspomnianych obszarach. Celem 
Strategii jest ułatwienie wzrostu gospodarczego w Polsce, sprzyjającego środowisku poprzez 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych 
technologii, a także wyeliminowanie barier administracyjnych, które mogą takowy „zielony” wzrost 
zaburzyć. Strategia BEiŚ 2020 odnosi się m.in. do konieczności unowocześnienia sektora 
energetyczno-ciepłowniczego, poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji 
dzięki zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy zwiększeniu 
dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym zakresie. Strategia 
BEiŚ służy również określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej 2014-2020. 
 
Polityka klimatyczna Polski - Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 
 
Polityka klimatyczna Polski jest istotnym, integralnym elementem polityki ekologicznej państwa. W 
zakresie łagodzenia zmian klimatu stanowi jeden z przykładów praktycznego realizowania zasady 
zrównoważonego rozwoju, ze względu na ogromny wpływ na stan globalnej równowagi w 
środowisku przyrodniczym, kształtowanej w cyklach wieloletnich.  
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.  
PGN gminy Ostrów wpisuje się w cele i działania średnio- i długookresowe „Polityki…”  
Cele obejmują dalszą integrację polityki klimatycznej z polityką gospodarczą i społeczną; szczególnie 
zwrócić należy uwagę na działania kreujące bardziej przyjazne dla klimatu wzorce zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, ograniczające negatywny wpływ aktywności antropogenicznej na 
zmiany klimatu oraz wdrożenie i stosowanie tzw. „dobrych praktyk”, które charakteryzują się dużą 
skutecznością i efektywnością wraz z innowacyjną techniką i pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych 
celów. 



Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów do 2020 roku 

 

St
ro

n
a1

4
 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR)  
 
Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym oraz zasady i 
instrumenty realizacji polityki regionalnej. Dokument wskazuje nową rolę regionów w ramach polityki 
regionalnej oraz zarys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty.  
Cel strategiczny KSRR to efektywne wykorzystanie specyficznych terytorialnych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 
długookresowym. Jest on realizowany poprzez m.in. zorientowanie działań w obrębie obszarów 
problemowych oraz tworzenie warunków dla efektywnej realizacji działań rozwojowych 
ukierunkowanych terytorialnie. KSRR jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych realizujących 
Długookresową i Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju.  

Wizja rozwoju regionalnego Polski do roku 2020 stanowi odpowiedź na wyzwania rozwojowe 
stojące przed Polską i wynika z wyborów strategicznych dotyczących polityki rozwoju regionalnego. 
Wybory te zostały oparte o analizy możliwości rozwoju i wybrany model instytucjonalnego 
konkurencyjności regionów, budowanie spójności terytorialnej, przeciwdziałanie rozwoju 
regionalnego. W celu urzeczywistnienia wizji rozwoju polski i jej regionów w perspektywie 
dziesięciolecia wyznacza się cel strategiczny KSRR, który wskazuje na kierunki działań prowadzących 
do realizacji wybranej ścieżki rozwoju.  

W 2020 roku polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce do życia dzięki podniesieniu 
poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych i 
instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości jednostek i wspólnot 
lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, lepiej zintegrowane społecznie i przestrzennie 
oraz bardziej samorządne w wyniku procesu decentralizacji i szerszego urzeczywistnienia zasady 
partnerstwa.  
 
Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku 
 
Dokument ten został opracowany zgodnie z art. 13 – 15 ustawy – Prawo energetyczne i przedstawia 
strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania stojące przed polską 
energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Polska, 
jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki 
energetycznej, a także dokonuje realizacji 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.  
Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do 

wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.  
Polityka energetyczna wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” przyjętej 

przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. W szczególności cele i działania określone w 
niniejszym dokumencie przyczynią się do realizacji priorytetu dotyczącego poprawy stanu 
infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej są także zbieżne z celami Odnowionej Strategii 
Lizbońskiej i Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Polityka energetyczna będzie 
zmierzać do realizacji zobowiązania, wyrażonego w powyższych strategiach UE, o przekształceniu 
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Europy w gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz pewnym, zrównoważonym i 
konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię. 
 
Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku (KPD OZE 
 
W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan Działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na 
końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych 
celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.  
Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, 
szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym 
państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i 
zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE. Działania 
ujęte w KPD OZE realizowane są sukcesywnie od kilku ostatnich lat i mają dwojaki charakter: 
regulacyjny oraz finansowy.  
Działania o charakterze regulacyjnym skierowane są głównie do wytwórców energii ze źródeł 
odnawialnych, operatorów elektroenergetycznych oraz inwestorów instalacji wytwórczych. Celem 
wdrożenia działań jest wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych. Działania ujęte w KPD 
OZE:  

 Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia 
opłaty zastępczej nałożony na sprzedawców energii odbiorcom końcowym.  

 Obowiązek zakupu energii produkowanej z odnawialnych źródeł nałożony na sprzedawców z 
urzędu.  

 Obowiązek operatorów sieci elektroenergetycznych do zapewnienia wszystkim podmiotom 
pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.  

Działania o charakterze finansowym mają na celu obniżanie kosztów produkcji energii 
odnawialnej, wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych, a także wspomagają budowę lub 
rozbudowę jednostek wytwarzania energii. Działania finansowe opierają się w dużej mierze na 
zwolnieniu podmiotów z opłat, tworzeniu programów dla przedsięwzięć w zakresie OZE, na 
działaniach realizowanych przez WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz ujętych w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko.  
 
Krajowy Plan Działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej 
 
Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został przygotowany w związku z 
obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE 
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument ten 
zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na 
końcowe wykorzystanie energii w poszczególnych sektorach gospodarki.  
Krajowy Plan Działań przedstawia również informację o postępie w realizacji krajowego celu w 
zakresie oszczędnego gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu usuniecie 
przeszkód w realizacji tego celu. Cel ten wyznacza uzyskanie do 2016 roku oszczędności energii 
finalnej, w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (tj. 53 452 
GWh oszczędności energii do 2016 roku).  
Działania priorytetowe służące realizacji celu z podziałem na sektory:  

 Działania w sektorze mieszkalnictwa:  
 Fundusz Termomodernizacji i Remontów.  
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 Działania w sektorze publicznym: 
 system zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej.  
 system zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach wybranych 

podmiotów sektora finansów publicznych.  
 Program Operacyjny „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii” 

dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2012 – 2017.  

 Działania w sektorze przemysłu i MŚP: 
 efektywne wykorzystanie energii – Dofinansowanie audytów energetycznych i 

elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.  
 efektywne wykorzystanie energii - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw.  

 program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne – program rozpoczął się w 
2012 roku.  

 system zielonych inwestycji – Modernizacja i rozwój ciepłownictwa – program 
rozpocznie się w 2014 roku.  

 Działania w sektorze transportu: 
 systemy zarządzania ruchem i optymalizacja przewozu towarów;  
 wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej oraz promocja ekojazdy.  

 Środki horyzontalne: 
 system białych certyfikatów;  
 kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej.  
 
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 
 
Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje się zdecydowaną poprawę jakości systemu 
transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, albowiem jakość 
systemu transportowego jest jednym z kluczowych czynników, decydujących o warunkach życia 
mieszkańców i o rozwoju gospodarczym kraju i regionów.  
W dokumencie Polityka Transportowa Państwa wskazano ponadto sześć celów szczegółowych: 

 Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnik poprawy 
warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki. 

 Cel 2: Wspieranie konkurencyjności gospodarki polskiej jako kluczowy instrument rozwoju 
gospodarczego. 

 Cel 3: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego. 

 Cel 4: Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym. 

 Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków i 
ograniczenia ich skutków (zabici, ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy 
bezpieczeństwa osobistego u użytkowników transportu i ochrony ładunków. 

 Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia. 
 
2.5 Cele i strategie na poziomie lokalnym 

 
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020 
 
Wizja rozwoju regionu zaprezentowana w Strategii jest przedstawieniem wizerunku społeczno-
gospodarczego Województwa Podkarpackiego, który będzie realizowany w perspektywie do 2020 
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roku. Celem głównym Strategii jest optymalne wykorzystanie zasobów regionu dla zrównoważonego 
rozwoju w celu poprawy jakości życia mieszkańców.  
Na cel główny składają się cztery cele strategiczne, które uwzględniają szanse i zagrożenia obszaru i 
sprowadzają się do zagadnień, takich jak:  

 poprawa konkurencyjności regionu na poziomie krajowym i międzynarodowym,  

 poprawa innowacyjności regionu, w tym rozwój kapitału ludzkiego i społecznego,  

 poprawa dostępności i spójności funkcjonalno-przestrzennej,  

 wykorzystanie zasobów społeczno-gospodarczych z poszanowaniem środowiska 
przyrodniczego w celu racjonalnego i efektywnego rozwoju i polepszenia warunków życia 
mieszkańców.  

 
W zakresie celów strategicznych istotnych przy opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można 
wyróżnić następujące priorytety:  

 dostępność komunikacyjna,  

 bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii,  

 ochrona środowiska.  
 
Do problematyki gospodarki niskoemisyjnej szczególne zastosowanie ma Priorytet 4.3 – 
„Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii”, którego celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez 
racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych 
źródeł energii. Wśród działań prowadzonych w celu racjonalizacji, lepszego wykorzystania i 
zmniejszania zużycia energii należy wspierać w szczególności tworzenie źródeł energii z 
wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę nowych oraz modernizacje już 
istniejących.  

Do działań znacząco zmniejszających straty energii elektrycznej związanych z jej dystrybucją 
zaliczyć należy wymianę i modernizację sieci elektroenergetycznych w celu stworzenia tzw. 
inteligentnej sieci - Smart Grids, co znacznie usprawnia zarządzanie popytem na energię oraz szybkie 
informowanie operatorów o ewentualnych awariach systemu. Działania te powinny polegać 
równocześnie na dostosowaniu sieci elektroenergetycznych do odbioru energii z OZE. Bardzo ważna 
jest świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania różnych działań mogących 
spowodować eliminację lub znaczne ograniczenie źródeł powstawania zwiększonego 
zapotrzebowania na energię. Do działań w tym zakresie  
zaliczyć należy promowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych oraz zachowań społecznych 
ograniczających zużycie energii w procesach przemysłowych i życiu codziennym. Istotne jest 
wykonywanie kompleksowej modernizacji budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej i 
mieszkalnych, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej do poziomu budownictwa 
energooszczędnego z równoczesnym wprowadzaniem systemu zarządzania energią ,a także 
promowanie i wsparcie budownictwa energooszczędnego, w tym pasywnego. Województwo 
podkarpackie posiada znaczący potencjał większości rodzajów odnawialnych źródeł energii to jest 
energetyka wodna, wiatrowa, wykorzystująca biomasę, energia pochodząca z przetwarzania 
odpadów, mamy tu biogazownie, energię słoneczną i geotermalną. Właściwe wykorzystanie tego 
potencjału niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu. 
Równocześnie ze względu na niewielki wpływ energetyki OZE na środowisko, mimo zwiększającego 
się zapotrzebowania na energię, możliwe będzie zachowanie różnorodności przyrodniczej i 
krajobrazowej Podkarpacia.  
Dodatkowo Program w Priorytecie III – Czysta energia wskazuje na konieczność realizacji działań 
związanych ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii, wzrostu efektywności 
energetycznej i obniżenia emisji. Ujmuje to w następujących obszarach:  
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (PI 4a), w ramach 
którego wspierane są m.in. projekty:  
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 wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w 
oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.  

 projekty mające na celu efektywną dystrybucję ciepła z OZE,  

 inwestycje mające na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE w jednostkach 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,  

 rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu).  
 
Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu" wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, 
 
PGN wpisuje się w powyższy plan. W ramach planu przewidziane są następujące działania: 

 Działanie pierwsze  - Opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE 
dla miast: Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Kolbuszowa, Leżajsk, Łańcut, Tyczyn, Boguchwała, 
Dębica, Pilzno, Strzyżów, Jasło, Krosno, Brzozów, Sanok, Przemyśl, Jarosław): 

 Działanie drugie -  Mycie ulic metodą na mokro jest szczególnie istotne w ograniczeniu 
zanieczyszczenia powietrza pyłem unoszonym z powierzchni jezdni, szczególnie w okresach 
bezdeszczowych. 

 Działanie trzecie -  Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w 
zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z 
podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocja 
nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i inne. 

 Działanie czwarte:   

o Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłów PM10 
i PM2,5 oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, 
wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz 
ustalenia zakazu stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy (w 
przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), zakazu likwidacji sieci 
cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na 
indywidualne.  

o Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach przekroczeń 
wskazanych w Programie Ochrony Powietrza (jeżeli nie ma obowiązujących) oraz 
zawarcie w nich zapisów dotyczących zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz 
zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne. 

 Działanie piąte -  Stosowanie odpowiednich zapisów, zakazujących spalania odpadów 
ulegających biodegradacji na terenach ogrodów działkowych oraz ogrodów przydomowych i 
na terenach zielonych miast 

 Działanie szóste -  Podłączenie do sieci cieplnej zakładów przemysłowych i spółek miejskich 
(likwidacja ogrzewania węglowego).  

 Działanie siódme -  Stworzenie i utrzymywanie systemu informowania mieszkańców o 
aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2010 – 2020 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów realizuje kierunki działań zapisane w 
Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2010 – 2020 przyjętej uchwałą Rady 
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w dniu 23 sierpnia 2010 roku. 
 Cel strategiczny: Ochrona Środowiska  
 Cel operacyjny 4.1 Poprawa Jakości Środowiska Naturalnego 
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Kierunki działania: 

o 4.1.1 Zachowanie różnorodności biologicznej oraz ochrona zasobów przyrodniczych i 
krajobrazowych powiatu 

o 4.1.2 Ochrona wód, racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

o 4.1.4 Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami 

o 4.1.6 Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Cel strategiczny: Ochrona Środowiska  
 Cel operacyjny 4.2 Wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii 

Kierunki działania: 

o 4.2.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

o 4.2.2 Wdrażanie rozwiązań związanych z wykorzystaniem energii słonecznej 

o 4.2.3 Wdrażanie rozwiązań opartych o źródła geotermalne  

o 4.2.4 Wykorzystanie wiatru i wody do produkcji energii 

 

Dokumenty strategiczne Gminy Ostrów 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny z planami i strategią Gminy w tym z 
dokumentami: 

 Strategia rozwoju gminy Ostrów - Uchwała Nr XXXIX/302/2006Rady Gminy Ostrów z dnia 27 
czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Nowelizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Ostrów w Kontekście Możliwości Sfinansowania Zadań Inwestycyjnych Funduszami 
Strukturalnymi Unii Europejskiej. 
 

Strategia w obszarze środowisko naturalne wskazuje  dwa ważne aspekty: 

 
 Pozyskiwanie ekologicznych źródeł ciepła i energii - Celem programu jest podjęcie 

działań do pozyskiwania źródeł energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych 
paliw - dostępnych lub możliwych do pozyskania na terenie gminy. Wdrożenie 
tego programu powinno spowodować: 

o zastosowanie dostępnych paliw pozyskiwanych z najbliższego otoczenia 
(słoma, trociny, zrębki drewna, biogaz), 

o zmniejszenie ilości odpadów lub ich całkowite wyeliminowanie,  
o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń lotnych (pyłów,  gazów) do powietrza 

atmosferycznego, 
o pozyskanie tańszego surowca, 
o ukierunkowanie gospodarstw rolnych na produkcję odnawialnych 

surowców energetycznych, co może pociągnąć za sobą zmniejszenie 
bezrobocia, stały dochód producentów, wykorzystanie odłogów.  

 Edukacja ekologiczna - Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców musi dotyczyć 
zarówno generalnej wiedzy o ochronie środowiska w skali kraju i regionu oraz specyficznych 
problemów rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju) Gminy. Program edukacji ekologicznej 
adresowany jest do dwóch grup społecznych gminy: młodzieży i dorosłych. Celem programu 
jest upowszechnienie i wprowadzenie do świadomości społecznej 
 
 
 



Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów do 2020 roku 

 

St
ro

n
a2

0
 

 

3 UWARUNKOWANIA LOKALNE 
 

3.1 Charakterystyka Gminy Ostrów 

Lokalizacja gminy Ostrów 

 

Gmina Ostrów Gmina Ostrów, jedna z gmin należących do powiatu ropczycko - sędziszowskiego, 
położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, zajmuje obszar ponad 9 tys. ha i liczy około 7 tys. 
mieszkańców. Przez gminę przebiega trasa drogowa Ropczyce - Mielec, krzyżująca się z drogą 
międzynarodową Medyka - Wrocław. Dobrze rozwinięta jest sieć dróg lokalnych, 
zapewniających połączenia komunikacyjne z wszystkimi miejscowościami gminy. 
Graniczy z gminami: Przecław (pow. Mielec), Niwiska (pow. Kolbuszowa), 
Sędziszów Małopolski i Ropczyce. W jej skład wchodzą: Kozodrza, Ostrów, 
Skrzyszów, Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary, Blizna, Kamionka i Borek Mały. 
 
Rysunek 1 Położenie Gminy Ostrów na tle województwa podkarpackiego. 
 

 

Gmina Ostrów 

źródło: wikipedia.pl 
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Rysunek 2 Położenie Gminy Ostrów na tle powiatu. 
 
 

 

 
źródło: wikipedia.pl 

 
Rysunek 3 Mapa Gminy Ostrów  

 

 
 

źródło: http://www.ostrow.gmina.pl/gmina/mapa-gminy.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_powiat_ropczycko-s%C4%99dziszowski_gmina_Ostr%C3%B3w_map.svg
http://www.ostrow.gmina.pl/gmina/mapa-gminy.html
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Gmina zajmuje obszar 97 km2 i liczy ponad 7 000 mieszkańców. Gmina Ostrów pod 

względem zajmowanej powierzchni jest jedną z mniejszych Gmin powiatu ropczycko- 
sędziszowskiego, zajmuje ok. 17% jego powierzchni. Również pod względem liczby mieszkańców 
Gmina Ostrów (gęstość zaludnienia to 71 osoby na 1 km2) należy do najmniejszych w powiecie. W 
porównaniu z gęstością zaludnienia powiatu ropczycko-sędziszowskiego ( na terenie którego się 
znajduje) wynoszącą 124 osób na 1 km2. Ostrów graniczy z gminami: Przecław (powiat mielecki), 
Niwiska (powiat kolbuszowski), Sędziszów Małopolski i Ropczyce. W jej skład wchodzą: Kozodrza, 
Ostrów, Skrzyszów, Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary, Blizna, Kamionka i Borek Mały. 

Gmina Ostrów, położona jest w Kotlinie Sandomierskiej. Jej południowa część wchodzi w skład 
Pradoliny Podkarpackiej, północna i zachodnia należy do Doliny Dolnej Wisłoki, reszta zaś obszaru 
znajduje się na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Krajobraz Gminy tworzą tereny lekko pofałdowane, 
wydmy piaskowe, podmokłe łąki, bagna, oczka wodne, płytkie doliny rzek i potoków, masywy leśne, 
pola uprawne. Główną rzeką Gminy jest Tuszymka, zwana też Kamionką lub Potokiem Ocieckim. 
Południowym skrajem Gminy przepływa rzeka Wielopolka. Sieć cieków wodnych uzupełniają małe 
strumienie. W Kamionce znajduje się sztuczny zbiornik wodny, wokół którego powstały ośrodki 
wypoczynkowe. 

  
3.2 Transport 

Gmina Ostrów położona jest w sąsiedztwie trasy Kraków-Medyka - drogi krajowej E-4. Przez 

gminę przebiega autostrada A4 z najbliższymi zjazdami w Dębicy oraz Sędziszowie Małopolskim 

oraz droga wojewódzka relacji Wiśniowa-Dąbie.  

Przez teren gminy przebiega 37,30 km dróg powiatowych, 36 km dróg gminnych publicznych, 

w tym 30 km z nawierzchnią bitumiczną, około 60 km dróg wewnętrznych gminnych, z czego 37 km 

posiada nawierzchnię bitumiczną oraz dojazdy i ciągi pieszo-rowerowe. 

Wzdłuż południowej granicy Gminy przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa relacji 

Wrocław-Kraków-Przemyśl. Stacja kolejowa zlokalizowana jest na granicy gminy Ostrów i Ropczyc. 

Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych i powiatowych umożliwia komunikację z okolicznymi 

miastami: Sędziszowem Małopolskim, Ropczycami, Kolbuszową, Dębicą i Rzeszowem. 50 km od 

gminy znajduje się Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka. Przy lotnisku zlokalizowane jest Podkarpacki 

Park Naukowo - Technologiczny, Centrum Ekspozycyjno - Rozdzielcze mogące w przyszłości 

wpływać na rozwój całego regionu. 

