
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

Typ gminy:  miejsko-wiejska 

Liczba mieszkańców: 19045 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3 780 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3 768 zł 

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

unijnych w 2014: 2,9 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 10,2 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych: 4092 

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

2. Problem ekologiczny gminy Siechnice 

Za poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10, a także benzo(α)pirenu na terenie gminy, w największym stopniu 

odpowiedzialna jest emisja powierzchniowa, liniowa i punktowa, a w mniejszym stopniu emisja napływowa. 

Analizując rozkład stężeń pyłów zawieszonych PM10 widoczny jest wyraźny wzrost występowania wysokich stężeń 

w miesiącach chłodnych, co jest związane ze spalaniem paliw stałych w celach grzewczych, a także częściowo z 

występującymi niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi jak cisze i inwersje termiczne. Najważniejszymi 

źródłami emisji na terenie gminy, przyczyniającymi się do występowania przekroczeń, są źródła powierzchniowe 

(indywidualne systemy grzewcze na paliwo stałe – węgiel), a także źródła liniowe (ciągi komunikacyjne). 

Emisja ze źródeł indywidualnych (obszar mieszkalnictwo) na terenie gminy ma duże znaczenie dla występowania 

przekroczeń ze względu na: 

 stosowanie przestarzałych instalacji o niewielkiej mocy i niskiej sprawności; 

 duży udział indywidualnego ogrzewania węglowego; 

 zła i niedostosowana do rodzaju kotła jakość paliwa; 

 niską świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza; 

 niską stopę życiową części społeczeństwa – spalanie paliwa gorszej jakości lub odpadów. 

Stężenia benzo(α)pirenu, pochodzącego przede wszystkim ze spalania paliw stałych, wykazują wyraźny wzrost 

występowania wysokich stężeń w miesiącach chłodnych, co jest związane częściowo z wstępującymi 

niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (cisze i inwersje termiczne). Najważniejszymi źródłami emisji na 

terenie gminy, przyczyniającymi się do występowania przekroczeń, są źródła powierzchniowe (indywidualne 

systemy grzewcze na paliwo stałe – węgiel). 

Jako przyczyny przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłów i B(α)P należy wskazać: 

 emisję ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw stałych (np. węgiel, drewno) na cele 

komunalne i bytowe; 

 emisję liniową związaną z ruchem samochodowym – dotyczy to w szczególności pojazdów ze starymi 

silnikami diesla; 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 emisję ze źródeł spoza gminy (emisja napływowa); 

 emisję ze źródeł punktowych związanych z dużymi instalacjami spalania paliw (np. kotły, piece 

przemysłowe) oraz ze źródłami technologicznymi; 

 emisję wtórną zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników i boisk; 

 niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie w chłodnej porze roku. 

Przyczyną przekroczeń stężeń ozonu troposferycznego są przede wszystkim naturalne procesy związane z 

fotochemicznymi przekształceniami zanieczyszczeń obecnych w atmosferze pochodzenia naturalnego oraz 

antropogenicznego (przede wszystkim NOx). Stężenia ozonu wykazują wzrost częstości przekroczeń w miesiącach 

letnich, spowodowany intensywnym promieniowaniem słonecznym oraz wysoką temperaturą. 

Źródło: bip.siechnice.dolnyslask.pl/plik,id,9940 

Dane pomiarowe dla stacji Wrocław – Orzechowa (stacja najbliżej gminy Siechnice) w roku 2016 r. 

