
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy Lubin 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Gmina partnerska – podstawowe dane, profil i rys statystyczny; 

Typ gminy: wiejska 

Liczba mieszkańców: 14789 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 3 985 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3852 zł 

Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów 

unijnych w 2014: 0,6 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:  16,4 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych:  4824 

(Źródło: GUS: Dane na rok 2014 oraz szacunki własne Gminy z końca 2016) 

2. Problem ekologiczny gminy Lubin 

Na terenie województwa dolnośląskiego monitoring jakości powietrza prowadzą miedzy innymi: stacja w 

Polkowicach ul. Kasztanowa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia "Turów" w Bogatyni- Zakłady KGHM 

"Polska Miedź" S.A.: Huta Miedzi "Legnica" S.A. w Legnicy, Huta Miedzi "Głogów" S.A. w Głogowie i 

Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. Są to stacje zlokalizowane najbliżej Gminy wiejskiej Lubin. Na stacjach 

tych monitorowane są stężenia następujących substancji: dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu (NO), � 

dwutlenek azotu (NO2), � tlenek węgla (CO), ozon (O3), � tlenki azotu (NOx), pył zawieszony (PM10), � 

pył zawieszony (PM 2.5). Na terenie gminy wiejskiej Lubin nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych 

norm.  

Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony zdrowia 

 

Źródło: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/ 

http://air.wroclaw.pios.gov.pl/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony roślin 

 

Źródło: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/ 

Poziomy alarmowe substancji 

 

Źródło: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/ 

Dane pomiarowe dla stacji Polkowice – Kasztanowa w roku 2016 (stacja najbliżej gminy wiejskiej Lubin) 

 

  

http://air.wroclaw.pios.gov.pl/
http://air.wroclaw.pios.gov.pl/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dane pomiarowe dla stacji Polkowice – Kasztanowa w roku 2016 (stacja najbliżej gminy wiejskiej Lubin) 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Podejmowane w gminie działania na rzecz ochrony środowiska z udziałem 

mieszkańców i społeczności lokalnej, poprzez zwiększenie udziału OŹE i ograniczenie 

zużycia energii w budynkach 

 

 

 

 
Działanie to skierowane jest do mieszkańców gminy jako głównych konsumentów energii. Akcja powinna w sposób 
czytelny przekazywać informacje dotyczące oszczędnego gospodarowania energią, wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych, ograniczania emisji, zmiany przyzwyczajeń związanych ze zbyt wielkim zużyciem energii. 
Forma kampanii może być dowolna (akcja informacyjna, konkursy, plebiscyty). Istotne jest jak intensywniejsze 
zaangażowanie lokalnej społeczności w tym dzieci i młodzieży. 
Możliwe działania w tym zakresie to m.in.: 

 udostępnianie materiałów informacyjnych na stronie Urzędu Gminy Lubin, 

 szkolenia dla mieszkańców, 

 kampanie w lokalnej prasie, 

 organizowanie konkursów i plebiscytów, 

 przygotowanie ulotek informacyjnych. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

W ramach zadania przewidziano prowadzenie akcji promocyjnej oraz punktu wsparcia informacyjnego z zakresu 

energetyki prosumenckiej dla mieszkańców gminy (mieszkańcy będą jednocześnie producentami i konsumentami 

energii). Zadanie jest zbieżne z założeniami Ustawy o odnawialnych źródłach energii, gdzie poprzez zmiany w 

prawie promuje się indywidualnych odbiorców energii i daje się im możliwość bycia wytwórcą energii elektrycznej.  

 

4. Koncepcja partnerstwa 

Kolejność działań podjętych w celu utworzenia Lokalnego Partnerstwa w Gminie oraz 
realizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu udziału OŹE budynkach mieszkalnych oraz 

ograniczeniu szkodliwych emisji 

1) Krok 1 – akceptacja Operatora Zewnętrznego Partnerstwa (OZP) w roli podmiotu 
odpowiedzialnego za działania przygotowawcze (Stowarzyszenie Wolna 
Przedsiębiorczość)  

2) Krok 2 – Ustalenie ram realizacji partnerstwa w Gminie wraz z kontekstem 
docelowego przyłączenia Partnerstwa Lokalnego do szerszego Partnerstwa 
Regionalnego w ramach planowanego projektu partnerskiego „Regionalny Program 
Energetyki Prosumenckiej) – warunki wyjściowe: typ budynków do objęcia programem 
(budynki mieszkalne prywatne jednorodzinne), typ instalacji (fotowoltaika i 
uzupełniająco również buforowanie ciepłej wody, pompy ciepła, kolektory), szacowana 
liczba instalacji (20-60), zasady odpłatności mieszkańców (nieodpłatnie na etapie 
przygotowawczym, częściowa odpłatność po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania 
przez Partnerstwo).    