Celem lepszego skomunikowania terenów inwestycyjnych w Kozodrzy, objętych strefą 
ekonomiczną, konieczne staje się wykonanie odcinka drogi od zjazdu z autostrady A-4 z węzła 

Sędziszów Młp - Ropczyce do drogi wojewódzkiej nr 986. Jako najkorzystniejszy wariant przebiegu 
tej drogi uznano przeprowadzenie jej w pasie autostrady wykorzystując istniejącą drogę techniczną 
co znacznie obniży koszt jej wykonania. Po wykonaniu droga poprawi się znacznie dostępność 
komunikacyjna trenów inwestycyjnych Gminy. 
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Rysunek nr 4 - Mapa - Schemat sieci komunikacyjnej na terenie gminy Ostrów 
 

 
 

3.3 Klimat 

Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R. Gumińskiego obszar gminy 
znajduje się w zasięgu XVII dzielnicy rolniczo-klimatycznej, zwanej sandomiersko-rzeszowską. 
Dzielnica ta należy do typu klimatu podgórskich nizin i kotlin 

 

Średnie dane podstawowych elementów meteorologicznych dla tego regionu przedstawiają 
się następująco: 

 średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. + 7,9 C, 

 najwyższą średnią temperaturę miesiąca ma lipiec ok. + 18,6 C, 

 najniższą średnią temperaturę miesiąca ma styczeń ok. - 3,1 C, 

 średnia roczna suma opadów ok. 650 mm, 

 liczba dni z pokrywą śnieżną ok. 68, 

 liczba dni z mgłą ok. 42, 



Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów do 2020 roku 

 

St
ro

n
a2

4
 

 liczba dni z burzą ok. 17, 

 okres wegetacyjny rozpoczyna się ok. 7 kwietnia i kończy ok. 11 listopada, 

 długość trwania okresu wegetacyjnego wynosi 219 dni, 

 stopień nasłonecznienia 60%. 

Zdarzają się 30-sto stopniowe mrozy lub zimy prawie bez opadów i z przewagą temperatur 
dodatnich. Niekorzystnym zjawiskiem są powtarzające się prawie coroczne późne przymrozki, ale 
pomimo tego warunki klimatyczne sprzyjają rolnictwu, turystyce i wypoczynkowi. 

 
3.4 Środowisko przyrodnicze 

Grunty i zasoby leśne 
 

Gmina charakteryzuje się stosunkowo dużą ilością gruntów leśnych. Tereny zabudowane i 
zurbanizowane stanowią nieco ponad 5% powierzchni gminy, a grunty rolne zabudowane 
dodatkowo około 2,4%. 

Faktyczna zajętość terenów pod zabudowę jest większa niż wynika to z danych ewidencji 
gruntów, ponieważ w granicach działek budowlanych występują również grunty nie wyłączone z 

produkcji rolnej a faktycznie nie użytkowane rolniczo. 

 
Tabela 1. Gmina Ostrów - użytkowanie gruntów 

 
GMINA OSTRÓW zestawienie gruntów - stan na 11 marzec 2016 r. 

Nazwa Symbol Pow. 

ha 

Powierzchnia 

ha 

tereny mieszkaniowe B 41,9725 

G
R

U
N

T
Y

 Z
A

B
U

D
O

W
A

N
E

 

I 
Z

U
R

B
A

N
IZ

O
W

A
N

E
 

 

tereny przemysłowe Ba 87,126  

inne tereny zabudowane Bi 25,1483  

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy 

Bp 3,5428 513,4243 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 30,8537 

Drogi dr 315,7153  

użytki kopalne K 8,2984  

inne tereny komunikacyjne Ti 0,0024  

tereny kolejowe Tk 0,7649   

  

G
R

U
N

T
Y

 
L

E
Ś

N
E

 

 

Lasy Ls 3911,4149 3 964,5363 

grunty zadrzewione i zakrzewione Lz 53,1214 

grunty rolne zabudowane Br 233,6205  233,6205 

Nieużytki N 34,5009   

    

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr 61,9039 

G
R

U
N

T
Y

 R
L

O
L

N
E

  

łąki trwałe Ł 933,5937  

grunty pod rowami W 41,2179 5 087,3709 

grunty pod stawami Wsr 5,732  
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pastwiska trwałe Ps 923,9456   

Sady S 14,8635   

grunty orne R 2837,9929   

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp 48,3094 

G
R

U
N

T
Y

 

P
O

D
 

W
O

D
A

M
I 

 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi Ws 2,0798 50,3892 

użytki ekologiczne E-Ls 0,1728 

U
Ż

Y
T

K
I 

E
K

O
L

O
G

IC
Z

N
E

 

 

użytki ekologiczne E-Ł 0,8742 1,3038 

użytki ekologiczne E-Ps 0,2568  

SUMA:  9617,0245 9617,0245 

 
Źródło: Starostwo Powiatowe - Zestawienie Gruntów 

 
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie Gminy 

Ostrów wynosi 3 905,39 ha, co daje lesistość na poziomie 40,1%. Wskaźnik lesistości gminy jest 
wyższy niż średnia krajowa, która wynosi 29,2%. Strukturę gruntów leśnych na terenie Gminy Ostrów 
przedstawiono w poniższej tabeli. Lasy na terenie Gminy Ostrów podlegają Nadleśnictwu Tuszyma.  

 
 

Tabela 2 Struktura lasów Gminy Ostrów w roku 2015. 
 

   Lasy   

 Powierzchnia ogółem  ha 3 905,39  

 Lesistość  % 40,1  

 Lasy publiczne ogółem  ha 2 500,01  

 Lasy publiczne Skarbu Państwa  ha 2 473,51  

 Lasy publiczne Skarbu Państwa w  
ha 2 469,32 

 
 
zarządzie Lasów Państwowych 

  
     

 Lasy prywatne ogółem  ha 1 359,00  

Źródło: GUS 
 

Warunki środowiskowe 
 

  Pod względem morfologicznym teren Gminy Ostrów położony jest wg J. Kondrackiego, 
w obrębie podprowincji fizycznogeograficznej Kotlina Sandomierska i zajmuje fragment 
mezoregionu morfologicznego Płaskowyż Kolbuszowski. Stanowi go wysoczyzna 
wodnolodowcowa o łagodnych wzniesieniach porozcinanych dolinami o zróżnicowanych 
wielkościach i kształtach. Powierzchnię wysoczyzny Płaskowyżu Kolbuszowskiego 
nadbudowują ciągi wydm o wysokości od kilku do kilkunastu metrów o zróżnicowanym 
kształcie. Pomiędzy polami wydmowymi występują zagłębienia deflacyjne. Nachylenia nie 
przekraczają 2%, tylko w obrębie zboczy wydm dochodzą do 8% . 

 Pod względem geologicznym teren leży w obrębie jednostki tektonicznej zwanej 
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Zapadliskiem Przedkarpackim, która jest wypełniona utworami morza trzeciorzędowego. W 
tym rejonie są to niezaburzone iły pylaste i iłołupki, których strop występuje na głębokoś ci 
4,5 - 8,0 m w północnej części i ponad 11,0 m w południowej jego części. Utwory 
trzeciorzędowe przykrywają osady czwartorzędowe charakteryzujące się dużą zmiennością 
genetyczną i litologiczną. Osady czwartorzędowe reprezentowane są przez plejstoceńskie 
osady wodnolodowcowe piaski o różnym składzie granulometrycznym: drobne, średnie, 
lokalnie z domieszką pospółki i żwiru. Wymienione wyżej grunty nawzajem się przewarstwiają 
tworząc soczewki o różnej miąższości. Cały badany teren przykrywa warstwa gleby o 
miąższości 0,3 m. 
 
 Na terenie Gminy Ostrów nie stwierdzono występowania osuwisk  
 
 Południowa część gminy jest terenem bezleśnym, natomiast środkowa i północna jej 
część to obszar o dużym zalesieniu. Istniejące kompleksy leśne stanowią fragment dawnej 
Puszczy Sandomierskiej o przewadze lasów sosnowych z domieszką dębu i brzozy.  
  
 
Rysunek 5 Mapa - Lasy na terenie gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: http://portal. gison.pl/ostrow/ 

 

http://portal.gison.pl/ostrow/
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Warunki Siedliskowe 

 
W Nadleśnictwie Tuszyma przeważają siedliska borowe, zajmujące 73,20% powierzchni, w 

tym borowe świeże stanowiące 48,78% powierzchni leśnej. W ujęciu troficznym siedliska borów 
zajmują 7,81%, siedliska borów mieszanych 65,39%, siedliska lasów mieszanych 21,35%, lasów 
2,23%, olsów i olsów jesionowych 3,16%, łęgów 0,06% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. W ujęciu 
wilgotnościowym siedliska świeże zajmują 53,97%, siedliska wilgotne 41,18%, siedliska bagienne 
4,17%, zaś siedliska łęgowe 0,68% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. 
 
Warunki Glebowe 

 
Na terenie Nadleśnictwa Tuszyma wyróżniono 12 typów i 35 podtypów gleb, co wpływa na 

znaczne zróżnicowanie warunków siedliskowych. Przeważają tutaj gleby rdzawe i zajmują blisko 50% 
powierzchni, a ich łączny areał wynosi 5860,14 ha. Występują głównie w podtypie gleb rdzawych 
bielicowych (5418,36 ha, 45,04%), mniej licznie w podtypie rdzawych brunatnych (378,62 ha, 3,15%), 
znacznie rzadziej zaś rdzawych właściwych (64,28 ha, 0,53%). Drugi co do wielkości jest udział gleb 
bielicowych 24,06% powierzchni. Występują one głównie w podtypie gleb glejo-bielicowych 
murszastych (1267,78 ha, 10,53% powierzchni Nadleśnictwa), nieco rzadziej glejo-bielicowych 
właściwych (886,43 ha, 7,37%) i bielicowych właściwych (739,06 ha, 6,14%). Ponad 24% powierzchni 
Nadleśnictwa zajmują gleby związane z wysokim poziomem wód opadowych i gruntowych, 
powodujące w wielu miejscach zabagnienie terenu. Reprezentują je typy gleb: gruntowoglejowe 
(11,26%), opadowoglejowe (5,29%), murszowate (3,45%), murszowe (2,50%) oraz gleby torfowe 
(1,62%). Występują na całym obszarze Nadleśnictwa tworząc niezbyt rozległe powierzchnie na 
aluwiach cieków wodnych i rzek, oraz w dość licznych lokalnych zagłębieniach i obniżeniach terenu. 
Pozostałe typy gleb i wyróżnione w ich obrębie podtypy zajmują łącznie 3,12% powierzchni leśnej 
Nadleśnictwa Tuszyma. 
 
Warunki Wodne 

 
Obszar Nadleśnictwa Tuszyma usytuowany jest w dorzeczu Wisły, w zlewniach dwóch rzek: 

Wisłoki i Brenia. Zlewnia Wisłoki (ciek II rzędu) w obszarze Nadleśnictwa zajmuje największą 
powierzchnię. Sieć rzeczna ma tu zasadniczo charakter dendrytyczny, zwłaszcza w obszarach 
źródliskowych, gdzie odznacza się stosunkowo dużą gęstością i występowaniem zabagnień. Środkowa 
i dolna część zlewni ma układ sieci zbliżony do widlastego. Na omawianym obszarze zlewnia Wisłoki 
charakteryzuje się wyraźną asymetrią dorzecza. Główny prawobrzeżny dopływ – Tuszymka (ciek III 
rzędu) wraz ze swoimi dopływami odwadnia południową część obszaru obrębu Tuszyma. Potok 
Ligejski (ciek III rzędu) zmieniający w dolnym biegu nazwę na Kanał Białoborski wraz z Kanałem 
Grądzkim (ciek III rzędu) oraz ich dopływy, odwadniają środkową część obrębu Tuszyma. Północną 
część obrębu odwadnia potok bez nazwy (ciek III rzędu). Obręb Przecław odwadniają lewobrzeżne 
dopływy Wisłoki, część południową potok Słowik (ciek III rzędu), a część środkową Potok Stara Wiśnia 
(ciek III rzędu) wraz ze swymi dopływami. Północną część obrębu odwadnia rzeka Breń (ciek II rzędu) 
wraz z szeregiem mniejszych dopływów bez nazw. 

 
3.5 Obszary chronione 

 Prawie 2/3 obszaru gminy znajduje się w obrębie Mielecko - Kolbuszowsko - 
Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (6058 ha). Obowiązuje on na mocy uchwały 
Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w 
sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, (Dz. Urz. 
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Województwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3588);  
Został on utworzony w 1992 r. w celu ochrony jednego z najwartościowszych 

przyrodniczo i krajobrazowo terenów pokrytych zwartymi, dużymi kompleksami leśnymi, 
stanowiącymi pozostałości po Puszczy Sandomierskiej.  

Na terenie powyższego obszaru zakazuje się m. in. realizacji niektórych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 
Na terenie Gminy Ostrów zatwierdzono, w marcu 2003 r., obszar Natura 2000 jako 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty” (OZW) - PLH 180053 „Dolna Wisłoka z Dopływami”. 
Obszar zaprojektowany został głównie do ochrony zwierząt związanych ze środowiskiem 
wodnym. Z gatunków wymienionych w załączniku II DS występuje tu: minóg strumieniowy 
Lamperta planeri, boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus gobio, 
piskorz Misgurnus fossilis (przedmioty ochrony w obszarze), a także łosoś atlantycki Salmo salar, 
różanka Rhodeus sericeus amarus oraz niewielki małż z rodziny skójkowatych Unionidae - skójka 
gruboskorupowa Unio crassus. Nad brzegami bytują ponadto: bóbr Castor fiber, wydra Lutra 
Lutra, traszka grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina oraz kilka 
gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej. Dorzecze Wisłoki jest objęte krajowym 
programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci wędrownej, łososia i jesiotra 
ostronosego), a dopływy rozpatrywane jako potencjalne tarliska anadromicznych r yb 
wędrownych. Ogółem obszar zajmuje 453,69 ha. 
 
Rysunek 6 – Mapa obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) PUSZCZA 
SANDOMIERSKA, kod obszaru: PLB180005 (poza terenem Gminy Ostrów) oraz OZW - Dolna 
Wisłoka z Dopływami, Kod obszaru: PLH180053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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 Kolejną formą ochrony przyrody występującą na terenie Gminy są użytk i ekologiczne, 
obejmujące torfowiska - 3 lokalizacje. 

 Na terenie gminy znajduje się 21 pomników przyrody żywej, które zostały ujęte w 
rejestrze wojewódzkim. Ochronie pomnikowej podlegają ogółem 32 drzewa.  

 
 Na terenie Gminy znajduje się obszar ochrony strategicznych złóż kopalin (złoża gazu na 
terenie przysiółka Sadykierz), na którym utworzony został obszar i teren górniczy gazu 
ziemnego „Blizna - Ocieka” (decyzja MŚ DGKw-4771-8/51517/13/BG z 31.12.2013 r.). Ponadto 
znajdują się tu 3 obszary górnicze złóż kruszywa naturalnego: Kamionka -Las, Kamionka-
Zagrody Pole A i Kamionka Zagrody Pole B. 

 
 Na terenie Gminy Ostrów znajdują się udokumentowane złoża kopalin kruszywa 
naturalnego: 

o "Kozodrza — Skarpa" w miejscowości Kozodrza, 
o "Kozodrza - Budy" w miejscowościach Kozodrza i Borek Mały, 
o "Żdżary - Las" w miejscowości Żdżary, 

 
 

Rysunek 7 - Mapa Obszary górnicze na terenie gminy Ostrów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
 
 

 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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W dokumentach strategicznych województwa Gmina została zakwalifikowana, jako 
obszar cenny przyrodniczo, pełniący ważne funkcje środowiskotwórcze, kluczowe dla 
zachowania i ochrony poszczególnych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt. Obszar 
gminy należy do terenów ochrony i kształtowania zasobów wodnych, który tworzy 149 gmin z 
terenu województwa podkarpackiego. 

 
3.6   Demografia 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku liczba ludności w gminie 
Ostrów wynosiła 7 189 osób, z czego 3 554 stanowili mężczyźni, a 3 635 kobiet. Powierzchnia Gminy 
Ostrów wynosi 97 km2 co wraz z liczbą zamieszkujących jej ludzi daje gęstość zaludnienia 71 os/km2. 

 
 

Tabela 3 Dane demograficzne  
 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ogółem 
Liczba 
ludności 6815 6855 6806 6870 6892 7060 7095 7135 7169 7160 7189 

Mężczyźni 3373 3392 3377 3403 3408 3503 3515 3541 3557 3551 3554 

Kobiety 3442 3463 3429 3467 3484 3557 3580 3594 3612 3609 3635 

Źródło: GUS 
 

Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Ostrów w latach 2005-2015 
 

 
Źródło: GUS 

 
Sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy, a zwłaszcza sytuacja na rynku pracy jest mało 

stabilna na przestrzeni ostatnich lat, jednakże od 2010 roku wyraźnie obserwuje się trend rosnący 
wśród liczby osób pracujących. Bezrobocie systematycznie spada i w 2015 roku osiągnęło poziom 
12,7% w stosunku do 14,6 % w roku 2014. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi blisko 67,95 % 
mieszkańców Gminy. 

 
Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2015 r., wg rejestru REGON, w Gminie Ostrów 

zarejestrowanych było ogółem 395 podmiotów gospodarczych.  



Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów do 2020 roku 

 

St
ro

n
a3

1
 

 
W poniższej tabeli uwzględniono wszystkie podmioty wpisane do rejestru REGON według 

sekcji PKD, zaś na wykresie strukturę tylko tych podmiotów gospodarczych, które faktycznie 
występują na terenie Gminy Ostrów. 

 
 
 

Tabela 4. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON według sekcji PKD w roku 2015 
 

Sekcja Opis Liczba podmiotów 2015 
r. PKD 

A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 15 

C Przetwórstwo przemysłowe 65 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją 2 

F Budownictwo 52 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 96 

H Transport i gospodarka magazynowa 61 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 8 

J Informacja i komunikacja 2 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12 

N Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 13 

O Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 7 

P Edukacja 3 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 9 

S i T Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 

30 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS 
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Wykres 2. Struktura podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Ostrów wg danych 
GUS z roku 2015 

 
Źródło: Opracowania własne na podstawie danych z GUS 

 

Największa liczba prywatnych podmiotów gospodarczych występuje w działalności 
handlowo - usługowej, transportowej i budowlanej. Są to firmy małe, często jednoosobowe 
lub składające się z nielicznej grupy wspólników spółki cywilne. 

Około 15% zarejestrowanych w CEIDG działalności gospodarczych jest okresowo 
zawieszanych ze względu na brak zamówień, sezonowość świadczonych usług, itp.  

Przyczyną słabego rozwoju działalności gospodarczej jest mała mobilność ludzi i brak 
kapitału potrzebnego do prowadzenia tego rodzaju działalności wewnątrz gminy oraz brak 
zainteresowań kapitału zewnętrznego. 

 
 
3.7 Zabytki 

 
Gmina posiada dogodne uwarunkowania do uprawiania turystyki pieszo -rowerowej. Na 

terenie gminy znajduje się 21 pomników przyrody żywej, które zostały ujęte w rejestrze 
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wojewódzkim. Ochronie pomnikowej podlegają ogółem 32 drzewa. Na obszarze gminy 
zachowało się wiele zabytków o znaczeniu historycznym, najważniejsze z nich to:  

• Zespół Dworski wraz z parkiem w Skrzyszowie 
• Zespół Dworski w Woli Ocieckiej 
• Zespół Dworski w Ostrowie 
• Kaplica Mszalna w Ostrowie 
• Zespół Zagrody Młynarskiej w Kozodrzy 
• Zespół Kościoła Parafialnego w Ociece 
• Neogotycka Kaplica Cmentarna w Ociece 
• Kamienna figura Matki Boskiej i obel isk przydrożny w Kozodrzy 
• Pomnik Grunwaldzki w Kamionce 

Centrum turystycznym gminy jest wieś Kamionka gdzie znajduje się sztuczny zbiornik 
wodny wokół którego powstały ośrodki wypoczynkowe, pole namiotowe i przystań wodna. 
Jest to dogodna bazy wyjściowa do  zwiedzania terenów gminy gdyż w pobliżu przebiega trasa 
rowerowa Ropczyce - Kamionka - Ropczyce o długości 37 
 
3.8 Szkolnictwo i edukacja 

Na terenie gminy Ostrów funkcjonują następujące placówki świadczące usługi z zakresu 
oświaty i edukacji: 

 
Szkoły Podstawowe: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej Wola Ociecka 
114, 39-104 Ocieka 

 Publiczka Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Macha 39-122 Kamionka 206 
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy 39 -

103 Ostrów, Kozodrza 175 
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie, 39 -103 

Ostrów 215 
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece 

39-104 Ocieka 352 Wraz ze Szkołą Filialną w Zdżarach Zdżary 59, 39 -104 
Ocieka 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie 39 -
103 Ostrów 

Gimnazja 
 Publiczna Gimnazjum im. bł. ks. Romana Sitko w Kamionce, 39 -122 Kamionka 

206 Publiczne Gimnazjum w Ociece 39-104 Ocieka 352 
 Publiczne Gimnazjum w Ostrowie, 39-103 Ostrów 215 
 Publiczne Gimnazjum w Woli Ocieckiej, Wola Ociecka 114, 39-104 Ocieka  

Przedszkola: 
 Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy, Kozodrza 174, 39 -

103 Ostrów, 
 Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie, 39-103 Ostrów, 
 Oddział Przedszkolny w Ociece, 39-104 Ocieka 352 

 
 

 
3.9 Zasoby mieszkaniowe 

 W Gminie Ostrów dominuje zabudowa jednorodzinna. Na terenie Gminy Ostrów znajduje się 
1924 mieszkań. Jeden budynek to zabudowa wielorodzinna. 
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 W Gminie  jest 13 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni  721 m2,  jest również  1911 
mieszkań prywatnych . 

Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem 172 992 m2. 
 
 
 
 

3.10 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

 Teren gminy obsługują trzy stacje uzdatniania wody położone w Ostrowie, Woli 
Ocieckiej oraz Rudzie. Sieć wodociągowa funkcjonuje we wszystkich sołectwach. Jej łączna 
długość wynosi 123,9 km. Do sieci podłączonych jest 1937 budynków. Sieć zaspokaja prawie 
w 100% zapotrzebowanie na wodę i obecnie nie planuje się większych wydatków 
inwestycyjnych w tym zakresie poza wydatkami bieżącymi na utrzymanie i bieżącą 
eksploatację istniejącej infrastruktury. 

