
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy Milicz 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Typ gminy: miejsko-wiejska 

Liczba mieszkańców: 24380 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 2 983 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  2 857 zł 

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

unijnych w 2014: 3,8 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:  9,9 % 

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

2. Problem ekologiczny gminy Milicz 

Łączna emisja w 2013 roku na obszarze gminy wyniosła 237 225,68 Mg CO2, przy zużyciu 605 574,48 
MWh energii. Teren Gminy Milicz w 20123 roku zamieszkiwało 24 268 osób. Przeliczenie emisji CO2 i 
zużycia energii finalnej na osobę zawiera poniższa tabela: 
 
Tabela: Zużycie energii oraz emisja CO2 w gminie w przeliczeniu na osobę 

Emisja na osobę MWh/os. MgCO2/os. 

24,95 9,78 

Łączna emisja dwutlenku węgla na obszarze Gminy Milicz w 2013 roku wyniosła 237 225,68 ton, co w 

przeliczeniu na osobę wynosi 9,78 ton. Prognozowana wielkość emisji w 2020 roku wyniosła 276 523,06 

ton, przy założeniu, że nie zostaną wprowadzone przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii oraz 

bezpośrednio ograniczające emisję dwutlenku węgla. 

 

Osiągnięcie celów przedmiotowego dokumentu dla Gminy Milicz jest podstawą krajowej strategii 

gospodarki niskoemisyjnej, obejmującej również lokalne uwarunkowania. W dokumencie przedstawiono 

wizję gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milicz. Urząd Miejski w Miliczu jest dobrze prosperującą 

jednostką samorządu terytorialnego, która na bieżąco analizuje możliwości finansowania działań 

związanych z gospodarka niskoemisyjną i zasobooszczędną. Cele strategiczne Gminy Milicz spełniają 

zapisy zawarte w pakiecie klimatyczno-energetycznym, dotyczącym 20% redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990r., zwiększenia 20% udziału energii odnawialnej w 

finalnej konsumpcji energii (dla naszego kraju 15%), zwiększenia o 20% efektywności energetycznej w 

stosunku do prognoz na rok 2020.  

Zapisy w pakiecie klimatyczno-energetycznym dotyczą:  

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20% 55% 25% Prognoza emisji CO2 w gminie Milicz w 2020 r. 

Ciepło Transport Energia elektryczna  

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Dodatkowo cele 

strategiczne są zgodne z zapisami „Programu ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego”. 

Dane pomiarowe dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego (najbliżej gminy Milicz) w roku 2016 r. 

 
Dane pomiarowe dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego (najbliżej gminy Milicz) w roku 2017 r. 

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

Tabela 1 
Opis działania nr 4 - Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii 

L.p. 4 

Kod M001 

Sektor Mieszkalnictwo 

Charakter działania Edukacyjne 

Rodzaj działania niskonakładowe 

Działanie Mieszkalnictwo 

Nazwa działania 

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie 

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii 

Okres realizacji 2015 

 

2020 

Szacowany koszt [zł] 20 000,00 

Szacowany efekt redukcji 

energii elektrycznej 

[MWh/rok] 

7876,95 

Szacowany efekt redukcji 

emisji CO2 [Mg CO2/rok] 
2794,61 

Zaplanowano zadanie edukacyjne dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych 

źródeł energii. Efekty zadania spowodują zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości 

wpływania na wysokość kosztów za energię elektryczną oraz zanieczyszczenie środowiska , poszerzenie 

wiedzy na temat nowoczesnych energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii. 

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 

powinna obejmować m.in.: 

 promocję energooszczędnych źródeł światła i oszczędności energii wśród mieszkańców, 

 promocję możliwości finansowych dotyczących montażu różnych źródeł energii odnawialnej, 

 utworzenie podstrony na portalu urzędu miejskiego poświęconego efektywności energetycznej i OZE.: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabela 2 
Opis działania nr 5 - Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez mieszkańców 

L.p. 5 

Kod M002 

Sektor Mieszkalnictwo 

Charakter działania Inwestycyjne 

Rodzaj działania Niskonakładowe 

Działanie Mieszkalnictwo 

Nazwa działania 
Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez 

mieszkańców 

Okres realizacji 2015 

 

2020 

Szacowany koszt [zł] 15 484 000,00 

Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej 

[MWh/rok] 
2212,00 

Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg 

CO2/rok] 
2634,49 

Zaplanowano montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o średniej mocy 4 kW przez mieszkańców co daje roczną 

produkcję energii na poziomie 4 000 kWh dla jednego gospodarstwa. W ramach programu "Prosument" 

prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać do 40 % dotacji 

na mikroinstalację dla osoby fizycznej, (do roku 2016r. włącznie). Szacuje się,  że  na terenie gminy  Milicz zostanie 

zamontowanych takich mikroinstalacji w około 9% nieruchomości (dane z ankiet inwentaryzacyjnych). Rolą Urzędu 

Miejskiego w Miliczu w tym działaniu będzie wielopoziomowa edukacja mieszkańców, w zakresie dostępności  

zewnętrznych  środków  finansowania  inwestycji,  m.in.  programu „Prosument”, pomoc merytoryczna przy 

procedurze ubiegania się o środki, zachęcanie mieszkańców do ubiegania się o środki. 

Tabela 3  
Opis działania nr 6 - Instalacja źródła OZE w postaci pomp ciepła przez mieszkańców 

L.p. 6 

Kod M003 

Sektor Mieszkalnictwo 

Charakter działania inwestycyjne 

Rodzaj działania niskonakładowe 

Działanie Mieszkalnictwo 

Nazwa działania Instalacja źródła OZE w postaci pomp ciepła przez mieszkańców 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Okres realizacji 2015 

 

2020 

Szacowany koszt [zł] 4 136 000 

Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej 

[MWh/rok] 
3098,35 

Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg CO2/rok] 1350,91 

Zaplanowano zadanie polegające na montażu pomp ciepła o mocy równoważnej około 0,75 MW. Według 

przeprowadzonej ankietyzacji szacuje się, że z programu "Prosument" prowadzonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40% dotacji na mikroinstalację dla osoby fizycznej), na terenie gminy 

Milicz zostanie zamontowanych  takich mikroinstalacji w około 1,5% nieruchomości. Rolą Urzędu Miejskiego w 

Miliczu w tym działaniu będzie wielopoziomowa edukacja mieszkańców, w zakresie dostępności  zewnętrznych  

środków  finansowania  inwestycji,  m.in.  wymienionego  Programu „Prosument”, pomoc merytoryczna przy 

procedurze ubiegania się o środki, zachęcanie mieszkańców do ubiegania się o środki. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 – 35 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 

 

 