3) Krok 3 - Podpisanie przez Gminę w imieniu mieszkańców deklaracji o przystąpieniu do 
Partnerstwa (zob. poniżej) 

4) Krok 4 - Akcja informacyjna: rozesłanie informacji do mieszkańców o możliwości 
przystąpienia do Lokalnego Partnerstwa wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w 
programie i podaniem dat i miejsc spotkań.  

Akcja informacyjna były prowadzona poprzez pisma rozsyłane kurierem do 
mieszkańców, ulotki rozdawane poprzez sołtysów, plakaty w miejscach publicznych, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

informacja na stronach urzędu i instytucji zaprzyjaźnionych, info w mediach 
społecznościowych, etc. 

5) Krok 5 – Opracowanie dokumentów startowych warunkujących udział mieszkańców w 
GPP (ich wzory znajdują się w załączeniu):  

a. deklaracja udziału w programie dla mieszkańców,  

b. regulamin uczestnictwa (warunki udziału mieszkańców) 

c. wzór umowy pomiędzy gminą a mieszkańcami  

6) Krok 6 - Opracowanie przez wykonawcę OZP dokumentów startowych – w tym  wzoru 
ankiety informacyjnej dla mieszkańców. 

7) Krok 7 - Spotkanie informacyjne z mieszkańcami - warsztat, na którym wyjaśniono 
kluczowe problemy wynikające z niskiej emisji, rozwiązania technologiczne służące 
redukowaniu zjawiska niskiej emisji, źródła finansowania wdrożenia rozwiązań w 
budynkach mieszkalnych oraz zasady udziału w działaniach partnerstwa; spotkania 
organizowane przy współpracy z gospodarzem  gminy (JST), ale prowadzone są przez 
wykonawcę OZP z aktywnym udziałem przedstawicieli władz gminy 

Zainteresowanie udziałem w partnerstwie – 58 zgłoszonych przez mieszkańców ankiet i 

deklaracji udziału 

8) Krok 8 – Weryfikacja wcześniejszych założeń dot. kierunków działań partnerstwa w 
oparciu o zebrane ankiety informacyjne od mieszkańców  i stanowiących materiał 
wyjściowy do opracowania wniosku o dotację, studium wykonalności projektu oraz 
przyszła podstawę do opracowania kryteriów wyboru pod dostawę i montaż urządzeń i 
instalacji          

9) Krok 9 – Wprowadzenie przez Gminę zapisów o zaangażowaniu gminy i realizacji 
działań na rzecz partnerstwa do gminnego PGN (Program Gospodarki Niskoemisyjnej) 
oraz WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) 

10) Krok 10 – sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (np. studium 
wykonalności);  

11) Krok 11 – wybór projektu Partnerstwa do dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego  

12) Kolejne (planowane) KROKI: 

a. Krok 11 – Lokalne wizji energetyczno-technicznych (LWET) - oceny pod kątem 
możliwości zastosowania wybranych technologii prosumenckich (fotowoltaika 
oraz w wybranych lokalizacjach kolektory, pompy ciepła) - prowadzone przez 
wykonawcę LWET 

b. Krok 12 – Udzielenie grantów grupie około 40 właścicieli budynków 
jednorodzinnych na zakup i montaż instalacji zwiększającej zużycie energii z 
OŹE i ograniczającej emisyjność CO2 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

c. Krok 13 – Wybór wykonawców realizujących montaż instalacji u mieszkańców 
– członków partnerstwa 

d. Krok 14 – nadzór nad realizacją działań inwestycyjnych i doradztwo techniczne 
dla mieszkańców  

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Deklaracja gminy o przystąpieniu do Lokalnego Partnerstwa 

 

 