Tabela 5 Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Ostrów (stan na 2015 r.). 

 

 
Lp. 

  
Wskaźnik 

  
Jednostka 

  
Wartość 

 
        
            

           

1.   długość czynnej sieci rozdzielczej  Km 123,9  
           

2. 
  połączenia  prowadzące  do  budynków  mieszkalnych  i  zbiorowego  

szt. 1937 
 

  
zamieszkania 

  
          
        

3.   woda dostarczona gospodarstwom domowym  dam3 160,4  
        

4.   ludność korzystająca z sieci wodociągowej  osoba 6 955  
        

5.   % ludności korzystający z instalacji %  96,74  
        

6.   Zużycie wody na jednego mieszkańca  m3 22,4  
        

7.   Zużycie wody na jednego korzystającego  m3 23,1  
            

Źródło: Bank danych lokalnych GUS 
 
 
Sieć kanalizacyjna. 

 Kanalizacja sanitarna swym zasięgiem obejmuje w miejscowości: Ostrów, Kozodrza, 
Borek Mały, Kamionka, Skrzyszów, Ocieka i Zdżary. Łączna długość siec i instalacji kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy to 144,4 km. Do sieci  kanalizacyjnej przyłączonych jest 1475 
budynków mieszkalnych oraz 71 innych obiektów.  
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Tabela 6 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrów (stan na 2015 r.). 

 L
p. 

  
Wskaźnik 

  Je
dnostka 

  W
artość 

 
        
            

           

1
.   długość czynnej sieci kanalizacyjnej  Km 144,4  

           

2
. 

  
przyłącza  prowadzące  do  budynków  mieszkalnych  i  

zbiorowego   
szt. 1475 

 
  

zamieszkania 
  

          
        

3
.   Ścieki odprowadzone  dam3 165  

        

4
.   ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej  osoba 4 919  

        

5
.   % ludności korzystający z instalacji %  68,42  

            

 
Źródło: Bank danych lokalnych GUS 
 
Na terenie Gminy Ostrów występuje jedna oczyszczalnia ścieków.  cztery oczyszczalnie 

ścieków, ich charakterystyka została przedstawiona w poniższej tabeli. 
 
 

Tabela 7 Charakterystyka oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów. 

  

Jednostka miary 

 

2015 
   
   

KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW    

Oczyszczalnie komunalne    

Biologiczne  szt. 1 

Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu    

Biologiczne  m3/dobę 710 

Ścieki oczyszczane w ciągu roku    

odprowadzone ogółem  dam3  165 
     

     

Ludność korzystająca z oczyszczalni wg lokalizacji    

Ogółem  osoba 2847 

na wsi  osoba 2847 

Ludność korzystająca z oczyszczalni    

Ogółem  osoba 5900 

Biologiczne  osoba 5900 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS 
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3.11 Charakterystyka nośników energetycznych na terenie gminy 

 
Nieodłącznym elementem funkcjonowania ludności jest jej zaopatrzenie w energię, przy 

czym wydobycie paliw i produkcja energii w „tradycyjnej” formie stanowi jeden z najbardziej 
niekorzystnych rodzajów oddziaływania na środowisko. Inaczej jest w przypadku źródeł 
odnawialnych, chociaż nie należy zupełnie przekreślać szans nośników konwencjonalnych, gdyż poza 
aspektem finansowym czy pozornie większą dostępnością, korzystanie z zasobów wyczerpywalnych 
niesie za sobą różnorakie korzyści. W poniższej tabeli zebrano pozytywne i negatywne typy 
wybranych źródeł. 

 
Tabela 8 Pozytywne i negatywne cechy przetwarzania energii z wybranych nośników pierwotnych 
na energię końcową 
 

 
 
Gmina Ostrów pragnie wzmocnić inicjatywy w zakresie racjonalnego gospodarowania 

zasobami i zwiększenia udziału źródeł odnawialnych. Istnieją już koncepcje i projekty montażu np. 
ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, czy kolektorów słonecznych dla 
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użytkowników indywidualnych. Nadal jednak tradycyjne paliwa, tj. węgiel, drewno, są 
wykorzystywane w stopniu znaczącym i tym samym uciążliwym dla środowiska naturalnego. Jest to 
wynikiem zarówno samej ilości użytkowanej energii, jak i istoty wszelkich przemian podczas 
procesów technologicznych, w tym spalania, w celu dostosowania energii dla potrzeb odbiorców. 

 
Głównym  źródłem  zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów są emisje z gospodarstw 

domowych tj. 

 spalanie paliwa stałego (węgiel, miał koksowy, koks), 

 spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych. 
 

3.12 Zaopatrzenie w ciepło 

Gmina nie posiada centralnego systemu ciepłowniczego. Istniejące źródła ciepła, tj. kotły opalane 
paliwami stałymi i płynnymi zaspokajają potrzeby mieszkańców Gminy, jednakże wymagają ciągłego 
utrzymywania w ich dobrym stanie technicznym. Praca na paliwie stałym (głównie węgiel) przyczynia 
się do zanieczyszczeń powietrza, chociaż w perspektywie przewiduje się, że wszystkie obiekty gminne 
i szkoły będą opalane na paliwami bardziej przyjaznymi środowisku (gaz, olej opałowy). W chwili 
obecnej szans na poprawę obecnego stanu rzeczy należy szukać w instalacji urządzeń odpylających i 
sukcesywnym przechodzeniu na paliwa gazowe.  
Na terenie gminy występują jedynie lokalne źródła ciepła obsługujące odbiorców 
zlokalizowanych w tym samym co kotłownia budynku. Odbiorcy ci to głównie szkoły oraz 
ośrodki zdrowia, kultury czy banki. Łączna moc kotłowni zasilających te obiekty wynosi -1,5 
MW. Są to kotłownie opalane gazem ziemnym. 
Istniejące indywidualne rozwiązania grzewcze do obsługi pozostałych mieszkańców, głównie 
w zabudowie jednorodzinnej, działają przede wszystkim w oparc iu o samodzielne instalacje - 
osobne dla każdego pomieszczenia (piece kaflowe) bądź też układy ogrzewania etażowego.  

Mieszkańcy domów wolnostojących mają własne źródła ciepła, w postaci najczęściej 
spotykanych pieców wielofunkcyjnych zasilanych drewnem lub węglem oraz pieców kaflowych. 
Rzadziej są to grzejniki czy bojlery elektryczne. Z przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców jasno 
wynika, że gaz i olej opałowy w domach mieszkańców nie jest często używanym paliwem - około 
10% mieszkań ogrzewane jest z wykorzystaniem gazu ziemnego, są to ilości raczej marginalne 

 
 

3.13 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

 
Odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy zasilani są w energię elektryczną liniami 15kV 
wyprowadzonymi ze stacji: 

- GPZ „Ropczyce” 110/15kV; 
- GPZ „Sędziszów” 110/30/15kV. 

Przez teren gminy przebiega tranzytowo linia elektroenergetyczna 400kV relacji Widełka - 
Tarnów, stanowiąca fragment krajowego systemu zasilania elektroenergetycznego.  
Na terenie gminy występuje jednolity poziom linii średniego napięcia 15kV k tóre zasilają 
poszczególne stacje transformatorowe 15/0,4kV. Ze stacji transformatorowych 
wyprowadzone są linie zasilające niskiego napięcia do poszczególnych odbiorników.  

 
 
 
 
 
 
 



Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów do 2020 roku 

 

St
ro

n
a3

8
 

 
Rysunek 8 - Mapa Rozkład sieci energetycznej na terenie gminy Ostrów. 

 

 
Źródło: Zasoby Gminy 

 
 

3.14 Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

 
Gmina Ostrów leży na obszarze zarządzanym przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.  
w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie. Gazyfikacją przewodową objęta jest 
większość miejscowości (Kamionka, Kozodrza, Borek Mały, Ostrów, Skrzyszów, Zdżary  
i Ocieka). Dwie z nich Blizna i Wola Ociecka ze względu na dużą odległość od istniejącej sieci 
dystrybucyjnej nie są niezgazyfikowane. Istniejący odbiorcy zasilani są z czterech stacji 
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redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia i sieci dystrybucyjnej zlokalizowanych w gminach 
ościennych (Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Żyraków). Siecią dystrybucyjną zlokalizowaną 
na terenie gminy przesyłany jest gaz do gminy Niwiska. Na terenie gminy istnieje sieć 
dystrybucyjna pracująca pod średnim ciśnieniem zbudowana w części z rur stalowych,  
a w części polietylenowych. 
Przez teren gminy przebiega również gazociąg wysokociśnieniowy przeznaczony do przesyłu 
gazu ze wschodniej Polski w kierunku Śląska. 
 
Rysunek 9 - Mapa Rozkład sieci gazowej na terenie gminy Ostrów. 

 
Źródło: Zasoby Gminy 

 
Możliwości i kierunki rozwoju gospodarki gazowej na obszarze gminy zależeć będą od 
potencjalnego rynku gazu, który kształtowany jest przez ilość zainteresowanych odbiorców. 
Spośród paliw gazowych korzystniejsze jest użytkowanie gazu ziemnego dostarczanego siecią 
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przesyłową zapewniającą ciągłe dostawy paliwa bez potrzeby stosowania instalacji 
magazynowych, jak to jest w przypadku gazu płynnego.  
 
Tabela 9 Dane dotyczące przesyłu gazu na terenie Gminy Ostrów. 

 

  

Jednostka miary 

 

2015 
   
   

Dane dotyczące przesyłu gazu    

Długość czynnej sieci gazowej wynosi   Km 96,4 

Długość czynnej sieci gazowej przesyłowej  
wynosi  

 km 6,44 

Odbiorcy gazu – ilość gospodarstw   szt  829 

     

Zużycie gazu   Tys. m3  307,7 

Zużycie gazu   WWh 3 403,0 

Ludność korzystająca z sieci gazowej 3   osoba 3 150 

Źródło: Bank danych lokalnych GUS 
 

 
3.15 Odnawialne źródła energii 

 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 wiąże się ze wzrostem wykorzystania źródeł 
odnawialnych w stosunku do wyczerpywalnych surowców energetycznych, np. węgla, którego 
spalanie odznacza się znaczną uciążliwością dla stanu jakości powietrza. Wzrastające zainteresowanie 
odnawialnymi źródłami energii uwarunkowane jest między innymi:  
 

 wyczerpywaniem się paliw kopalnych i poszukiwaniem nowych źródeł energii,  
 ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska,  
 polityką energetyczną państwa.  

 
W bieżącej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przewidziane 
są dotacje na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Częstym wyborem władz gminnych 
okazały się kolektory słoneczne jako alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii cieplnej.  
Kolektory słoneczne to urządzenia do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze). Znajdują szereg 
zastosowań, m.in.:  
 

 podgrzewanie wody użytkowej,  

 podgrzewanie wody basenowej,  

 wspomaganie centralnego ogrzewania,  

 chłodzenie budynków.  
 
Kolektory to instalacje wysokiej sprawności i potrafią zaoszczędzić nawet do 70% energii koniecznej 
do podgrzania wody oraz 30% energii potrzebnej do centralnego ogrzewania. Dzięki temu 
gospodarze posesji mogą mieć darmowe, dodatkowe, bądź zasadnicze źródło energii w przypadku 
przeprowadzenia dodatkowych modernizacji budynku.  
Instalacja solarna stanowi zespół dobranych do siebie urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, 
panele sterująco - zabezpieczające i pojemnościowe zasobniki wody użytkowej lub zasobniki 
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buforowe z przepływowymi wymiennikami ciepła.  
 
Sprawność kolektora może spadać wraz ze wzrostem różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem 
roboczym a otoczeniem, dlatego naturalną obawą jest, że kolektor będzie niedostatecznie pracował 
np. w okresie zimowym. Sezon grzewczy zdecydowanie rozmija się z okresem największego 
nasłonecznienia, tj. od kwietnia do września, gdy blisko 80% całorocznej energii słonecznej przypada 
na te miesiące.  
 
Zastosowanie zestawu solarnego wraz z dodatkowym źródłem ciepła, np. z instalacją LPG, pozwala na 
uniezależnienie się od warunków pogodowych. W przypadku braku dopływu promieni słonecznych 
do ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody wykorzystywany jest gaz płynny, co zapobiega 
ryzyku braku energii zimą lub w czasie pochmurnych dni. Rozwiązania tego typu mogą być stosowana 
w budynkach już istniejących lub dopiero budowanych.  
 
Instalacja fotowoltaiczna jest trwałą, długookresową inwestycją, która skutecznie może ustrzec przed 
podwyżkami cen prądu, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska, dlatego ważne jest 
wykorzystanie wszystkich dostępnych opcji i możliwości, aby sfinansować jak najwięcej inwestycji w 
tym zakresie. 
 
Obecny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego jest rozpisany do 2020 r. i 
przewiduje dofinansowanie inwestycji również na instalacje OZE. Gmina Ostrów przewiduje instalację 
paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej, jak również montaż 
mikroinstalacji dla mieszkańców. Na chwilę obecną na terenie Gminy nie ma instalacji 
umożliwiających przetworzenie i wykorzystanie energii odnawialnej, natomiast z ankietyzacji wynika, 
że zainteresowanie mieszkańców Gminy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł sukcesywnie 
rośnie.  
 
Analiza odnawialnych źródeł energii 
 
Energia wiatru 
 
Gmina znajduje się w III strefie wiatru, a więc niekorzystną ze średnią prędkością wiatru ok. 3,8 – 4,1 
m/s. Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością 5- 25 m/s . 
Rysunek 10 - Mapa Struktura wiatru w skali kraju. 

 
Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, IMGW. Warszawa 2005 
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Energia słońca  
 
Gmina Ostrów należy do przeciętnie nasłonecznionych obszarów w Polsce. W skali roku zgodnie z 
Atlasem klimatu Polski występuje usłonecznienie 1550 godzin. Średnioroczne sumy promieniowania 
słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej wynoszą dla gminy Ostrów 
1050 kWh/m2/rok. Dla porównania wartość ta dla Polski waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2. 
Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-
letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża 
się do 16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. Nasłonecznienie podlega 
wahaniom w zależności od pory dnia i roku, a w naszej strefie klimatycznej pogoda jest zróżnicowana, 
co wpływa na zmienną ilość dni słonecznych w roku. 
 
Rysunek 11 - Mapa Usłonecznienie Polski. 
 

 
Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, IMGW. Warszawa 2005 
 
Energia wody  
 
Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest określana przez wielkość energii elektrycznej 
wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii 
elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym (przepływowych).  
Region Gminy należy do regionów Polski o małych zasobach energii wód płynących i nie wykazuje 
potencjału w dziedzinie energetyki wodnej.  
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Energia geotermalna  
 
Energia geotermalna to ciepło pozyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej. 
Energia geotermalna jest użytkowana bezpośrednio jako ciepło grzewcze dla potrzeb komunalnych 
oraz w procesach produkcyjnych w rolnictwie, a także do wytwarzania energii elektrycznej (przy 
wykorzystaniu pary suchej lub solanki o wysokiej entalpii).  
Sposób wykorzystania zasobów geotermalnych zależy od temperatury czynnika grzejnego. Przyjęto, 
że przy temperaturze powyżej 120-1500C opłaca się go wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. 
Przy niższych temperaturach czynnika grzejnego wykorzystuje się go do celów ciepłowniczych, 
klimatyzacyjnych, wytwarzania ciepłej wody użytkowej w systemach miejskich i przemysłowych, do 
ogrzewania szklarni, hodowli ryb, do celów balneologicznych i rekreacyjnych.  
Najlepsze możliwości rozwoju energetyki geotermalnej występują zazwyczaj na obszarach wysokich 
wartości strumienia cieplnego, przy jednoczesnej obecności formacji wodonośnych o dobrych 
warunków hydrogeologicznych. W związku z tym gmina Ostrów nie posiada większych perspektyw 
dla pozyskiwania energii geotermalnej. Brak jest szczegółowego rozeznania co do istnienia takich złóż 
na przedmiotowym terenie, ich temperatury i głębokości zalegania.  
 
Biopaliwa stałe  
 
Do źródeł energetycznych o charakterze odnawialnym, o największym potencjale wykorzystania i 
rozwoju w gminie Ostrów, należą biopaliwa stałe. Podstawowym biopaliwem stałym jest drewno 
opałowe występujące w postaci polan, okrąglaków, zrębków oraz brykiety, pelety i odpady z 
leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego, a także odpady z przemysłu drzewnego i 
papierniczego. Odrębną grupę stanowią paliwa pochodzące z plantacji przeznaczonych na cele 
energetyczne (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w 
celach energetycznych) oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (odchody zwierzęce, 
słoma).  
Perspektywicznie dodatkowym źródłem biomasy mogą być uprawy energetyczne wierzby krzewiastej 
prowadzone na nieużytkach i terenach niezagospodarowanych, wilgotnych czy zalewowych czy też 
słoma pszeniczna. 
 
Biogaz  
 
Biogaz to produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. 
ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-
spożywczego, biomasa), a częściowo także ich gnicia powstający w biogazowni.  
W procesie fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. W 
wyniku spalania biogazu powstaje mniej szkodliwych tlenków azotu niż w przypadku spalania paliw 
kopalnych.  
Brak jest informacji dotyczących wykorzystania biogazu w celach energetycznych na terenie gminy 
Ostrów.  
 
Biopaliwa ciekłe  
 
Biopaliwa są wytwarzane z surowców pochodzenia organicznego (biomasy lub biodegradowalnych 
frakcji odpadów). Są to: bioetanol, biodiesel, biometanol, biodimetyloeter, bio-ETBE, bio-MTBE. Jako 
biopaliwa ciekłe mogą być wykorzystywane też naturalne oleje roślinne. Wymienione produkty są 
stosowane jako biokomponenty dodawane do paliw silnikowych wytwarzanych z ropy naftowej. 
Dodatkami najczęściej stosowanymi są bioetanol (dodatek do benzyn silnikowych) i biodiesel 
(dodatek do olejów napędowych).  
Brak jest danych na temat wykorzystania biopaliw ciekłych na terenie gminy Ostrów. 
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Energia ciepła otoczenia (środowiska naturalnego), przy zastosowaniu pomp ciepła  
 
Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów ogrzewania budynków i 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła pobierają energię słoneczną 
zmagazynowaną w środowisku naturalnym i wykorzystują ją w systemie ogrzewania. Czynnik 
roboczy, cyrkulujący w zamkniętym obiegu, parując w niskich temperaturach odbiera ciepło ze 
środowiska naturalnego. Następnie za pomocą sprężarki pompy ciepła czynnik roboczy zostaje 
doprowadzony do temperatury odpowiedniej do celów ogrzewania. Bezpłatnie pobrane ciepło 
słoneczne oraz elektryczna energia napędowa, która jest konieczna do sprężania czynnika roboczego, 
dają w efekcie ciepło pozwalające ogrzać budynek i wodę użytkową oszczędzając energię i chroniąc 
środowisko naturalne.  
Niezależnie od pory roku wykorzystują one energię słoneczną zgromadzoną w ziemi, wodach 
gruntowych, powietrzu atmosferycznym oraz energię geotermalną, które są dostępne w 
nieograniczonej ilości. Te źródła energii noszą nazwę dolnych źródeł ciepła.  
 
Podział dolnych źródeł ciepła:  
 
- Powietrze jest nośnikiem energii cieplnej, którą za pomocą pomp ciepła typu powietrze/woda 
można wykorzystać w zakresie temperatur od +40°C do -25°C. Wskaźnik wydajności tych urządzeń 
jest na tyle wysoki, że coraz częściej ich wydajność porównuje się do pomp ciepła solanka/woda. 
- Woda - temperatura wody gruntowej, nawet zimą wynosi od +7°C do +12°C, dlatego można ją 
łatwo wykorzystać jako dolne źródło ciepła. Warunkiem do prawidłowej pracy jest odpowiednia ilość 
i jakość pobieranej wody oraz posiadanie odpowiednich zezwoleń.  
- Grunt można porównać do olbrzymiego zasobnika ciepła, który jest nieustannie zasilany energią 
promieniowania słonecznego i energią geotermalną. Pompy ciepła solanka/woda potrafią doskonale 
wykorzystać to niewyczerpalne źródło energii cieplnej, dlatego ich wydajność są bardzo wysokie. 
Energia geotermalna zaliczana jest do jednych z rodzajów energii odnawialnej i zgodnie z dyrektywą 
2009/28/WE została zdefiniowana jako energia składowana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi. 
Technologia dolnych źródeł w układzie z pompami ciepła umożliwia przetwarzanie tych zasobów na 
potrzeby użytkowych celów grzewczych lub chłodniczych.  
Dostępność wyżej wymienionych źródeł ciepła jest nieograniczona geograficznie, a zatem możliwości 
wykorzystania w gminie Ostrów są bardzo duże. 
 

 
3.16 Gospodarka odpadowa 

 
Na terenie Gminy Ostrów, w miejscowości Kozodrzy funkcjonuje zakład zagospodarowania odpadów. 
Przez zagospodarowanie odpadów rozumie się:  

 recykling,  

 sortowanie,  

 tlenową stabilizację,  

 beztlenową stabilizację,  

 spalanie,  

 składowanie.  
 
Odbiorcą odpadów od mieszkańców w Gminie Ostrów jest Zakład Usług Komunalny w Ostrowie, 
Natomiast miejscem docelowym odpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. 
Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2015 rok odebrano od mieszkańców Gminy Ostrów 498,8 Mg – 
dotyczy to niesegrowanych zmieszanych odpadów komunalnych. 
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W ramach odbioru odpadów od mieszkańców zebrano również 42,0 Mg selektywnie odebranych 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
W roku 2015 odebrano odpady od 5 994 osób, którzy włączyli się w obowiązujący system segregacji 
odpadów, postępując zgodnie z regulaminem utrzymania czystości w Gminie. Osiągnięty poziom 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych 
(papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) wyniósł 42,9 %.  

Gmina Ostrów posiada kontenery do selektywnej zbiórki odpadów ustawione w kilku 
punktach, a dodatkowo w budynkach użyteczności publicznej. Nadal jednak znacznym problemem 
dla Gminy jest spalanie odpadów w domowych piecach, które znacznie zanieczyszczają powietrze nie 
tylko dwutlenkiem węgla, ale i szeregiem lotnych substancji, w tym kancerogennych pochodzących ze 
spalania np. kolorowego papieru czy kartonów. Dlatego tak ważna jest edukacja mieszkańców i 
promocja wzorców pro-środowiskowych, nie tylko ze względu na konieczność poprawy stanu jakości 
powietrza, będącego jednym z celów niniejszego Planu, ale polepszenia komfortu życia mieszkańców. 

 
 

4 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERYCZNYCH NA TERENIE GMINY 
 

4.1 Wprowadzenie 

 
Wpływ zanieczyszczeń na stan jakości powietrza, ze względu na aspekt środowiskowy i czynnik ludzki, 
należy rozpatrywać kompleksowo jako problem ekologiczny, społeczny i ekonomiczny, ponieważ 
zanieczyszczenia powietrza powodują również niszczenie budynków czy korozję metali. Na całym 
świecie instytucje państwowe podejmują kroki zmierzające w stronę ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, poprzez określanie norm emisji związków zanieczyszczających atmosferę, np. z 
instalacji zakładów przemysłowych.  

Zanieczyszczenia atmosfery są problemem globalnym, co nie oznacza, że nie powinny być 
rozpatrywane w mniejszej, lokalnej skali. Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, 
stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość w czystym 
powietrzu atmosferycznym, która wynosi: 78% cząsteczkowego azotu, 21% tlenu, 0,9% argonu oraz 
0,1% innych gazów – wodoru, helu, neonu, ozonu, ksenonu, neonu i kryptonu. Obok elementów 
stałych w atmosferze występują również tzw. domieszki w zmiennych stężeniach. Mogą być to gazy 
takie jak para wodna, tlenki węgla, siarki, azotu, amoniak, siarkowodór i inne. Domieszkami mogą być 
też substancje ciekłe, tj. roztwory, produkty kondensacji, cząstki stałe, np. bakterie, pyłki roślin, 
popioły przemysłowe i wulkaniczne, aerozole. 
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład 
chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne 
komponenty środowiska, np. wodę, glebę (www.who.int). Ustalenie klasyfikacji zanieczyszczeń czy 
jednoznacznego podziału jest kwestią umów. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe 
i gazowe. Według źródeł i pochodzenia zanieczyszczenia możemy podzielić na naturalne i sztuczne.  
Zanieczyszczenia naturalne wynikają z procesów zachodzących w przyrodzie, na które człowiek 
zasadniczo nie ma wpływu, np. czynne wulkany, wyładowania atmosferyczne, huragany, procesy 
erozji gleb, parowanie mórz i oceanów, samorzutne pożary lasów, etc. Zanieczyszczenia te mają na 
ogół charakter sporadyczny, co nie oznacza większego zagrożenia życia na Ziemi.  
Zanieczyszczenia sztuczne są powodowane przez człowieka, są od niego zależne, m.in. 
zanieczyszczenia emitowane przez przemysł (zwłaszcza energetyczny), transport, zanieczyszczenia 
komunalne i te powstające w wyniku intensywnej uprawy roli i hodowli zwierząt. Główne zatem 
miejsca powstawania zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowieka związane są z 
energetyką, sektorem komunalno-bytowym, komunikacją oraz rolnictwem.  
Ogólnie rzecz ujmując, zanieczyszczenia antropogeniczne są bardziej toksyczne dla środowiska, które 
nie jest w stanie samo ich wyeliminować, jak to ma miejsce w przypadku zanieczyszczeń ze źródeł 
naturalnych. Chociaż zanieczyszczenia sztuczne produkowane są w mniejszych ilościach w 
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porównaniu z naturalnymi, to oddziałują jednak na mniejsze obszary o dużej gęstości zaludnienia.  
Podział zanieczyszczeń według stref zasięgu obejmuje zanieczyszczenia lokalne, regionalne i globalne. 
Podstawowe źródła zanieczyszczeń mają charakter ściśle lokalny poprzez koncentrację w miastach i 
ośrodkach przemysłowych z ich bezpośrednim otoczeniem. Do najważniejszych źródeł lokalnych 
zanieczyszczeń należą pojazdy mechaniczne (nawet 60% wszystkich zanieczyszczeń), następnie: 
przemysł, elektrownie cieplne, lokalne narzędzia grzewcze, tzw. niska emisja z domów 
jednorodzinnych.  
Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:  

 punktowe – są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenku siarki, tlenku 
azotu, tlenku węgla, metale ciężkie. Źródła punktowe przemysłowe cechuje stała wielkość 
emisji i innych parametrów, tj. temperatura i prędkość gazów odlotowych. W momencie, gdy 
punktowe źródło stanowi gospodarstwo domowe – wszystkie parametry emisji ulegają 
zmianie przy każdym wprowadzeniu do atmosfery  

 

 powierzchniowe (rozproszone) – są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie 
zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki, a także składowiska odpadów  

 

 liniowe – są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne z dróg szybkiego ruchu, ruchu 
miejskiego, odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów 
aromatycznych, metali ciężkich, pochodzących głównie z katalizatorów samochodowych 
(platyny, palladu i rodu)  

 
Zanieczyszczenia powietrza stanowią największe zagrożenie życia człowieka, z powodu łatwości 
wchłaniania trucizn z dróg oddechowych i możliwości szybkiego wystąpienia efektu toksycznego 
(Wiąckowski, 2010). Podstawę racjonalnych działań w zakresie skutecznego zarządzania jakością 
powietrza atmosferycznego stanowi kontrolowanie na bieżąco dwóch aspektów, tj. emisji – 
wydzielanie się zanieczyszczeń ze źródeł ich powstawania, oraz imisji, czyli rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w środowisku. Atmosfera stanowi swego rodzaju „medium”, w którym substancje 
emitowane do powietrza przenoszone są od źródła do miejsca, na jakim zostaną osadzone na 
powierzchni ziemi. Rozkład przestrzenny zanieczyszczeń zależy od wielu czynników, z czego na 
główne składają się warunki emisji danego zanieczyszczenia (parametry techniczne emitorów, 
wielkość emisji) i mechanizm jego rozprzestrzenia się.   
 
Każde spalanie powoduje powstanie produktów ubocznych zanieczyszczających powietrze. Surowce 
o mniejszej wartości energetycznej – takie jak drewno i węgiel – paradoksalnie produkują tych 
zanieczyszczeń najwięcej. Paliwa wysokoenergetyczne, takie jak gaz ziemny, mniej zanieczyszczają 
atmosferę, natomiast nadal niestety nie są powszechne na wielu obszarach. Ocenia się, że piece 
opalane drewnem powodują 2-3 razy większe zanieczyszczenie powietrza niż piece gazowe (wykres 
poniżej). 
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Wykres 3. Średnia emisja drobnych cząstek stałych z różnych źródeł spalania 

 
Źródło: M.J.Rozenberg, „Burning Issues, Clean Air Revival”, 12/1/98, 1998, oprac. własne 
 

Drewno uważa się za materiał wybitnie ekologiczny, podczas, gdy dym powstający podczas jego 
spalania jest równie szkodliwy, jak ten powstający ze spalania węgla. Takie postrzeganie drewna 
przenoszone jest automatycznie na jego własności jako surowca energetycznego. Powszechne jest 
przekonanie, że dym pochodzący ze spalania drewna - naturalnego i czystego składnika środowiska, 
nie może być w żadnej mierze szkodliwy. Tymczasem, skutki działania dymu drewnopochodnego są 
widoczne już przy zanieczyszczeniach mniejszych niż 40 mg/m3. Tymczasem dym z tradycyjnego, 
murowanego, kominka może powodować zanieczyszczenia przewyższające 200 mg/m3.  
Ze względu na chemiczną budowę związków występujących w węglu można wydzielić trzy grupy 
substancji: substancję organiczną, substancję nieorganiczną (mineralną) oraz wodę, natomiast ze 
względu na sposób zachowania się w procesie spalania przyjęło się umownie dzielić substancje 
tworzące węgiel na substancję palną oraz balast. Do balastu zalicza się wilgoć i części mineralne, z 
których powstaje popiół.  
Substancja palna węgla składa się z węglowodorów i związków organicznych, w których skład 
wchodzą pierwiastki: S, O i N. Nieznaczny udział w substancji palnej mają także niektóre siarczki 
nieorganiczne [Lorenz 1999].  
Spośród pierwiastków budujących węgiel za palne uważa się tylko węgiel C, wodór H i siarkę S oraz 
azot N. Tak więc produktami zupełnego utlenienia pierwiastków palnych powinny być tlenki: CO2, 
H2O i SO2, ewentualnie SO3. Produkt utleniania azotu w spalinach kotłowych to przede wszystkim 
tlenek azotu NO (ok. 95%) – ze względu na jego trwałość w wysokich temperaturach. Zazwyczaj na 
skutek niedoskonałych warunków spalania, końcowe produkty spalenia zawierają również substancje 
palne. Jest to zjawisko niepożądane, ponieważ zmniejsza efekt energetyczny procesu (ilość 
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użytecznego ciepła). Procesy spalania paliw (w tym węgla) są podstawowym źródłem skażenia 
atmosfery stałymi i gazowymi, toksycznymi i nietoksycznymi produktami spalania. Praktycznie 
wszystkie składniki spalin można uznać za zanieczyszczające środowisko przyrodnicze.  

Spalanie węgla powoduje również powstawanie stałych produktów spalania – popiołu i żużla, 
zwanych odpadami paleniskowymi. Ilość tych odpadów zależy od ilości zużytego węgla, jego jakości 
(zawartości popiołu), rodzaju i konstrukcji paleniska oraz od skuteczności zastosowanych urządzeń 
odpylających (rodzaj urządzeń odpylających ma również wpływ na skład granulometryczny 
popiołów). 

 
4.2 Związki gazowe 

 
Zanieczyszczenia powietrza stanowią największe zagrożenie życia człowieka, biorąc pod uwagę 
łatwość wchłaniania trucizn z dróg oddechowych i możliwość szybkiego wystąpienia efektu 
toksycznego. Zwłaszcza zanieczyszczenia gazowe ze względu na małą wielkość cząsteczek, zdolność 
koncentracji do dużych stężeń przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia dyspersji stanowią 
poważny problem w kwestii ochrony zdrowia i życia wszystkich żywych organizmów.  
Trudność opanowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych mających pochodzenie 
zarówno naturalne jak i z antropogenicznych źródeł i procesów stawia duże wyzwanie na poziomie 
lokalnym. Ujęcie problemu w zakresie prywatnego paleniska domowego czy pojedynczego zakładu 
produkcyjnego, działając na zasadzie małych kroków pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty w 
kontekście ochrony powietrza.  

Zanieczyszczenia gazowe, na które zwracamy szczególną uwagę to związki nieorganiczne i 
organiczne (głównie tlenki siarki, azotu, węgla, węglowodory i ich pochodne). 
 
Tlenki siarki SOx  
 
Dwutlenek siarki jest to bezbarwny gaz, o ostrej, duszącej woni, cięższy od powietrza i umiarkowanie 
rozpuszczalny w wodzie. Emitowany jest ze źródeł naturalnych, zwykle obok tlenku węgla.  
Dwutlenek siarki negatywnie oddziałuje na roślinność, zdrowie ludzkie i na materiały budowlane 
powodując ich korozję. Roślinność odznacza się największą wrażliwością na jego wpływ, a najbardziej 
wrażliwą grupą są porosty i lasy górskie. Najmniej natomiast rośliny uprawne.  
Dwutlenek siarki wchłania się do organizmu człowieka przez drogi oddechowe, powodując 
przewlekłe zapalenie oskrzeli, zmniejszoną odporność płuc na infekcje, choroby górnego odcinka 
układu oddechowego. Tlenek siarki powoduje korozję stali, cynku, miedzi i aluminium, niszczy 
różnego rodzaju kamienie wapienne, z którego są zbudowane m.in. pomniki oraz odbarwia farby 
pigmentowane.  
 
Tlenki azotu NOx  
 
Dwutlenek azotu jest trującym gazem, o duszącym zapachu, który bardzo słabo rozpuszcza się w 
wodzie. Emitowany jest ze źródeł naturalnych np. fotoutlenianie azotu występującego w powietrzu, 
wybuchy wulkanów, procesy obiegu azotu zachodzące w glebie i oceanach. Dwutlenek azotu może 
też powstawać jako zanieczyszczenie ze źródeł antropogenicznych przede wszystkim spalanie w 
wysokiej temperaturze paliw kopalnianych.  
Dwutlenek azotu odznacza się negatywnym działaniem na roślinność. Azot przyswajany przez rośliny 
w odpowiednich ilościach powoduje prawidłowy wzrost i rozwój rośliny, jednak przyswajany w 
nadmiarze hamuje wzrost i rozwój rośliny, powoduje wystąpienie widocznych zmian morfologicznych 
i fizjologicznych. Negatywny wpływ na ludzkie zdrowie przejawia się w stanach zapalnych górnych i 
dolnych dróg oddechowych, osłabieniem płuc, a nawet ostrymi chorobami układu nerwowego. 
Dwutlenek azotu ze względu na swoją brunatną barwę i wyjątkową wśród gazów zdolność 
absorbowania promieni słonecznych powoduje również ograniczenie widzialności. W momencie, gdy 
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tlenki NOx wystąpią w atmosferze obok węglowodorów wytworzy się łańcuch fotochemicznych 
reakcji, które prowadzą do wytworzenia się w troposferze rodników ozonowych i w konsekwencji 
mgły, zwanej smogiem fotochemicznym. Smog fotochemiczny, zwany też smogiem białym, smogiem 
jasnym, czy smogiem typu Los Angeles powoduje podrażnienie oczu, dróg oddechowych oraz 
uszkodzenia roślin.  
 
Dwutlenek węgla CO2  
 
W temperaturze pokojowej dwutlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym i niepalnym gazem, 
dobrze rozpuszczalnym w wodzie i ok. 1,5 raza cięższym od powietrza. W naturze występuje w stanie 
wolnym w atmosferze i związanym (np. jako składnik CaCO3).  
Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania jak również tworzy się przy utlenianiu i 
fermentacji substancji organicznych. W małych stężeniach nie jest trujący, chociaż przy 
oddychaniu powietrzem zawierającym tylko 5% CO2 odczuwa się uczucie duszności, niepokój, 
zwiększenie częstości oddechów. Przy zwiększaniu się stężenia gazu dochodzi do bólów i zawrotów 
głowy, szumu w uszach, zaburzeń postrzegania, tachykardii, nadmiernej potliwości i przekrwienia 
spojówek. Przy stężeniach powyżej 10% narasta duszność i osłabienie, pojawiają się omamy i 
zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie oraz drgawki. Stężenia powyżej 20% powodują śmierć 
w ciągu kilkunastu minut, a powyżej 30% śmierć natychmiastową. Niedotlenienie i obrzęk mózgu 
mogą spowodować nieodwracalne zmiany w mózgu, mimo uratowania zatrutej osoby.  
Do zatruć dwutlenkiem węgla dochodzi przede wszystkim w różnych zakładach przemysłowych 
(głównie kopalniach), jednak zatrucia są także możliwe w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie 
wydzielany w wyniku fermentacji dwutlenek węgla zwiększa stężenie tego gazu w powietrzu 
wdechowym. Powszechnie występuje w cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach 
zbożowych, browarach i studzienkach kanalizacyjnych . Wejście do takich pomieszczeń bez 
sprawdzenia składu powietrza lub bez aparatów powietrznych zagraża zatruciem, a nawet śmiercią.  
 
Tlenek węgla CO  
 
Tlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym, silnie trującym gazem. Może pochodzić ze źródeł 
naturalnych, np. utlenianie związków organicznych, pożary roślinności oraz antropogenicznych, np. 
niecałkowite spalanie węgla, spaliny samochodowe, a w pomieszczeniach zamkniętych jego źródłem 
jest dym tytoniowy i niesprawnie działające urządzenia grzewcze.  
Wykrycie tlenku węgla jest trudne ze względu na brak smaku i zapachu. Nie działa drażniąco na drogi 
oddechowe, jednak znacząco wpływ na ludzkie zdrowie. Wykazuje duże powinowactwo do 
hemoglobiny, tworząc karboksyhemoglobinę i co za tym idzie hemoglobina traci zdolność pobierania 
tlenu. Niedotlenienie komórek prowadzi do upośledzenia w konsekwencji funkcji tkanek i narządów. 
W skrajnych przypadkach wysokie stężenia CO powodują zatrucie organizmu skutkujące 
niedotlenieniem mózgu, a w konsekwencji prowadząc do zgonu. Ekspozycja na średnie lub wysokie 
stężenie CO w powietrzu powoduje zawroty głowy, duszności, osłabienie organizmu.  
Tlenek węgla bezpośrednio nie oddziałuje negatywnie na środowisko, jednak może utleniać się do 
dwutlenku węgla, który jest głównym gazem szklarniowym lub utleniać się w obecności NOx do 
ozonu, który poważnie uszkadza rośliny.  
 
 
Para wodna H2O  
 
Para wodna to stan gazowy wody. Jako prawie czysty gaz, występuje w naturze w gejzerach, w 
gorących jaskiniach, jest wyrzucana z podziemi, jest wytwarzana i używana w technice oraz w 
gospodarstwie domowym. Jest też składnikiem powietrza atmosferycznego o zmiennej zawartości ze 
względu na naturalną regulację, tj. kondensację, opady atmosferyczne. Odgrywa kilka kluczowych ról: 
jako gaz cieplarniany wzmacniający ocieplenie powodowane przez CO2, poprzez dodatnie sprzężenie 
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zwrotne (wzrost koncentracji dwutlenku węgla potęguje wzrost temperatur, który z kolei wzmaga 
parowanie zwiększając przy tym dalej temperatury, etc.); jako gaz cieplarniany 
ograniczający przypowierzchniowe ocieplanie wywołane zwiększonym stężeniem CO2; i jako 
podstawowy budulec chmur, które mogą zarówno wzmacniać, jak i osłabiać efekt cieplarniany.  
 
Węglowodory  
 
Szkodliwość węglowodorów polega na działaniu drażniącym na drogi oddechowe w przypadku 
ekspozycji. Węglowodory alifatyczne mogą być również nośnikami pyłów.  
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w skrócie to związki posiadające w swojej strukturze 
od dwóch do trzynastu pierścieni aromatycznych. Powstają podczas niepełnego spalania paliw 
kopalnianych, drewna i odpadów, występują również w dymie tytoniowym. Naturalnie występują w 
postaci stałej, ze względu na wysoką temperaturę wrzenia.  
Węglowodory aromatyczne są rakotwórcze, wykazują silną tendencję do adsorpcji na powierzchni 
pyłu. Po wniknięciu do organizmu człowieka (np. poprzez zjedzenie smażonych potraw lub drogą 
oddechową) ulegają biotransformacji, w wyniku której powstają metabolity powodujące mutacje. 
Mają zatem działanie mutagenne (www.epa.gov). Nie są jednak związkami chemicznie aktywnymi. 
Do WWA zaliczanych jest ponad 200 związków, wśród których najbardziej znanym jest benzo(a)piren 
(JudaRezler, 2006). Benzo(a)piren jako jeden z najniebezpieczniejszych związków 
wielopierścieniowych jest substancją toksyczną o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Skutki 
odczuwalne występują już przy dawkach mikrogramowych. Może powodować dziedziczne wady 
genetyczne, może też upośledzać płodność i działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym (http://www.ciop.pl/). Związek ten jest oznaczany w pyle PM10. 
 
4.3 Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie  Ostrów 

Zanieczyszczenia powietrza pochodzą z dwóch źródeł naturalnych i antropogenicznych.  
 
W gminie Ostrów głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest tzw. emisja 
antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Głównymi źródłem tego rodzaju 
zanieczyszczeń powietrza jest spalanie paliwa stałego (węgiel, miał koksowy, koks) i spalanie 
odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych, a także emisja komunikacyjna. 
Naturalne procesy zachodzące w przyrodzie (emisja naturalna) mają znaczenie marginalne i w 
niewielkim stopniu oddziałują na jakość powietrza.  
 
Emisja punktowa rozumiana jest jako energetyczne spalanie paliw przez podmioty gospodarcze oraz 
obiekty sfery publicznej. Na terenie gminy nie ma dużych emitorów zanieczyszczeń do powietrza 
(instalacji technologicznych), brak jest zakładów o profilu produkcji szczególnie szkodliwym dla 
środowiska.  
 
Emisja niska, pochodzi z pieców (w tym głównie węglowych) używanych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych, w Gminie praktycznie nie funkcjonują kotłownie (2 sztuki o 
marginalnym znaczeniu). W wielu gospodarstwach spala się różnego rodzaju materiały odpadowe, w 
tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest 
niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównym paliwem w lokalnych kotłowniach jest 
węgiel o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia.  
 
Emisja liniowa, komunikacyjna stwarza zagrożenie zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu 
kołowego i ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i 
dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza 

atmosferycznego a także wpływają na wzrost poziomu stężenia ozonu w troposferze. 
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Teren gminy Ostrów nie jest objęty regionalnym ani lokalnym monitoringiem jakości powietrza. 
Ocenę stanu aerosanitarnego gminy oprzeć należy na wynikach pomiarów wykonywanych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska nadzorowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie. Punkt pomiarowy usytuowany jest w Dębicy i Rzeszowie.  
 
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 z późn. zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i 
prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o 
środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o 
poziomach stężeń substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza. 
 
W celu oceny jakości powietrza na terenie Województwa Podkarpackiego, wyznaczono 2 strefy. 
Gmina Ostrów znajduje się w obrębie strefy podkarpackiej. Oceny jakości powietrza dokonuje się 
oddzielnie uwzględniając kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz kryteria 
ustanowione ze względu na ochronę roślin. Ocena obejmuje wszystkie substancje ujęte w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012r. poz. 1031) oraz ponadto pył drobny PM2,5 (zgodnie z 
nowelizacją ustawy Poś oraz zaleceniami Ministra Środowiska i wytycznymi GIOŚ).  
 
Wyniki klasyfikacji stref jakości powietrza, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony roślin, przedstawiono w poniższych tabelach. Wyniki 
odnoszą się do roku 2015. Dane przedstawiono na podstawie Rocznej Oceny Jakości Powietrza w 
Województwie Podkarpackim – Raport za rok 2015. 
 
Tabela 10. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń pod kątem ochrony zdrowia 
 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 PM2,5 PB As Cd Ni B(a)P 

Strefa 
podkarpacka 

PL1802 A A A A A C C A A A A C 

 
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Podkarpackim – Raport za rok 2015 
 
 
Tabela 11. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń pod kątem ochrony roślin 
 

Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 O3 

Strefa 
podkarpacka 

PL1802 A A A 

 
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Podkarpackim – Raport za rok 2015 
 
Gdzie: 

Klasa 

strefy  

Poziom stężeń 

zanieczyszczenia  

Wymagane działania  

 
A 

nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego  

 

Utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 

dopuszczalnego oraz próba trzymania najlepszej jakości 

powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem.  
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C 

powyżej poziomu 

dopuszczalnego  

 

 Określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych 

 Opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu (jeśli POP nie był wcześniej 
opracowywany). 

 Kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 
przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 
obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 
dopuszczalnych. 

Źródło: WIOŚ 
 
Wyniki oceny poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w strefie podkarpackiej, do której należy 
gmina Ostrów wykazały, iż zanieczyszczenia gazowe tj. SO2, NO2, CO, C6H6 nie przekraczały 
obowiązujących dla tych substancji poziomów dopuszczalnych. Pozwoliło to na zakwalifikowanie 
strefy pod względem zanieczyszczenia tymi substancjami do klasy A dla obu kryteriów.  
Ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza w strefie pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 oraz 
benzo(a)piranem, klasyfikuje strefę do klasy C. 
 
Podsumowując obszar gminy Ostrów charakteryzuje się niskim stopniem zanieczyszczenia powietrza. 
Największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego w gminie ma komunikacja samochodowa oraz 
spalanie paliw w indywidualnych piecach. O jakości powietrza na terenie gminy decydują miejscowe 
emisje i zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz. Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych dużych 
zakładów produkcyjnych, mogących w znaczącym stopniu wpłynąć na stan zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego.  
Analizując przywoływany powyżej raport można wskazać na ścisłą zależność zmierzonych stężeń od 
warunków pogodowych. Zima spowodowała wysoką emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze 
spalania paliw na cele grzewcze, co bezpośrednio przełożyło się na wysoki poziom emisji tych 
zanieczyszczeń, szczególnie w obszarach, gdzie dominująca jest powierzchniowa emisja 
indywidualna. 
Działania proekologiczne prowadzone przez gminę w tym obszarze, powinny przede wszystkim 
ograniczyć tzw. niską emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W szczególności należy wprowadzać 
działania ograniczające stężenie pyłów PM10, PM 2,5 w powietrzu. Do działań tych należą 
termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł ciepła, korzystanie z paliw ekologicznych, itp. 
Utrzymywanie się stężeń zanieczyszczeń poniżej wartości dopuszczalnej wymaga prowadzenia 
ciągłych i systematycznych pomiarów wskaźnikowych. 

 
 

5 INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA  
 

5.1 Etapy określania wielkości emisji CO2 w gminie Ostrów  

Inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Poradnika „Jak 
opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. Dokument ten porusza kwestie 
odnoszące się do:  

 wyboru roku bazowego,  

 wyboru zestawu wskaźników,  

 zasięgu geograficznego inwentaryzacji,  

 sektorów.  
 
Przy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przydatne są dwie grupy wskaźników wymienione w 
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dokumencie SEAP, tj. wskaźniki standardowe zgodne z zasadami IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) oraz wskaźniki emisji LCA (Life Cycle Assessment). 
Wskaźniki standardowe wykorzystuje się przy wyliczaniu finalnej emisji dwutlenku węgla, tj. w 
momencie zużycia surowca energetycznego. Dzięki nim można wyznaczyć łączną emisję CO2 bez 
konieczności szacowania emisji innych gazów cieplarnianych, aczkolwiek SEAP nie wyklucza takiej 
możliwości. Jeżeli podmiot sporządzający Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zdecyduje się jednak na 
wyznaczanie emisji z uwzględnieniem większej ilości gazów cieplarnianych to wówczas powinien użyć 
wzorów przeliczających emisję tych gazów na tzw. „ekwiwalent CO2”. W ten sposób wylicza się 
zagregowaną ilość emisji wszystkich gazów.  
Wskaźniki LCA wykorzystywane wówczas, gdy oszacowuje się emisję gazów cieplarnianych podczas 
całego „cyklu życia” paliw, tj. od momentu pozyskiwania przez rafinację, poprzez transport i końcowe 
spalanie. Stosując tę metodę oszacowuje się nie tylko emisję dwutlenku węgla, ale też innych gazów 
cieplarnianych.  
Dopuszcza się jednak stosowanie wskaźników krajowych. Krajowy Ośrodek Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami (KOBIZE) opracował szereg tabel zawierających dane na temat wartości 
opałowych i wskaźników emisji CO2 uwzględniając przy tym rodzaj działalności. W wartości 
wskaźnika emisji danego paliwa uwzględnia się już współczynnik utlenienia.  
W przypadku Gminy Ostrów wykorzystano wskaźniki emisji wg KOBIZE (Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami) do oszacowania emisji CO2 i wyznaczono tzw. emisję finalną.  

 
 

5.2 Metodologia  

 
Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru Gminy Ostrów, tak aby 

możliwe było zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu przez władze Gminy. Emisje 
podzielono ze względu na sektory, w które odpowiadają za ich powstanie:  
 

 budynki mieszkalne,  

 budynki komunalne,  

 przedsiębiorstwa,  

 transport gminny,  

 oświetlenie  
 
Inwentaryzacja emisji obejmuje swoim zakresem wielkość wszystkich emisji dwutlenku węgla 

z obszaru Gminy Ostrów, która została określona na podstawie końcowego zużycia energii przez 
poszczególnych odbiorców na jego terenie.  

Kalkulacje emisji CO2, sporządzono zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów, 
zawartymi w poradniku: „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]”. 

 
W celu oszacowania poziomu emisji gazów cieplarnianych przyjęte zostały następujące założenia 
metodologiczne:  

 Zasięg terytorialny – inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy 
Ostrów. Do wyznaczenia poziomu emisji CO2 przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie 
granic gminy.  

 Zakres inwentaryzacji – inwentaryzacja obejmuje emisje gazów cieplarnianych powstające ze 
zużycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:  

 energii elektrycznej,  

 energii cieplnej (na potrzeby c.o. i c.w.u.),  
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 energii paliw (związanych z transportem),  

 energii ze źródeł odnawialnych.  

 Sposób inwentaryzacji – do przeliczenia ilości energii generowanej przez poszczególne 
jednostki paliwa zastosowano wartości opałowe zgodne z wyznaczonymi przez Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE dla wskazanego roku bazowego.  

 Określenie wielkości emisji – dla określenia wielkości emisji CO2 przyjęto tzw. standardowe 
wskaźniki emisji zgodnie z zasadami IPCC (za European Union „How to develop a SEAP”, 
2010). Wskaźniki obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie 
gminy.  

 Metoda prognozy – dla określenia wielkości emisji CO2 w 2020 roku wzięto pod uwagę 
założenia przyjęte przez Ministerstwo Gospodarki zaprezentowane w dokumencie „Prognoza 
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku” stanowiącym załącznik nr 2 do „Polityki 
energetycznej Polski do 2030 roku” (Warszawa, 10 listopada 2009 r.), a także „Prognozy 
eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)” opracowanie wykonane na 
zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Warszawa, 12 
października 2012 r.)  

 
Wykaz stosowanych wartości opałowych i wskaźników emisji gazów cieplarnianych 

zestawiono w poniższych tabelach zawierających wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2(WE) 
w roku 2015 . 
 
Tabela 11. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw 
 

Rodzaj paliwa WO WE CO2 
kg/GJ 

Gaz ziemny 48,00 MJ/kg 55,82 

Gaz LPG 25,19 MJ/m3 64,00 

Olej napędowy 41,8 MJ/kg 73,33 

Oleje opałowe 40,19 MJ/kg 76,59 

Węgiel kamienny 41,8 MJ/kg 94,73 

Benzyny silnikowe 42,0 MJ/kg 68,61 

 
Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

 
 

Tabela 12. Wskaźniki emisji gazów cieplarnianych - elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 
 

Rodzaj paliwa WE CO2 

kg/GJ 

Węgiel kamienny 331,00 

 
Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
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Do obliczenia wartości emisji CO2 wykorzystano następujący wzór obliczeniowy: 
 

ECO2 = 𝐄𝐦×𝐏 
 
 

gdzie:  
ECO2– emisja dwutlenku węgla [t]  
Em– standardowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla [t/MWh]  
P – zużycie danego paliwa [MWh])  
 

Obliczenia wartości emisji CO2 przeprowadzono za pomocą arkusza kalkulacyjnego, 
przeliczającego dane wejściowe (ilość zużytej energii, paliwa, wytworzonych odpadów etc.) na 
wielkość emisji gazów cieplarnianych za pomocą wskaźników emisji. 

 
 

5.3  Wybór roku bazowego  

Przy  sporządzaniu  niniejszego Planu   wykorzystano  przede  wszystkim  dane przekazane  
przez  Urząd  Gminy  w  Ostrowie  oraz  dane  GUS.  Na  podstawie uzyskanych informacji określono 
rok bazowy.   
Zalecanym rokiem bazowym jest 1990 r., gdyż właśnie ten rok stanowi punkt wyjścia dla celów 
redukcyjnych przyjętych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE oraz w Protokole z Kioto. Dzięki 
temu możliwe będzie porównanie rezultatów w zakresie redukcji emisji osiągniętych na szczeblu 
unijnym oraz lokalnym. Jeżeli jednak władze lokalne nie dysponują danymi umożliwiającymi 
sporządzenie inwentaryzacji emisji dla roku 1990, mogą wybrać inny, dla którego są w stanie 
zgromadzić pełne i wiarygodne dane.  
W związku z powyższym, jako podstawę do opracowania działań w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Ostrów przyjęto wyniki inwentaryzacji emisji z roku 2015 –jest to inwentaryzacja bazowa, 
tzw. BEI, na podstawie której określono docelowy poziom emisji w roku 2020.  
O wybraniu roku 2015 jako roku bazowego zadecydowały następujące elementy:  

 Dysponowanie kompletem informacji pozwalającym oszacować wielkość emisji dla roku 
2015.  

 Brak danych za lata wcześniejsze.  
 
  

5.4  Wybór wskaźników emisji  

Dla określenia wielkości emisji przyjęto:  

 standardowe wskaźniki emisji wykorzystywane przez Krajowe Ośrodek Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami (KOBIZE),  
Wskaźniki emisji wyrażone są w jednostkach energetycznych (zgodnie z wytycznymi 

Porozumienia burmistrzów (Mg CO2/GJ):   
 
Sposób zbierania danych  
 
Dane otrzymane z instytucji zaopatrujących Gminę w energię, WIOŚ, jak również z Urzędu 

Gminy w połączeniu z ankietyzacją mieszkańców umożliwiło wykonanie bazowej inwentaryzacji 
wielkości emisji dwutlenku węgla. Opierając się na konkretnych wskaźnikach i wytycznych możliwe 
jest stworzenie prognoz obniżenia emisji do wymaganego poziomu za pośrednictwem konkretnych 
działań inwestycyjnych.  
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5.5 Niska emisja 

W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw 
stałych w kotłowniach indywidualnych i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą również emisja komunikacyjna, która 
najbardziej odczuwalna jest w pobliżu dróg charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu 
kołowego. Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi w związku z ruchem samochodowym należą: 

 tlenek i dwutlenek węgla, 

 węglowodory, 

 tlenki azotu, 

 pyły zawierające metale ciężkie, 

 pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych. 
Dla stanu powietrza atmosferycznego istotne znaczenie ma emisja NOx oraz metali ciężkich. Duże 

znaczenie ma również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg, która zależy w dużej mierze od 
warunków meteorologicznych. Komunikacja jest również źródłem emisji benzenu, benzo(a)piranu, 
toluen i ksylenu. Na wielkość tych zanieczyszczeń wpływa stan techniczny samochodów, stopień 
zużycia substancji katalitycznych oraz jakość stosowanych paliw.  

Prawie nie występuje emisja przemysłowa. Gmina Ostrów posiada charakter rolniczy. Nie 
występuje tu wielki przemysł. Źródłem emisji przemysłowej mogą być małe zakłady produkcyjne i 
usługowe zlokalizowane na terenie gminy. Z uwagi na lotny charakter zanieczyszczeń powietrza 
źródłem omawianego rodzaju zanieczyszczeń mogą być zakłady przemysłowe występujące na terenie 
sąsiednich miejscowości. 

 
5.6 Wskazanie obszarów problemowych 

Wykonana analiza stanu aktualnego, jak również analiza dokumentów strategicznych 
pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków w zakresie identyfikacji głównych obszarów 
problemowych, w kontekście opracowania niniejszego planu:  

 duża ilość rozproszonych systemów grzewczych, brak sieci ciepłowniczej,  

 zły stan izolacyjności cieplnej wielu budynków jednorodzinnych,  

 słaby stan techniczny dróg lokalnych, 

 bliskość wielu dróg o dużym natężeniu ruchu, 

 praktyki spalania odpadów w paleniskach domowych,  

 niewielkie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  

 niedostateczna świadomość mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i ochrony 
środowiska.  

 
5.7 Wyniki bazowej inwentaryzacji dwutlenku węgla 

 
Do oszacowania emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Ostrów został użyty referencyjny 

wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla dla produkcji energii elektrycznej na poziomie 0,812 Mg 
CO2/MWh opracowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Skorzystano 
także z danych zawartych w publikacji „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 
2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 
2014” (również autorstwa KOBiZE) dla pozostałych obszarów inwentaryzacji.  
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W poniższych tabelach prezentujemy dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, zużycie 
energii cieplnej w odniesieniu do czterech grup: 

 Sektor publiczny – obejmujący : 
o Obiekty użyteczności publicznej 
o Urządzenia, urządzenia i instalacje 
o Oświetlenie uliczne 

 Sektor mieszkaniowy – obejmujący: 
o Mieszkania/domy indywidualne 
o 1 budynek wielorodzinny 
o 13 budynków komunalnych 

 Sektor usługi/handel/produkcja 
 Transport 

Dla każdego z tych sektorów określono wartość emisji CO2. 
 
 
 
Sektor publiczny 
 
Łączne zużycie energii w tym sektorze w 2015 roku wyniosło 3 634 MWh, z czego 68% dotyczyło 
energii cieplnej, a 32 % energii elektrycznej. Konsekwencją ww. ilości energii było wyemitowanie 1 
637 Mg CO2 do atmosfery. Za największą emisję CO2 w analizowanym sektorze odpowiada grupa – 
Budynki użyteczności publicznej (61% całkowitej emisji). Związane jest to z emisją powstającą w 
wyniku wykorzystywania energii cieplnej i elektrycznej. 
 
Tabela 13 wartości zużycia energii  
 

Sektor Zużycie energii [MWh/rok]  [%] 

 Energia cieplna Energia elektryczna  

Budynki użyteczności 
publicznej 

2 478 382 79% 

Instalacje/urządzenia / 
obiekty użyteczności 
publicznej 

 -  495 14% 

Oświetlenie uliczne  -  279 8% 

SUMA: 2 478 1 156 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 14 wartości zużycia energii wg nośnika energii 
 

Nośnik energii  Zużycie energii  [MWh/rok] % 

Gaz ziemny 505 14% 

Węgiel 758 21% 

Drewno 12 0,3% 

Gaz LPG 28 1% 

Olej opałowy 1 158 32% 

Energia elektryczna 1 174 32% 

SUMA: 3 634 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Dane wynikowe dla sektora – emisja CO2 
 

Tabela 15 wartości emisji CO2 
 

Sektor 
Energia cieplna - 

emisja CO2 

[MgCO2/rok] 

Energia 
elektryczna - 
emisja CO2 

[MgCO2/rok] 

Emisja CO2 
[MgCO2/rok] 

% 

A - Budynki użyteczności 
publicznej 

691 310 1 001 61% 

B -Instalacje/urządzenia / 
obiekty użyteczności publicznej 

0 402 402 25% 

C - Oświetlenie uliczne 0 234 234 14% 

SUMA: 691 946 1 637 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 16 wartości emisji CO2 w podziale na rodzaje energii 
 

Emisja CO2 [MgCO2/rok] % 

Energia elektryczna 946 58% 

Energia cieplna 691 42% 

SUMA: 1 637 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
Wykres 4  struktura emisji CO2 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Sektor mieszkaniowy 
 
Całkowite zużycie energii w 2014 roku w Sektorze – Mieszkalnictwo wyniosło 41 863 MWh. 
W efekcie tego łączna emisja CO2 w przedmiotowym sektorze wyniosła 13 569 Mg CO2 . 
 
Tabela 16 wartości zużycia energii  
 

Zużycie energii [MWh/rok] [%] 

Energia cieplna  42 308 89% 

Energia elektryczna  5 251 11% 

SUMA 47 559 100% 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 17 wartości zużycia energii wg nośnika energii 

Całkowite zużycie energii  

Nośnik energii cieplnej  
[MWh/rok

] 
% 

Węgiel 33 085 
69,6

% 

Drewno 2 557 5,4% 

Gaz ziemny 5 932 
12,5

% 

Energia elektryczna 5 258 
11,1

% 

Olej opałowy 727 1,5% 

Gaz LPG 0 0,0% 

SUMA: 47 559 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Dane wynikowe dla sektora – emisja CO2 
 
Tabela 18 wartości emisji CO2 dla sektora mieszkalnictwo – energia cieplna 
 

Sektor 
Emisja CO2 

[MgCO2/rok] 
[%] 

A -Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 

13 444 99,1% 

B - Budynki mieszkalne  
wielorodzinne 

9 0,1% 

C - Budynki mieszkalne 
komunalne 

116 0,9% 

SUMA: 13 569 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 19 wartości emisji CO2 dla sektora mieszkalnictwo w podziale na energię cieplną i 
elektryczną 

Emisja CO2 [MgCO2/rok] [%] 

Energia cieplna  13 876 76% 

Energia elektryczna  4 264 24% 

SUMA 18 140 100% 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Wykres 5  struktura emisji CO2 dla sektora mieszkalnictwo 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Sektor usługi/handel/produkcja 
 
Przeprowadzony bilans wykazał, że w roku bazowym całkowite zużycie energii w tym sektorze – 
Handel, usługi, produkcja wyniosło 45 200 MWh, w tym 34 968 MWh dotyczyło energii cieplnej, a 10 
232 MWh energii elektrycznej. W efekcie tego łączna emisja CO2w przedmiotowym sektorze 
wyniosła 20 034 Mg. 

 
 

Tabela 20 wartości zużycia energii cieplnejwg nośnika energii dla sektora usługi …. 
 

Zużycie energii cieplnej 

Nośnik energii cieplnej  
[MWh/rok

] 
% 

Węgiel 31 391 
89,8

% 

Drewno 69 0,2% 

Gaz ziemny 1 997 5,7% 

Gaz LPG 1 225 3,5% 

Olej opałowy 286 0,8% 

SUMA: 34 968 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
Tabela 21 wartości zużycia energii dla sektora usługi …. 

 

Zużycie energii [MWh/rok]  [%] 

Energia cieplna  34 968 92% 

Energia elektryczna  3 232 8% 

SUMA 38 200 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Dane wynikowe dla sektora – emisja CO2 
 
Tabela 22 wartości emisji CO2 dla sektora usługi … 

 

Emisja CO2 [MgCO2/rok] [%] 

Energia cieplna  4 076 61% 

Energia elektryczna  2 624 39% 

SUMA: 6 700 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
 

Sektor – Transport 
 
Całkowite zużycie energii w 2014 roku w Sektorze IV – Transport wyniosło 14 768 MWh. Co 
przełożyło się na wyemitowanie 3 209 Mg CO2  
 
Tabela 23 wartości zużycia energii dla sektora transport 
 

 

Zużycie energii [MWh/rok] % 

Benzyna 5 891 40% 

Olej napędowy 7 681 52% 

Gaz LPG 1 196 8% 

SUMA 14 768 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Dane wynikowe dla sektora – emisja CO2 

 
Tabela 24 wartości emisji CO2 dla sektora transport 

 

Sektor Emisja [MgCO2/rok] % 

Transport prywatny 1 324 41,3% 

Tabor gminny 59 1,8% 

Maszyny rolnicze 1 826 56,9% 

SUMA 3 209 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Podsumowanie: 
 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją wartość ogółem zużytej energii dla okresu bazowego 
wyniosła 104 161  MWh/rok. Poniżej przedstawiono zestawienie w podziale na każdy analizowany 
sektor. 
 
Tabela 25 wartości zużycia energii dla wszystkich sektorów 
 

Sektor 
Całkowite zużycie energii  

[MWh/rok] 

Emisja związana                                  
z całkowitym 

zużyciem energii  
[MgCO2/rok] 

Użyteczność publiczna/ 
Infrastruktura komunalna 

3 634 3,5% 

Mieszkalnictwo 47 559 45,7% 

 Handel, usługi, produkcja 38 200 36,7% 

 Transport 14 768 14,2% 

SUMA: 104 161 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Wykres 6  struktura zużycia energii 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Dane wynikowe dla sektora – emisja CO2 
 
Przedstawiona powyżej wartość zużycia energii ogółem przełożyło się na wyemitowanie 29 685 Mg 
CO2 do atmosfery. Za największą emisję CO2 w analizowanym sektorze odpowiada grupa – 
Mieszkalnictwo (63% całkowitej emisji). Związane jest to z emisją powstającą w wyniku 
wykorzystywania energii cieplnej i elektrycznej. 
 
Tabela 26 wartości emisji CO2 dla wszystkich sektorów 

Sektor 

Emisja związana                                  
z całkowitym 

zużyciem energii  
[MgCO2/rok] 

Emisja związana                                  
z całkowitym 

zużyciem energii  
[MgCO2/rok] 

Użyteczność publiczna/ 
Infrastruktura komunalna 

1 637 5,2% 

Mieszkalnictwo 18 140 63,6% 

 Handel, usługi, produkcja 6 700 21,1% 

 Transport 3 208 10,1% 

SUMA: 29 685 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Wykres 7  struktura emisji CO2 dla wszystkich sektorów 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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6 REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ 
 
Gmina Ostrów zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, na której występuje w 

większości zabudowa rozproszona dlatego możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej są 
ograniczone. Z pośród różnych technologii wytwarzania energii z odnawialnych źródeł 
rekomendowane dla Gminy Ostrów są: 
1) Kolektory słoneczne – technologia przetwarzania energii słonecznej na energię cieplną, służy 

głównie do zaspokojenia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. W  Gminie 
Ostrów zaleca się stosowanie kolektorów słonecznych w domach jednorodzinnych. Kolektory 
słoneczne mogą zredukować o 60% emisję CO2 powstałą przy produkcji ciepła na cele 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

2) Fotowoltaika – technologia przetwarzania energii słonecznej bezpośrednio w energię 
elektryczną, wobec spadku cen instalacji fotowoltaicznych oraz poprawy otoczenia prawnego dla 
wytwarzania energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe technologia ta ma dużą szansę 
rozwoju. Panele fotowoltaiczne mogą być instalowane na dachach budynków jednorodzinnych 
jak i wielorodzinnych i służyć zaspokojeniu potrzeb gospodarstw domowych na energię 
elektryczną. Wobec obecnie stosowanych technologii możliwość pozyskania energii elektrycznej 
z dachu skośnego o orientacji południowej wynosi 57,1 kWh/m2 (50,8 kg unikniętej emisji CO2). 
Możliwość pozyskania energii elektrycznej z dachu płaskiego wynosi 22,1 kWh/ m2 (19,7 kg 
unikniętej emisji CO2).  

3) Spalanie biomasy – głównie w postaci przetworzonej jak pelety i brykiety, nowoczesne kotły na 
pelety i brykiety z układami sterowania spalania zapewniają wysokoefektywną i nie emisyjną 
produkcję ciepła na potrzeby ogrzewania, kotły te nie emitują dwutlenku węgla, natomiast 
pozostałe zanieczyszczenia w bardzo ograniczonej formie. Kotły są łatwe w obsłudze i 
zautomatyzowane, co zapewnia komfort użytkowania. Zalecane w budownictwie 
jednorodzinnym bez przyłączy do sieci ciepłowniczej. 
 

6.1 Redukcja emisji poprzez zwiększenie efektywności energetycznej 

Racjonalizacja produkcji, transportu oraz wykorzystania energii prowadzi do zmniejszenia 
zapotrzebowania na paliwa, a tym samym na emisję zanieczyszczeń wynikłą z ich przetworzenia. W 
Gminie Ostrów zwiększenie efektywności energetycznej może być zrealizowane poprzez: 

1) Termomodernizację budynków – Większość budynków jednorodzinnych na terenie Gminy nie 
zostało poddanych termomodernizacji, a tym samym możliwości w tym obszarze są znaczne.  

2) Termomodernizację budynków gminnych – Budynki były budowane w starszej technologii, 
które nie zakładały nowoczesnych rozwiązań, związanych z ocieplaniem budynków. 

3) Budowę nowych energooszczędnych budynków o niskim zapotrzebowaniu na energie 
końcową. 

4) Wymianę sprzętu AGD, RTV, oświetlenia oraz maszyn przemysłowych na nowe, bardziej 
energooszczędne.  
 

6.2 Instalacje OZE 

Gmina startuje w programie, który zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych, co w efekcie 
końcowym przełoży się na wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 
ogólnym bilansie energetycznym. 
Obecnie w pierwszym etapie opierając się na złożonych ankietach osób zainteresowanych 
tego rodzajem instalacjami, zakłada się instalację minimum 54 nowych instalacji. 
Uczestnictwo w tym programie wpłynie na popularyzację tego rodzaju energii i zachęci 
kolejne osoby do uczestnictwa w tego rodzaju działaniach.  
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6.3 Planowanie przestrzenne 

 
Gmina wykonała miejscowe plany obejmujące obręb większości Gminy Ostrów. Na etapie 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy, aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego brane będą pod uwagę zapisy w ograniczeniu wykorzystania gruntów na cele nie 
rolnicze i nie leśne. Celem działań będzie przeciwdziałanie nadmiernemu „rozlewaniu” się 
miejscowości. Działanie ma celu ochronę powierzchni ziemi oraz przeciwdziałanie konieczności 
budowania dodatkowej infrastruktury drogowo, wodociągowo kanalizacyjnej oraz sieci 
elektroenergetycznych a co za tym idzie zwiększenie wykorzystania energii i surowców. 

 
6.4 Zużycie energii finalnej w roku 2020 (BAU) 

 
Przewidywania odnośnie zapotrzebowania na energię i paliwa w roku 2020 (BAU) oparto na 

opublikowanych „ Wnioskach z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 
2050 roku (z roku 2014), na analizie dostępnych danych GUS (zmiany w ilości budynków mieszkalnych 
oraz powierzchni użytkowej na terenie gminy w latach 2010 – 2014) oraz danych odnośnie zużycia 
energii elektrycznej w latach 2006 – 2014. Uwzględniono również wymagania dla budynków stawiane 
przez „Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – w zakresie 
współczynników U dla przegród budowlanych. Z podanych danych wynika, że zmiany zużycia energii 
elektrycznej w gminie na przestrzeni ostatnich 5 lat jest bliski zero. Przyjęto brak wzrostu zużycia. 
Wzrost ilości budynków mieszkalnych nie przekracza 1,7%, (powierzchni użytkowej 2%). 
Uwzględniając zmiany po 2017r w wymaganiach dotyczących przegród budowlanych, oraz 
odbywające się niezależnie od planów Gminy remontów budynków mieszkalnych przyjęto brak 
wzrostu zużycia.  

 
 

7 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
 

7.1 Cele strategiczne i szczegółowe 

Założone cele strategiczne i szczegółowe 
 

  Gmina Ostrów poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podejmuje działania 
zmierzające do poprawy jakości powietrza na jej obszarze.  

Określenie strategii działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, jak również 
osiągnięcia pozostałych celów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, a także założenia niniejszego 
Planu muszą opierać się na kilku kryteriach. Jednym z nich, często wiodącym z punktu widzenia 
każdej gminy, jest wybór projektów niosących największą oszczędność środków budżetowych, czyli 
kryterium umożliwiające zmniejszenie wydatków na energię. Dopiero w dalszej kolejności stosuje się 
kryterium zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wybór projektów niosących największą 
redukcję emisji i jako wypadkowa - kryterium poprawy jakości powietrza. 

 
Cele strategiczne  
 

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych - CO2 na terenie Gminy Ostrów stanowi główny cel 
strategiczny niniejszego opracowania. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia po dokonaniu analizy 
możliwych do realizacji przedsięwzięć umożliwiających zmianę nośników energetycznych oraz 
zmniejszenie zużycia energii. Działania te bezpośrednio wynikają z prowadzonej na swoim obszarze 
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przez Gminę Ostrów polityki energetycznej i ekologicznej. 
 
 
Rysunek 12. Cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

 
 
 

Przeprowadzona inwentaryzacja źródeł emisji gazów cieplarnianych określiła jak wysoka była emisja 
zanieczyszczeń do powietrza w roku 2015. Na podstawie danych zebranych z sektorów prywatnych 
jak i publicznych zostały wskazane obszary problematyczne, które pozwolą zintensyfikować działania i 
inicjatywy pro-środowiskowe w tych rejonach. Dodatkowo podjęto działania zmierzające do 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji energii i naturalnych sposobów 
oczyszczania powietrza.  
 
Powyższe cele pokrywają się z wymaganiami, jakie Unia Europejska postawiła przed państwami 
członkowskimi w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej tj.  
 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych;  
 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;  
 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej.  
 
Gmina Ostrów po wdrożeniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” będzie posiadała zdefiniowany i 
klarowny program działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, będąc gminą jeszcze bardziej 
przyjazną środowisku, z wyższym standardem życia niż dotychczas, której kolejne działania będą 
nakierowane na pogłębianie rozpoczętych, pozytywnych zmian w aspekcie szeroko rozumianego 
zrównoważonego rozwoju regionu. 

 
Cel średniookresowy do roku 2019: 
 

Osiągnięcie i trwałe utrzymanie wymaganych przepisami prawa standardów jakości powietrza 
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Cele Szczegółowe 
 

Cele szczegółowe wyznaczone w PGN zdefiniowano w sposób następujący:  
 
a) Poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych w Gminie,  

b) Podniesienie poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie,  

c) Redukcja zużycia energii finalnej w Gminie,  

d) Poprawa bezpieczeństwa dostaw nośników energii w Gminie wraz ze wzmocnieniem działań 
związanych z planowaniem energetycznym,  

e) Rozbudowa systemu zarządzania energią i działań odnoszących się do ochrony środowiska,  

f) Optymalizacja systemu produkcji i wykorzystania energii w Gminie,  

g) Obniżenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,  

h) Wzmocnienie pozytywnego wizerunku Gminy dbającej o efektywne wykorzystanie energii wraz z 
działaniami ukierunkowanymi na poprawę stanu środowiska naturalnego.  

 
 

Rysunek 13 Cele szczegółowe 
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7.2 Harmonogram działań i środki zaplanowane na cały okres objęty planem 

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga zaplanowania działań lub zadań oraz środków na cały okres 
objęty założeniami Planu. Kluczowym jest, aby harmonogram obejmował kolejne kroki działania, 
ponieważ każdy z nich jest następstwem lub stanowi wstęp do osiągnięcia kolejnych celów.  

Zakres harmonogramu na rzecz zrównoważonej energetycznej przyszłości wspomaga 
działania władz lokalnych oraz spełnia oczekiwania mieszkańców. Wskazuje kierunek w którym należy 
podążać i realizować wyznaczone cele. Pełni dodatkowo funkcję elementu jednoczącego – wspólny 
cel wzmacnia współpracę pomiędzy interesariuszami. Strategia jest realistyczna i zgodna ze 
zobowiązaniami podjętymi przez Gminę. Równocześnie zawiera elementy dzięki którym wytyczone 
zostały nowe kierunki związane z prowadzoną polityką niskoemisyjności, zrównoważonego rozwoju i 
wielowymiarowej dbałości o stan środowiska naturalnego w regionie. 
 
7.3 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 

 
Nawiązując do planu działania na rzecz wprowadzenia konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej do 
2050 roku i redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40%, 60%, 80% odpowiednio do roku 2030, 2040 i 
2050, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien być sporządzony z myślą o długoterminowych celach 
Unii Europejskiej. Dlatego działania podejmowane przez samorządy powinny być tak rozplanowane, 
żeby przejście na gospodarkę niskoemisyjną odbywało się bez zakłóceń i bez zbędnych nakładów.  
Gmina Ostrów poprzez sporządzanie przyszłych dokumentów PGN będzie wpisywać się w 
długoterminową politykę Unii Europejskiej odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych.  
W związku z powyższym celami, które zaplanowano w horyzoncie długoterminowym dla Gminy są:  

 ograniczenie do wymaganego minimum zużycie energii cieplnej i elektrycznej w 
gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej,  

 utrzymanie wysokiego wskaźnika lesistości i dbanie o środowisko naturalne,  

 ograniczenie natężenia i upłynnienie ruchu drogowego.  

 wypracowanie wśród dzieci i młodzieży proekologicznych nawyków i zwiększenie ich wiedzy.  
 
Długoterminowe cele „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów” zostały wybrane na 
podstawie szczegółowej analizy stanu faktycznego i będą realizowane poprzez inwestycje i projekty 
wykorzystujące najlepsze możliwe narzędzia. Rozwiązania proponowane w „Planie…” zakładają 
podjęcie działań, które ograniczą emisję CO2 nie tylko do 2020 roku, ale także w perspektywie lat 
kolejnych oraz umożliwią dalszy rozwój Gminy w kierunku działań związanych z aspektami niskiej 
emisji. 
 
Tabela 27. Planowane inwestycje na terenie Gminy Ostrów 
 

Lp.  Zadanie  Harmonogram  Łączne nakłady  Propozycja działań  

1.  Budowa ścieżek 
rowerowych  

Do 2020  500 000 zł  Budowa w Gminie 
ścieżek rowerowych i 
zachęcenie do 
zmiany środka 
transportu  

2.  Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej  

Do 2020  1 500 000 zł  Termomodernizacja 
budynków świetlic 
wiejskich, budynków 
szkolnych i 
przedszkolnych wraz 
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z możliwością 
montażu kolektorów 
słonecznych  

3.  Poprawa infrastruktury 
drogowej  

Do 2020  6 034 000 zł  Poprawa jakości dróg 
w Gminie, wymiana 
nawierzchni, 
zaprojektowanie 
pasów zieleni wzdłuż 
drogi, chodników, 
etc.  

4.  Modernizacja oświetlenia 
ulicznego  

2018-2020  250 000 zł  Modernizacja 
istniejącego 
oświetlenia ulicznego 
na wariant LED  

5.  Montaż instalacji do 
odnawialnych źródeł energii 
dla użytkowników 
indywidualnych  

Do 2020  1 500 000 zł  Montaż kolektorów 
słonecznych jako 
dodatkowe źródło 
ogrzewania wody w 
domach 
mieszkańców; 
montaż instalacji 
fotowoltaicznych 
jako alternatywnego 
źródła prądu  

6 Wymiana kotłów w 
Indywidualnych domach 
mieszkalnych 

Do 2020  800 000 zł  Wymiana kotłów na 
nowe kotły 
spełniające 
rygorystyczne normy 
środowiskowe 

7.  Budowa ścieżek 
edukacyjnych wzdłuż rzeki / 
w lesie  

Do 2020  100 000 zł  Budowa ścieżki 
edukacyjnej wraz z 
towarzyszącą 
infrastrukturą, 
tabliczkami 
informacyjnymi, 
systemem edukacji 
historyczno-
przyrodniczej  

8.  Wymiana urządzeń i 
sprzętów będących w 
posiadaniu jednostek 
gminnych  

Do 2020  150 000 zł  Stopniowa wymiana 
sprzętu 
komputerowego, 
posiadanych 
urządzeń na nowe 
jednostki, 
energooszczędne o 
lepszych 
parametrach 
wydajnościowych 

9.  Edukacja mieszkańców  Do 2020  100 000 zł  Opracowanie cyklów 
szkoleń i warsztatów 
dla mieszkańców z 
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zakresu eliminowania 
zanieczyszczeń, 
spalania odpadów; 
edukacja dla dzieci i 
młodzieży w 
szkołach, pikniki 
edukacyjne, etc.  

Źródło: Urząd Gminy, Opracowania własne 
 
 
7.4 Działania pozwalające osiągnąć zakładane cele 

 
Osiągnięcie celów długoterminowych wymaga podjęcia szeregu działań krótko i średnio 
terminowych. Przeprowadzenie oceny sytuacji wyjściowej, tj. na rok 2015 pozwoliło określić obszary 
priorytetowe jakimi są: sektor budownictwa, transportu i odnawialnych źródeł energii. 
Wyszczególnione sektory były obiektem analizy, która pozwoliła podjąć decyzje jakiego rodzaju 
działania są wymagane, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla do powietrza oraz zwiększyć udział w 
produkcji energii odnawialnych źródeł. 
 
 
Rysunek 13 Obszary priorytetowe przy opracowywaniu PGN 

 
Poniżej zostały zeprezentowane inwestycje wraz z przewidywaną redukcją emisji CO2, wymaganymi 
nakładami finansowymi, sektorem oraz krótkim opisem  
 
 

Działanie nr 1. Budowa ścieżek rowerowych 

 

Cel zadania  Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z 
silników pojazdów samochodowych poprzez 
umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się za 
pomocą alternatywnych środków transportu.  
 

Redukcja CO2 [%]  30%  
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Opis  Projekt budowy ścieżki rowerowej i zachęcenie do 
zmiany środka transportu  
 

Sektor  Transport  
 

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  

Termin realizacji  Do 2020 
 

Koszt realizacji  500 000 zł  
 

Potencjalne źródła finansowania  Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Środki własne Gminy 
 

Wskaźniki monitorowania  Porównanie stanu jakości powietrza w latach 2016 i 
2020  
Porównanie zużycia paliw płynnych w samochodach 
osobowych  

 
Ścieżki rowerowe zwiększają komfort jazdy rowerzystów i bardzo silnie wpływają na wzrost ich ilości. 
Docelowo rower ma być alternatywnym środkiem transportu dla pojazdów silnikowych i władze 
Gminy mają nadzieję, że umożliwienie bezpiecznego poruszania się na dłuższe odległości pozwoli ten 
cel osiągnąć. Wypożyczalnia rowerów umożliwi skorzystanie z tego środku transportu osobom, które 
nie posiadają roweru lub pod wpływem impulsu chcą się przesiąść ze środka komunikacji zbiorowej 
na rower. Jazda na rowerze w porównaniu z jazdą samochodem nie tylko wpływa na zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, ale także poprawia kondycję fizyczną i zdrowie użytkowników.  
 
Inwestycja zakłada wybudowanie kolejnych 5 km ścieżek rowerowych 

 
 

Działanie nr 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

 

Cel zadania  Zmniejszenie zużycia energii cieplnej  
 

Redukcja CO2 [%]  40 %  
 

Opis  Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich, 
budynków szkolnych i przedszkolnych wraz z 
możliwością montażu kolektorów słonecznych. W 
pierwszym okresie będzie to termomodernizacja 7 
obiektów – 6 budynków OSP oraz budynek UG – 
zakładana wartość zadania 576 tys. Zł. W I półroczu 
2017 składany wniosek. Gmina dysponuje kompletna 
dokumentacją. W kolejnych okresach będzie 
przeprowadzana dalsza modernizacja budynków. 

Sektor  Infrastruktura budowlana  
 

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  
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Termin realizacji  Do 2020 
 

Koszt realizacji  1 500 000 zł  
 

Potencjalne źródła finansowania  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 /NFOŚiGW, WFOŚiGW  
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego  
Program LIFE  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Środki własne Gminy 
 

Wskaźniki monitorowania  Porównanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w 
2016 i w 2020 roku  

 
 

Budynki wymagają termomodernizacji, w niektórych przypadkach kompleksowej termomodernizacji 
tj. wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian, etc. Modernizacja budynków wpłynie na znaczące 
oszczędności zużycia energii i obniży koszty ogrzewania. W pierwszej kolejności zostaną poddane 
modernizacji obiekty, gdzie Gmina ponosi największe koszty, jednocześnie z obiektów tych korzysta 
duża ilość osób. W ramach termomodernizacji przewidziano ocieplenie budynków, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej jak również montaż instalacji solarnych. 
Działanie przełoży się na oszczędności w ogrzewaniu budynków oraz wpłynie na zwiększenie ilości 
wykorzystania energii odnawialnej. 

 

Działanie nr 3. Poprawa infrastruktury drogowej 

 

Cel zadania  Ograniczenie zużycia paliwa przez pojazdy silnikowe, 
zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem, usuwanie 
emitowanych zanieczyszczeń powietrza.  
 

Redukcja CO2 [%]  10%  
 

Opis  Poprawa jakości dróg w Gminie, wymiana 
nawierzchni, zaprojektowanie pasów zieleni wzdłuż 
drogi, chodników  
 

Sektor  Transport  
 

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  

Termin realizacji  Do 2020 
 

Koszt realizacji  6 034 000 zł  
 

Potencjalne źródła finansowania  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 /NFOŚiGW, WFOŚiGW  
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Program LIFE  
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Program „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza”  
Fundusze celowe 
  

Wskaźniki monitorowania  Długość dróg w kilometrach, badanie natężenia ruchu 
na budowanych i modernizowanych odcinkach dróg  

 
Unormowanie tempa jazdy oraz skrócenie przymusowych postojów dzięki poprawie jakości 
nawierzchni drogi zmniejsza zużycie paliwa, co z kolei ogranicza emisję zanieczyszczeń do powietrza. 
Obecne drogi gminne pokryte są jedną warstwą asfaltu, brukiem lub tłuczniem, bądź mają 
nawierzchnię żwirową, co nie stanowi wystarczającego utwardzenia. Utwardzenie nawierzchnią 
bitumiczną, ew. kostką w zależności od wielkości dotacji uczyni drogi bezpieczniejszymi i bardziej 
odpornymi na zniszczenia, ubytki, etc.  

Zaprojektowanie pasu zieleni wzdłuż drogi dodatkowo poprawi stan środowiska poprzez 
odpowiednio dobrane gatunki drzew mające właściwości fitoremediacyjne, tj. wykorzystujące swoje 
naturalne właściwości do usuwania, zmniejszania ilości oraz toksyczności zanieczyszczeń w 
środowisku. Poza usuwaniem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pasy zieleni ograniczają hałas 
emitowany z dróg – działając podobnie jak ekrany akustyczne poprawiają estetykę otoczenia i 
samopoczucie mieszkających w ich sąsiedztwie ludzi. 

 

Działanie nr 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

 

Cel zadania  Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez system 
oświetlenia ulicznego, zwiększenie użycia 
odnawialnych źródeł energii.  
 

Redukcja CO2 [%]  40 %  
 

Opis  Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na 
wariant LED  
 

Sektor  Transport, Infrastruktura budowlana  
 

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  
 

Termin realizacji  2017 - 2020 

Koszt realizacji  
 
 
 
 

250 000 zł  
 
 

Potencjalne źródła finansowania  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 /NFOŚiGW, WFOŚiGW  
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego  
Program LIFE  
 

Wskaźniki monitorowania  Porównanie zużycia energii elektrycznej w 2016  i 
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2020roku  

 
Oświetlenie uliczne w Gminie składa się z opraw lamp sodowych w ilości 110 sztuk. Są one 
zawieszone zarówno na słupach dystrybutora energii jak również słupach gminnych.  
Lampy sodowe znajdują się w dobrym/średnim stanie technicznym, ale zużywają duże ilości energii 
elektrycznej. Przykładowo lampa sodowa o mocy 250 W rocznie zużywa około 1120 kWh, co generuje 
koszty w okolicach 448 zł – dla porównania lampa uliczna LED zużywa około 580 kWh, a koszt energii 
elektrycznej wynosi około 232 zł (Dribko, 2010). W Gminie moce lamp są niższe, przeważają takie o 
mocy 70W, co nie zmienia faktu, że odpowiadające im lampy LED są bardziej ekonomiczne i mniej 
energochłonne. Władze Gminy zdecydowały zatem o wymianie oświetlenia ulicznego do roku 2020 w 
perspektywie z montażem inteligentnego systemu wygaszania. W przypadku pozyskania większej 
ilości funduszy warto rozważyć wymianę opraw na hybrydowe, bądź hybrydowo – LEDowe. Wymiana 
punktów oświetleniowych na energooszczędne, pozwoli obniżyć zużywaną energię o co najmniej 30 
%. Oszczędność energetyczna bezpośrednio wpłynie za zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na 
terenie Gminy. 

 

Działanie nr 5. Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych 

 

Cel zadania  Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej  
 

Redukcja CO2 [%]  40 % / 100 %  
 

Opis  Montaż kolektorów słonecznych jako dodatkowe 
źródło ogrzewania wody w domach mieszkańców. 
Montaż ogniw fotowoltaicznych jako alternatywnego 
źródła prądu. Obecnie Gmina przygotowuje się do 
uczestnictwa w programie gdzie będzie instalowanych 
54 instalacji fotowoltaicznych. 
 

Sektor  Infrastruktura budowlana, Energetyka  
 

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  
 

Termin realizacji  Do 2020  
 

Koszt realizacji  1 500 0000 zł  
 

Potencjalne źródła finansowania  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 /NFOŚiGW, WFOŚiGW  
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego  
Program LIFE  
Program „Prosument”  
Program „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez modernizację indywidualnych 
kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i 
montaż pomp ciepła”  
 

Wskaźniki monitorowania  Porównanie zużycia energii elektrycznej w 2016  i 
2020roku  



Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów do 2020 roku 

 

St
ro

n
a7

7
 

 
Wykorzystanie kolektorów słonecznych przez mieszkańców poprawi jakość powietrza oraz ogólny 
stan środowiska. Fakt, iż będą one w znacznej mierze dofinansowane zwiększy ich dostępność dla 
większej ilości osób. Realizacja projektu ma na celu:  

 zmniejszenie zużycia tradycyjnych źródeł energii,  

 poprawę stanu środowiska,  

 budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców,  
 

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,  

 zrównoważony rozwój Gminy.  
Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców pozwoli na zmniejszenie 
zużycia energii do ogrzewania wody. Poza bezpośrednim wpływem na emisję dwutlenku węgla, 
inwestycja będzie elementem edukacyjnym oraz znacznie zwiększy zużycie OZE w Gminie.  
Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą 
przypada największe zapotrzebowanie na energię. W przeciwieństwie do kolektorów solarnych, 
instalacje fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i 
rozproszone, także nawet w pochmurny dzień dostępna energia jest w pełni wykorzystywana.  
Fotowoltaika to technologia zero emisyjna, co oznacza brak emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

 

Działanie nr 6. Wymiana kotłów w indywidualnych domach mieszkalnych 

 

Cel zadania  Ograniczenie emisji CO2 
 

Redukcja CO2 [%]  25% 
 

Opis  Wymiana kotłów na nowe kotły spełniające 
rygorystyczne normy środowiskowe. Gmina będzie się 
ubiegała o środki zewnętrzne aby umożliwić osobom, 
które będą chciały uczestniczyć w programie 
dobrowolną wymianę kotłów. 

Sektor  Infrastruktura budowlana,  
 

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  
 

Termin realizacji  Do 2020  
 

Koszt realizacji  800 0000 zł  
 

Potencjalne źródła finansowania  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 /NFOŚiGW, WFOŚiGW  
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 

Wskaźniki monitorowania  Porównanie zużycia energii elektrycznej w 2016  i 
2020roku  

 
Głównym celem tego zadania jest wymiana starych niskowydajnych kotłów grzewczych, 
umożliwiających spalanie odpadów oraz opału bardzo niskiej jakości i zastąpienie ich kotłami nowej 
generacji. Pozwoli to na uzyskanie efektów w postaci poprawy jakości powietrza poprzez 
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zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. 
W wyniku tego działania i likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego 
PM10 i PM2,5. 

 
 

Działanie nr 7. Budowa ścieżki edukacyjnej wzdłuż rzeki / w lesie 

 

Cel zadania  Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, rekreacja, edukacja  

 

Redukcja CO2 [%]  -  
 

Opis  Budowa i modernizacja istniejących ścieżek 
edukacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 
tabliczkami informacyjnymi, systemem edukacji 
historyczno-przyrodniczej  

 

Sektor  Edukacja  
 

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  

Termin realizacji  Do 2020 
 

Koszt realizacji  100 000 zł  
 

Potencjalne źródła finansowania  Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 

Wskaźniki monitorowania  Zrealizowanie zadania  

 
Ścieżka edukacyjna propagująca historię i przyrodę Gminy Ostrów będzie wyposażona w punkty 
wypoczynkowe, informacyjne zasilane energią słoneczną i wiatrową oraz oświetlona lampami 
hybrydowymi z inteligentnym systemem (wygaszającym się w przypadku braku turystów). W 
przypadku odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpowodziowego ścieżka może być nie tylko piesza, 
ale również dostosowana do turystyki konnej, rowerowej, etc. Na długości ścieżki przewidziane są 
ławki, kosze na śmieci, barierki chroniące przed aktywnością poza wytyczonym szlakiem oraz tabliczki 
informacyjne. 
 
 

Działanie nr 8. Wymiana urządzeń i sprzętów będących w posiadaniu jednostek gminnych 

 

Cel zadania  Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez system 
oświetlenia ulicznego, zwiększenie użycia 
odnawialnych źródeł energii.  
 

Redukcja CO2 [%]  20 %  
 

Opis  Budowa i modernizacja istniejących ścieżek 
edukacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 
tabliczkami informacyjnymi, systemem edukacji 
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historyczno-przyrodniczej  
 

Sektor  Energetyka 
 

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  

Termin realizacji  Do 2020 
 

Koszt realizacji  150 000 zł  
 

Potencjalne źródła finansowania  Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Środki własne Gminy 

 
Zadanie ma na celu wprowadzania do własnych zasobów urządzeń i wyposażenia, które jest 
nowoczesne, a przede wszystkim energooszczędne. Działanie to bezpośrednio przełoży się na kwestie 
oszczędności jak również wpłynie na poprawę warunków pracy. 
Działanie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od zastępowanego starego wyposażenia.  
 
 
 

Działanie nr 9. Edukacja mieszkańców 

 

Cel zadania  Wytworzenie proekologicznych nawyków  
 

Redukcja CO2 [%]  –  

Opis  Opracowanie cyklów szkoleń i warsztatów dla 
mieszkańców z zakresu eliminowania zanieczyszczeń, 
spalania odpadów, edukacja dla dzieci i młodzieży w 
szkołach, pikniki edukacyjne  

Sektor  Edukacja  

Jednostka odpowiedzialna  Gmina  

Termin realizacji  Do 2022 
 

Koszt realizacji  200 000 zł  
 

Potencjalne źródła finansowania  Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Program LIFE  
 

Wskaźniki monitorowania  Zrealizowanie zadania  

 
Zadanie ma celu przeprowadzenie akcji promocyjnej informującej o zaletach korzystania z 

energii odnawialnej, ograniczenia użycia pojazdów silnikowych oraz termomodernizacji budynków. 
Akcja będzie propagować osiągnięcia Gminy w sferze ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza i wskazywać alternatywy dla nieekologicznych działań i rozwiązań. 

Zmiana nawyków osób dorosłych jest niezwykle trudna. Osoby mające swoje 
przyzwyczajenia, wychowane w pewnej kulturze, trudniej jest przekonać do zmiany zachowania. 
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Kampanie edukacyjne powinny być więc skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach działań 
wspomagających zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza planowane jest przeprowadzenie 
w szkołach podstawowych oraz gimnazjach w Gminie Ostrów kampanii propagującej zachowania 
mające na celu ochronę i poprawę jakości środowiska. Kampania będzie przeprowadzona w ramach 
zajęć lekcyjnych i będzie elementem programu nauczania. W perspektywie osoby, które w młodym 
wieku zostaną przekonane do podejmowania działań pro środowiskowych w życiu dorosłym będą 
chętniej uczestniczyły w planowaniu i realizacji działań zmierzających do redukcji emisji dwutlenku 
węgla. 

 
Wszystkie te powyższe działania będą uzupełniane działaniami pozainwestycyjnymi, które 

mają wpływać głównie tak jak w przypadku Edukacji mieszkańców na podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej i podnoszenia poziomu wiedzy w obszarze zagadnień oszczędzania energii, 
kwestii środowiskowych oraz OZE. 

 

Działania pozainwestycyjne 

Opis: 
 akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy, mające na celu 

oszczędzanie energii,  
  promocja energooszczędnych urządzeń i rozwiązań w gospodarstwach domowych,  
  lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych 

energetycznie zachowań,  
  promocja „zielonych” zamówień publicznych,  
  organizacja punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim, gdzie będzie można uzyskać 

porady w zakresie planowanych przez mieszkańców inwestycji związanych z 
termomodernizacją budynków,  

  promowanie ruchu rowerowego,  
  uwzględnianie w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła na paliwa 
niskoemisyjne lub na paliwa stałe (ale z wykorzystaniem wysokosprawnych kotłów). 

 
 
 
7.5 Analiza ryzyka 

 
Wszystkie organizacje nie istnieją w próżni, a raczej współistnieją, konkurują i współpracują w 
powiązanym, skomplikowanym środowisku. Zrozumienie tego środowiska jest fundamentalne, aby 
tworzyć strategie, podejmować decyzje i zarządzać organizacją. W rezultacie istnieje wiele narzędzi 
zarządzania strategicznego, które mają pomagać w tworzeniu planów. Jednym z nich jest Analiza 
SWOT zawierająca mocne strony (strengths), słabe strony (weaknesses), możliwości (opportunities) i 
zagrożenia (threats) (Wang, 2007). Analizę SWOT można przełożyć na wiele działań, także tych 
związanych z działaniami w jednostkach terytorialnych: lokalnych, krajowych i międzynarodowych. 
Działania organów administracji publicznej muszą odpowiadać działaniom wszelkich innych 
organizacji w zakresie zarządzania zasobami, a dodatkowo muszą dbać o cele i brać pod uwagę 
możliwości mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. W przypadku Gminy Ostrów Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej określił, w jaki sposób Gmina jest przygotowana do wdrożenia rozwiązań pro-
środowiskowych, w jakich obszarach można oczekiwać trudności, a w jakich obszarach szans jej 
rozwoju. Celem analizy SWOT dla Gminy Ostrów jest wskazanie najlepszych rozwiązań, kierunków 
działań do osiągnięcia celów przy minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych stron oraz 
wykorzystaniu szans i mocnych stron. 
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Rysunek 14 Analiza SWOT 

 
 

Poniżej zaprezentowane zostały mocne oraz słabe strony Gminy pod względem zarządzania sektorem 
energetycznym oraz ocena działań podjętych przez Gminę Ostrów, których efektem jest poprawa lub 
pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Ponadto wyszczególnione zostały szanse oraz zagrożenia, 
które mogą mieć wpływ (pozytywny i negatywny) na proces implementacji „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej”. 
 

Mocne strony: Słabe strony: 

 
 Zaangażowanie Gminy w proces 

tworzenia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej”  

 Pozytywne nastawienie mieszkańców i 
władz Gminy w stosunku do działań 
służących niskoemisyjności  

 Plany modernizacji oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne  

 Rosnące zainteresowanie mieszkańców 
odnawialnymi źródłami energii i 
inwestycjami skierowanymi na ochronę 
środowiska  

 Wysoki poziom świadomości i wiedzy 
związany z działaniami pro 
środowiskowymi  

 Dobra komunikacja pomiędzy 
interesariuszami 

 Dobry stan powietrza w Gminie  
 Położenie Gminy – duża lesistość  
 Dobra lokalizacja geograficzna, bliskość 

dużych ośrodków miejskich (Rzeszów, 
Dębica)  

 Bliskość autostrady 
 Zbieżność celów Programu z 

priorytetami gminy określonymi w 
innych dokumentach strategicznych  

 Potencjał wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii – duża liczna dni 
słonecznych, możliwości rozwoju 
biomasy, korzystne warunki wietrzne  

 
 Niedostateczne środki finansowe w budżecie 

Gminy na zrealizowanie wszystkich 
inwestycji zawartych w „Planie…”  

 Brak środków własnych mieszkańców 
potrzebnych do realizacji inwestycji w 
obszarze OZE  

 Wzrost zużycia energii elektrycznej  
 Niewielka świadomość ekologiczna 

mieszkańców w zakresie ochrony klimatu.  
 Ograniczony wpływ władz samorządowych 

na sektory o największej emisji CO2 – m.in. 
transport i budownictwo mieszkalne.  
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Szanse: Zagrożenia: 

 
 Większe zaangażowanie władz 

krajowych i międzynarodowych w 
egzekwowaniu wypełnienia wymagań 
ograniczenia emisji  

 Nowe programy wpierające działania pro 
środowiskowe  

 Plan poprawy jakości dróg w Gminie  
 Zwiększenie wiedzy mieszkańców w 

obszarze racjonalizacji zużycia energii  
 Zwiększenie świadomości mieszkańców 

co do pozytywnych stron stosowania 
OZE  

 Zwiększona dostępność OZE  
 Możliwości finansowego oraz 

organizacyjnego wsparcia - 
przedsiębiorcy coraz częściej inwestują 
w rozwiązania ograniczające 
zanieczyszczenie powietrza.  

 Powszechne kampanie reklamowe 
propagujące zdrowy styl życia 

 Obowiązek dostosowania się do 
wymogów unijnych odnośnie 
efektywności energetycznej i 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii.  

 Rozwój technologii energooszczędnych 
oraz ich większa dostępność.  

 Wzrost cen energii pochodzącej ze 
źródeł konwencjonalnych.  

 Rozwój bazy mieszkaniowej o nowe, 
energooszczędne budynki .  

 Wymiana środków transportu na 
pojazdy energooszczędne.  

 Rosnące zapotrzebowanie na działania 
proefektywnościowe .  

 Rozwój rynku usług energetycznych.  
 

 
 Problemy komunikacyjne pomiędzy 

interesariuszami  
 Brak wystarczającego wsparcia ze strony 

władz wojewódzkich, krajowych, 
międzynarodowych  

 Zmniejszenie się zainteresowania 
inwestycjami ze względu na koszty 
finansowe.  

 Duże zbiurokratyzowanie procedur w 
zakresie pozyskiwania funduszy na 
działania wpływające na zmniejszenie 
emisji 

 Brak kompleksowych regulacji prawnych 
w zakresie odnawialnych źródeł energii.  

 Prognozowany wzrost udziału transportu 
indywidualnego.  

 Starzenie się społeczeństwa.  
 Ubożenie społeczeństwa.  

 
 

 
Źródło: Opracowania własne 
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7.6 Realizacja planu 

Aspekty organizacyjne i finansowe 
 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi proces długoterminowy i skomplikowany pod 
względem technicznym i finansowym. Przygotowanie i wdrożenie Planu leży w gestii samorządu - 
gminy Ostrów, którego obowiązkiem jest realizacja zadań własnych w celu zaspakajania potrzeb 
mieszkańców. Osobą odpowiedzialną za skuteczne opracowanie i wdrożenie Planu jest Wójt Gminy 
Ostrów, będący Kierownikiem Projektu. Powierza on kompetencje wykonawcze pracownikom 
Urzędu, posiadającym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. W strukturze Urzędu powołany 
zostanie zespół odpowiedzialny za wdrożenie i monitorowanie zadań określonych w Planie. 
Prawidłowa realizacja Planu wymagać będzie zaangażowania również innych struktur gminnych oraz 
instytucji i podmiotów działających na terenie gminy, a także indywidualnych użytkowników energii.  
Odbiorcami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą mieszkańcy gminy, pracownicy Urzędu Gminy, 
gminne jednostki organizacyjne, zakłady opieki zdrowotnej i inne instytucje publiczne, a także 
podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz wszystkie inne podmioty i ich zrzeszenia 
funkcjonujące w gminie lub jej otoczeniu.  
Skuteczna realizacja założeń Planu wymaga stworzenia warunków zapewniających spójność i ciągłość 
działań, co na poziomie gminnym oznacza uwzględnianie założeń Planu w prawie lokalnym w 
wewnętrznych dokumentach Urzędu Gminy oraz w dokumentach strategicznych i planistycznych.  
Proces wdrożenia Planu wymagać będzie:  

 monitorowania sytuacji energetycznej na terenie gminy,  

 przygotowywania działań w perspektywie lat realizacji Planu,  

 prowadzenia zadań związanych z realizacją inwestycji wskazanych w Planie,  

 rozwoju zagadnień zarządzania energią w gminie i planowania energetycznego na szczeblu 
gminnym,  

 działań promujących i informacyjnych związane z gospodarką energią i ochroną środowiska,  

 raportowania w celu aktualizacji założeń  
 
Tabela 28 Etapy działań oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu 
 

p.  Etapy działań niezbędnych do realizacji Planu  Dokumenty / narzędzia systemowe  

1  Przyjęcie dokumentu przez Radę Gminy  Uchwała Rady Gminy  

2  Wprowadzenie działań finansowych do 
wieloletniego planu inwestycyjnego  

Uchwała Rady Gminy  

3  Uruchomienie systemu monitoringu  Zarządzenie Wójta o uruchomieniu 
systemy monitoringu, terminach i 
zakresie pozyskiwania informacji.  

4  Pozyskanie środków finansowych  Przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych.  
Realizacja projektów.  

5  Uruchomienie Planów dotacyjnych  Uchwała Rady Gminy o planach 
finansowania wraz z regulaminem 
kontroli inwestycji.  

6  Rozpoczęcie działań promocyjnych i 
informacyjnych  

Według ustalonego planu.  

Źródło: opracowanie własne 
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7.7 Organizacja i finansowanie 

Działania związane z redukcją zużycia energii, podnoszeniem efektywności energetycznej, redukcją 
emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
są zadaniami kosztownymi, zwykle przewyższającymi możliwości finansowe interesantów i budżetu 
gminy. Z tego względu mechanizm finansowania tego typu inwestycji musi uwzględniać udział 
środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.  
Zarządzanie środkami własnymi w gminie opiera się na Wieloletniej Prognozie Finansowej, która 
obejmuje informacje o dochodach bieżących i majątkowych oraz określa nakłady finansowe, a także 
limity zobowiązań i wydatków majątkowych na inwestycje w perspektywie wieloletniej.  
Bieżące finansowanie odbywać się będzie natomiast poprzez uwzględnianie nakładów 
inwestycyjnych w budżecie gminy na dany rok.  
W ramach źródeł zewnętrznych gmina będzie korzystać ze środków krajowych i zagranicznych w 
formie dotacji, pożyczek, kredytów, wsparcia kapitałowego dla prowadzonych inicjatyw. Operatorami 
procesu pozyskania dofinansowania, oprócz samej gminy, będą również gminne jednostki 
organizacyjne, podmioty komercyjne i indywidualni mieszkańcy podejmujący decyzje o korzystaniu z 
instrumentów dedykowanych do inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. 
Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 pozwoli kontynuować podjęte już 
działania ukierunkowane na redukcję emisji CO2 oraz umożliwi zainicjowanie nowych przedsięwzięć.  

Działania przewidziane w PGN będą finansowane zarówno ze środków własnych Gminy jak i 
środków zewnętrznych. Możliwość pozyskania środków z programów krajowych i europejskich jest 
kluczowym elementem planowania budżetu na zaplanowane działania. We własnym zakresie – 
konieczne jest uwzględnienie działań w wieloletnich prognozach finansowych oraz w budżecie Gminy 
i budżecie jednostek podległych Gminie, na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie również 
zewnętrznego wsparcia finansowego dla planowanych działań w formie bezzwrotnych dotacji, 
pożyczek i kredytów.  
 
 
7.8 Źródła finansowania strategii 

 
Poniżej w podpunktach zaprezentowano możliwości finansowania przedsięwzięć wpisujących się w 
główną ideę gospodarki niskoemisyjnej. 
 

Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 

„Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 – 2020) to krajowy 
program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację 
do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone 
zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa 
kulturowego.  
POIiŚ 2014 – 2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – 
POIiŚ 2007 – 2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w 
najważniejszych sektorach gospodarki.  
Głównymi beneficjentami POIiŚ 2014 – 2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu 
terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).  
Zasadniczym źródłem finansowania POIiŚ 2014 – 2020 będzie Fundusz Spójności (FS), dodatkowo 
przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość 
środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie 27,41 mld euro. Pod względem 
budżetu jest to największy program operacyjny realizowany w Polsce w okresie 2014 – 2020.  
Podział środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 pomiędzy poszczególne obszary 
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wsparcia przedstawia się następująco (dane na podstawie wstępnych szacunków):  
 energetyka – 2 800,2 mln euro  

 środowisko – 3 508,2 mln euro  

 transport – 19 811,6 mln euro  

 kultura – 467,3 mln euro  

 zdrowie – 468,3 mln euro  

 pomoc techniczna – 330,0 mln euro” (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej).  
 
Jedną z osi priorytetowych POIiŚ zatwierdzonego na lata 2014-2020 jest oś I: „Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki”. Oś zakłada zakres wsparcia do: 
– produkcja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE); 
– sieci przesyłu i dystrybucji dla OZE;  
– poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach; 
– poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; 
– rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa inteligentnych 

sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia; 
– inwestycje na rzecz ograniczenia strat energii (w tym sieci ciepłownicze i chłodnicze) 
– kogeneracja. 

Program skierowany jest do: 
– jednostek samorządu terytorialnego i działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne; 
– jednostek administracji rządowej oraz podległe jej organy; 
– organizacji pozarządowych; 
– spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych; 
– przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne. 

Alokacja środków Unii Europejskiej wynosi 1,5 mld euro finansowana z Funduszu Spójności, 
planowane formy wsparcia to bezzwrotne oraz zwrotne dotacje z uwzględnieniem pomocy 
publicznej, a instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki.  

Szczegółowe cele oraz wskaźniki rezultatu celu tematycznego nr 4: „Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” zostały przedstawione poniżej. Do ubiegania się 
o środki z wyżej wymienionego celu wymagane są dokumenty planistyczne w tym Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej. 

 
Tabela 29 Cele i wskaźniki  przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
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Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
W każdym województwie obowiązkowym elementem programu regionalnego był komponent 
odpowiadający za dofinansowanie projektów związanych z energetyką, ochroną środowiska, 
odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Komponenty te kładły nacisk na 
różnego rodzaju przedsięwzięcia w zależności od strategii i kierunków działania kluczowych dla 
danego regionu. Najważniejszą dla Planu jest III oś priorytetowa. 
 
- OŚ PRIORYTETOWA III CZYSTA ENERGIA 
Oś priorytetowa III jest osią jednofunduszową, współfinansowaną z EFRR, obejmującą CT4 
Wspieranie  przejścia  na  gospodarkę  niskoemisyjną  we  wszystkich  sektorach oraz  CT6 
Zachowanie  i ochrona  środowiska  oraz  promowanie  efektywnego  gospodarowania zasobami.  
Działanie 3.1.: Rozwój OZE 
Typ projektów objętych działaniem: 
1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących 
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, 
biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej: 

 energia wodna (do 5 MWe), 
 energia wiatru (do 5 MWe), 
 energia słoneczna (do 2 MWe/MWt), 
 energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej), 
 energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej), 
 energia biomasy (do 5 MWt/MWe). 

 
Działanie 3.2.: Modernizacja energetyczna budynków 
Typ projektów objętych działaniem: 
Głęboka modernizacja energetyczna: 
a) budynków użyteczności publicznej, 
b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na 
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energooszczędne, obejmująca takie elementy jak: 
 ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów, 
 modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach 

na efektywne energetycznie, 
 montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje), 
 izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji 

ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła, 

 przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących, 
 likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, 
 modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła, 
 zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w budynku (w 

tym zawory termostatyczne), 
 modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat 

energii, 
 instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
 instalacja urządzeń wysokosprawnej kogeneracji, 
 modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w/na budynku na stałe). 

 
Działanie 3.3.: Poprawa jakości powietrza 
Typ projektów objętych działaniem: 
1. Budowa, rozbudowa, przebudowa: 

 sieci, przyłączy ciepłowniczych, 
 węzłów cieplnych. 

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, 
węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU). 
3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych 
źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące: 

 demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, 
 instalację kotła gazowego o sprawności h powyżej 90 % lub kotła na biomasę klasy 5 według 

normy PN EN 303-5:2012, 
 niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż 

wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej. 
Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. 
 
 
 
Program LIFE  
 
„Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest 
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki 
w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 
środowiska w tym przyrody.  
W okresie ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało 
blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE – program działań na 
rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014 – 2020, jest kontynuacją 
instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007 – 2013.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku pełni rolę 
Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich Wnioskodawców proponując nowatorski 
i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
w Polsce realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o budżecie blisko 620 mln PLN i wsparciu NFOŚiGW 



Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów do 2020 roku 

 

St
ro

n
a8

8
 

260 mln PLN” (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją 

realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do 
standardów i norm Unii Europejskiej.  

Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za 
naruszanie prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą dofinansowania działań są pożyczki, 
Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochrony środowiska. Pożyczki i 
dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz, przeznaczone są 
na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i 
ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. Finansowane są 
również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania 
zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, 
profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz.  

W ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte są inwestycje wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. Obecnie trwające programy skierowane do poprawy infrastruktury energetycznej to: 

 
Tabela 1 Programy finansujące poprawę infrastrukturę energetyczną 

nazwa 
programu 

cel  
nabór 
wnioskó
w 

forma 
dofinans
owania 

beneficjenci 

KAWKA - 
Poprawa 
jakości 
powietrza 
 

Opracowanie programów ochrony 
powietrza i planów działań krótko-
terminowych. Program wspiera 
realizację postanowień Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystego 
powietrza dla Europy (CAFE) 

w trybie 
ciągłym 

dotacja województwa 
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LEMUR-
Energooszczęd
ne Budynki 
Użyteczności 
Publicznej 
 

Celem programu jest zmniejszenie 
zużycia energii, a w konsekwencji 
ograniczenie lub uniknięcie emisji 
CO2 w związku z projektowaniem i  
budową nowych energooszczędnych 
budynków użyteczności publicznej oraz 
zamieszkania zbiorowego. 

w trybie 
ciągłym 

pożyczki i 
dotacje 

-podmioty 
sektora 
finansów 
publicznych, z 
wyłączeniem 
państwowych 
jednostek 
budżetowych
, 
-
samorządowe 
osoby 
prawne, 
spółki prawa 
handlowego, 
w których 
jednostki 
samorządu 
terytorialneg
o posiadają 
100% 
udziałów lub 
akcji  
-organizacje 
pozarządowe 

Inwestycje 
energooszczęd
ne w MŚP 
 

Celem programu jest ograniczenie 
zużycia energii w wyniku realizacji 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i zastosowania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw. W 
rezultacie realizacji programu nastąpi 
zmniejszenie emisji CO2. 

w trybie 
ciągłym 
przez 
banki, 
które 
mają 
podpisan
e umowy 
z 
NFOŚiG
W 

Dotacje 
na 
częściow
e spłaty 
kapitału 
kredytów  

Prywatne 
podmioty 
prawne 
(przedsiębior
stwa) zaliczaj
ące się do 
sektora MiŚP 

Dopłaty do 
domów 
energooszczęd
nych 
 

Nowy program priorytetowy ma na 
celu przygotowanie inwestorów, 
projektantów, producentów 
materiałów budowlanych, 
wykonawców do wymagań Dyrektywy. 
Będzie stanowił impuls dla rynku do 
zmiany sposobu wznoszenia budynków 
w Polsce i poza korzyściami 
finansowymi dla beneficjentów 
przyniesie znaczący efekt edukacyjny 
dla społeczeństwa. 

w trybie 
ciągłym 
przez 
banki, 
które 
mają 
podpisan
e umowy 
z 
NFOŚiG
W 

dopłaty 
do 
kredytu 

osób 
fizycznych 
budujących 
dom 
jednorodzinn
y lub 
kupujących 
dom/mieszka
nie od 
dewelopera 
(rozumianego 
również jako 
spółdzielnia 
mieszkaniow
a) 
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BOCIAN-
rozproszone, 
odnawialne 
źródła energii 
 

ograniczenie lub uniknięcie emisji 
CO2 poprzez zwiększenie produkcji 
energii z instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii. 

w trybie 
ciągłym 

pożyczki 
przedsiębiorc
y 

Prosument-
dofinansowani
e 
mikroinstalacji 
OZE 
 

ograniczenie lub uniknięcie emisji 
CO2 w wyniku zwiększenia produkcji 
energii z odnawialnych źródeł, poprzez 
zakup i montaż małych instalacji lub 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii, do produkcji energii 
elektrycznej lub ciepła i energii 
elektrycznej dla osób fizycznych oraz 
wspólnot lub spółdzielni 
mieszkaniowych. 

w trybie 
ciągłym 
przez 
banki 
WFOŚiG
W i 
NFOŚiG
W 

pożyczki 
wraz z 
dotacją  

osoby 
fizyczne, 
spółdzielnie 
mieszkaniow
e, wspólnoty 
mieszkaniow
e oraz 
jednostki 
samorządu 
terytorialneg
o i ich związki 

Źródło: strona internetowa NFOŚiGW 

 
 
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 – 2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie 
Energii I Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii”  
 
„Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz 
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.  
Do dofinansowania kwalifikują się Projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie 
produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji 
lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem 
innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).  
Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 20 000 
Mg/rok.  
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020  
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem II filara 
Wspólnej Polityki Rolnej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności 
rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.  
Dla realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej będą inwestycje wspierane w Priorytecie 
5 (P5), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym jest:  

 P5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w 
sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 
klimatu;  

oraz przypisany cel:  
 5C: Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów 

ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów 
biogospodarki.  

 
W ramach szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, ze środków polityki spójności (PS) w 
zakresie energetyki będą realizowane projekty obejmujące wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych i rozwoju sieci dla OZE.  
W obszarze OZE przewidywana jest budowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię 
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wiatru, biomasę i biogaz, a także energię słońca, geotermii oraz wody wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Z uwagi na niedostateczny poziom rozwoju sieci 
elektroenergetycznej w Polsce, w stosunku do nagłego wzrostu potrzeb przesyłu mocy, wynikających 
z planowanych inwestycji w zakresie OZE, wsparcie zostanie skierowane też na projekty dotyczące 
budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE do 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 
 
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) i Bank Gospodarstwa Krajowego 

Bank Ochrony Środowiska i Bank Gospodarstwa Krajowego udzielają m.in. kredytów 
na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, remontów oraz na realizację przedsięwzięć 
energooszczędnych. 
 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju stworzył Program Finansowania Energii 
Zrównoważonej w Polsce (POLSeff), w chwili obecnej trwa jego druga edycja. Program POLSeff 
zakłada: 

 ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej oraz termomodernizacji budynków, w tym polegające na zastosowaniu 
odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

 finansowanie inwestycji energooszczędnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Finansowanie odbywa się poprzez udzielenie kredytów przez banki współpracujące z 

możliwością umorzenia części zobowiązań do wartości 20% lub 30% kwoty kredytu. 
 
 

7.9 Ewaluacja i monitoring działań  

 
Monitoring stanowi niezbędny element procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, gdyż 
pozwala usprawnić proces jego realizacji i weryfikację założonych celów. Realizacja Planu powinna 
podlegać bieżącej ocenie i kontroli oraz sporządzaniu sprawozdania z jego realizacji przynajmniej raz 
na dwa lata.  
Zgodnie ze „Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej„ 
proponowane jest monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną przez Wspólne 
Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG 
ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na 
rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. W/w poradnik wyszczególnia następujące wskaźniki 
monitorowania. 
 
Tabela 31. Wskaźniki monitorowania wg SEAP, cz.1 

Sektor  Wskaźnik  Trudność 
pozyskania 
danych  

Źródła danych  Pozytywny 
trend  

Zaangażowanie 
sektora 
prywatnego  

Liczba przedsiębiorców 
świadczących usługi związane 
z energią i efektywnością 
energetyczną, firmy działające 
na rynku energii odnawialnej. 
Wielkość zatrudnienia w ww. 
przedsiębiorstwach, ich 
obroty.  

Średnio  Rada Gminy, 
regionalna/ 
krajowa 
administracja 
publiczna  

 

Zaangażowanie 
mieszkańców  

Liczba mieszkańców 
uczestniczących w 

Łatwo  Rada Gminy i 
stowarzyszenia 

↑  
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wydarzeniach i inicjatywach 
związanych z efektywnością 
energetyczną/wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii  

konsumenckie  

Zielone 
zamówienia 
publiczne  

Ustalenie wskaźnika dla 
każdej kategorii (np. kg 
CO2/kWh zielonej energii 
elektrycznej) i porównanie z 
typową wartością sprzed 
wprowadzenia ZZP; 
wykorzystanie  
danych ze wszystkich 
dotychczasowych zamówień  
 

Średnio  Rada Gminy    

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” 
 
 
Wszyscy mieszkańcy Gminy odgrywają istotną rolę w realizacji celów wyznaczonych przez niniejszy 
dokument. Interesariusze muszą stworzyć wspólną wizję przyszłości z poszanowaniem zagadnień 
klimatycznych i energetycznych. Zaangażowanie struktur kadrowych oraz finansowych nie przyniesie 
spodziewanych efektów, jeżeli podejmowane inwestycje nie zostaną poparte przez społeczność 
lokalną oraz przedsiębiorców. Techniczne rozwiązania będą niewystarczające, jeżeli nie zostaną 
zapoczątkowane głębokie zmiany zachowań, ukierunkowane na działania proekologiczne. 
 
Tabela 32. Wskaźniki monitorowania wg SEAP, cz.2 

Sektor  Wskaźnik  
Trudność 
pozyskania 
danych  

Źródła danych  Pozytywny trend  

 
 
 
 
 
Transport  
 

Liczba pasażerów 
korzystających z 
transport 
publicznego w 
ciągu roku  

Łatwo  

Przedsiębiorstwo 
transportu 
publicznego – 
monitoringiem 
obejmuje 
reprezentatywne 
linie (autobusowe, 
tramwajowe itp.)  

↑  

Długość ścieżek 
rowerowych w km  

Łatwo  Rada Gminy  ↑  

Długość ciągów 
pieszych w km / 
łączna długość 
dróg i ulic w gminie 
w km  

Łatwo  Rada Gminy  ↑  

Liczba pojazdów 
mijających 
ustalony punkt w 
ciągu 
roku/miesiąca 
(wybór 
reprezentatywnej 
ulicy/punktu)  

Średnio  

Licznik pojazdów 
zainstalowanych 
na 
reprezentatywnych 
drogach/ulicach  

↓  
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Całkowite zużycie 
energii przez 
pojazdy wchodzące 
w skład taboru 
gminnego  

Łatwo  

Rachunki od 
dostawców paliw – 
wybór 
odpowiednich 
danych i 
przeliczenie ich na 
zużycie energii  

↓  

Całkowite zużycie 
energii 
odnawialnej przez 
pojazdy wchodzące 
w skład taboru 
publicznego  

Łatwo  

Rachunki od 
dostawców 
biopaliw – wybór 
odpowiednich 
danych i 
przeliczenie ich na 
zużycie energii  

↓  

Procent ludności 
zamieszkującej nie 
dalej niż 400 m od 
przystanków 
autobusowych  

Trudno  

Badanie 
przeprowadzone 
dla wybranych 
obszarów Gminy  

↑  

Średnia długość 
korków ulicznych 
w km  

Średnio  

Analiza płynności 
ruchu na 
określonych 
obszarach  

↓  

Ilość paliw i 
biopaliw 
sprzedanych na 
wybranych, 
reprezentatywnych 
stacjach 
benzynowych, w 
tonach  

Łatwo  

Wybrane stacje 
benzynowe 
zlokalizowane na 
terenie Gminy  

↓  

Budynki  
 
 
 
 
 

Procent 
gospodarstw 
domowych w 
klasie 
energetycznej 
A/B/C  

Średnio  

Rada Gminy, 
krajowa/ 
regionalna agencja 
energetyczna itp.  

↑  

Całkowite zużycie 
energii w 
budynkach 
publicznych  

Łatwo  Rada Gminy  ↓  

Całkowita 
powierzchnia 
zainstalowanych 
kolektorów 
słonecznych  

Trudno  

Rada Gminy, 
regionalna/ 
krajowa 
administracja 
publiczna 
(dotacje), badanie 
ankietowe 
przeprowadzone 
na wybranych 
obszarach  

↑  
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Całkowite zużycie 
energii 
elektrycznej w 
gospodarstwach 
domowych  

Średnio  

Badanie ankietowe 
przeprowadzone 
na wybranych 
obszarach  

↓  

Całkowite zużycie 
gazu w 
gospodarstwach 
domowych  

Średnio  

Badanie ankietowe 
przeprowadzone 
na wybranych 
obszarach  

↓  

Lokalna 
produkcja energii  
 

Ilość energii 
elektrycznej 
wytwarzanej przez 
lokalne instalacje  

Średnio  

Regionalna/ 
krajowa 
administracja 
publiczna (taryfy 
gwarantowane, 
certyfikaty)  

↑  

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” 
 
Poniżej prezentujemy tabelę z poszczególnymi inwestycjami oraz z zaproponowanymi wskaźnikami 
monitorowania. 
 
Tabela 33. Planowane zadania w ramach realizacji PGN wraz z wskaźnikami monitorowania 

Lp.  Zadanie  Wskaźnik  Termin 
wykonania  

1.  Budowa ścieżek rowerowych  Porównanie stanu jakości 
powietrza w latach 2014 i 2020  
Porównanie zużycia paliw 
płynnych w samochodach 
osobowych  

Do 2020  

2.  Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  

Porównanie audytów 
energetycznych przed i po 
modernizacjach  

Do 2020  

3.  Poprawa infrastruktury drogowej  Długość dróg w kilometrach, 
badanie natężenia ruchu na 
budowanych i modernizowanych 
odcinkach dróg  

Do 2010  

4.  Modernizacja oświetlenia ulicznego  Porównanie audytów 
energetycznych przed i po 
modernizacjach  

2018-2020  

5.  Montaż instalacji do odnawialnych 
źródeł energii dla użytkowników 
indywidualnych  

Porównanie audytów 
energetycznych przed i po 
modernizacjach  

Do 2020  

6. Wymiana kotłów w domach 
mieszkalnych 

Porównanie audytów 
energetycznych przed i po 
modernizacjach 

Do 2020  

7.  Budowa ścieżki edukacyjnej wzdłuż 
rzeki / w lesie  

Zrealizowanie zadania  Do 2020  

8. Wymiana urządzeń i sprzętów 
będących w posiadaniu jednostek 
gminnych 

Zrealizowanie zadania  Do 2020  

7.  Edukacja mieszkańców  Zrealizowanie zadania  Do 2020  

Źródło: Opracowania własne 
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Raport z wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” należy składać co dwa lata od dnia złożenia 
dokumentu.  
 
 
 

8 PODSUMOWANIE 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej do 2020 
roku. Wszystkie działania dotyczą obszaru Gminy Ostrów i są skupione wokół działań niskoemisyjnych 
oraz na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej. Interesariusze zadań, tj. mieszkańcy 
Gminy, władze lokalne oraz przedsiębiorcy działający w Gminie brali czynny udział w kształtowaniu 
dokumentu PGN poprzez przeprowadzone bezpośrednie rozmowy konsultacyjne oraz 
przeprowadzoną ankietyzację. Plan opiera się na dokumentach lokalnych i jest ich integralnym 
elementem. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 opiera się o dane z roku 2015, które dotyczą zużycia 
energii elektrycznej, cieplnej i gazu oraz spalania paliw. PGN i jego działania są zgodne z 
międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi przepisami prawa.  

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów” skupia się na ograniczeniu emisji 
dwutlenku węgla z gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej, transportu oraz 
oświetlenia. W czasie planowania działań krótkoterminowych skupiono się głównie na emisji z 
transportu oraz emisji wynikającej z poboru energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne. Ponadto 
zaproponowano szereg działań mających na celu edukację mieszkańców oraz promocję działań 
proekologicznych. W poniższej tabeli prezentujemy procentowy spadek udziału poszczególnych 
źródeł zanieczyszczeń do 2020 roku. Należy zaznaczyć, że tabela uwzględnia jedynie wpływ inwestycji 
planowanych w ramach realizacji PGN. Ankietyzacja mieszkańców Gminy pokazuje, że mieszkańcy są 
chętni do modernizowania swoich gospodarstw, montażu przetworników energii odnawialnej 
(np.kolektory słoneczne), co w przyszłości zaowocuje spadkiem zużycia tradycyjnych paliw w tym 
sektorze. 
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