 

Dane pomiarowe dla stacji Wrocław – Orzechowa (stacja najbliżej gminy Siechnice) w 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 

Budowa sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Czeremchowej i Kwiatowej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach 
wraz z przyłączami do odbiorców indywidualnych  
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę lokalnych sieci ciepłowniczych 2xDn150/80/65/50 o długości 
1600/460/640/273 m w rejonie od ul. Opolskiej/Zacisze wzdłuż ul. Czeremchowej i Kwiatowej w Siechnicach wraz z 
przyłączami ciepłowniczymi 2xDn32 o łącznej długości 3 500 m do odbiorców indywidualnych.  
Celem projektu jest zwiększenie efektywności zaopatrzenia w ciepło mieszkańców oraz ograniczenie i 
uniemożliwienie w przyszłości emisji szkodliwych substancji, w szczególności gazów cieplarnianych.  
Realizacja projektu umożliwi podłączenie się nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła 
kogeneracyjnego. Umożliwi to likwidację istniejących indywidulanych źródeł ciepła będących źródłami niskiej 
emisji.  
Rezultatem projektu będzie:  

 poprawa efektywności zaopatrzenia w ciepło indywidualnych odbiorców podłączonych do sieci 
ciepłowniczej;  

 poprawa komfortu cieplnego użytkowników oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania;  

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,  

 zmniejszenie emisji CO2.  
Koszty zadania oszacowano na podstawie kosztorysów, dostępnych cenników i najlepszej wiedzy beneficjenta 
wynikającej z dotychczas realizowanych tego typu przedsięwzięć. Szczegółowe źródła finansowania zostaną 
uzupełnione na późniejszym etapie.  

 

 
 

Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Siechnice  
Planowane działanie obejmuje swoim zakresem dwa zadania. Podmiotem, który będzie je realizował jest Zespół 
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pierwsze zadanie dotyczy budowy sieci ciepłowniczych w 
obszarze ulic Reja i Kochanowskiego w Siechnicach. Drugie zadanie obejmuje budowę w rejonie ulic Storczykowej, 
Fiołkowej, Słonecznej i Leszczynowej w Świętej Katarzynie. Łączna długość sieci ciepłowniczej będzie wynosiła 2 
100 m. Każde z zaplanowanych zadań dotyczy również budowy przyłącza do indywidualnych odbiorców. Realizacja 
projektu umożliwi dostęp odbiorców indywidualnych do źródła energii, przez co obniżone zostanie zużycie paliw 
pierwotnych, a co za tym idzie ponoszonych kosztów. Wyeliminowanie indywidualnych systemów grzewczych w 
postaci kotłowni węglowych pomoże obniżyć niską emisję na terenie gminy.  
Zadanie swoim działaniem obejmuje:  

2xDn100/80/65 i długości 220/100/70 m, oraz o średnicach 2xDn65/50 o długości 670/400 m) wraz z przyłączami 
do odbiorców indywidualnych;  

 budowę sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Storczykowej i Fiołkowej (z rur preizolowanych o średnicy 
2xDn65/50 i długości 110/160 m) oraz w rejonie ul. Słonecznej i Leszczynowej (z rur preizolowanych o 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

średnicy 2xDn65/50 i długości 200/160 m) w Świętej Katarzynie wraz z przyłączami do odbiorców 
indywidualnych;  

Efektami realizacji działania będzie:  

 przyłączenie nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej;  

 roczne oszczędności w zużyciu energii pierwotnej;  

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;  

 poprawa efektywności zaopatrzenia w ciepło odbiorców podłączonych do sieci ciepłowniczej;  

 promowanie strategii i rozwiązań niskoemisyjnych;  

 poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji;  

 poprawa komfortu cieplnego użytkowników.  
Koszty zadania oszacowano na podstawie kosztorysów, dostępnych cenników i najlepszej wiedzy beneficjenta 
wynikającej z dotychczas realizowanych tego typu przedsięwzięć.  

Szczegółowe źródła finansowania zostaną uzupełnione na późniejszym etapie.  

 

 

Pod nazwą sektor „Budownictwo i gospodarstwa domowe” w gminie, należy rozumieć budynki użyteczności 
publicznej (będące własnością gminy oraz niebędące własnością gminy), komunalne budynki mieszkalne, 
spółdzielcze i wspólnotowe budynki mieszkalne, budynki mieszkalne prywatne jedno i wielorodzinne, a także 
budynki usługowe i przemysłowe. Z racji kompleksowego podejścia do omawianego sektora, zalicza się tutaj także 
wewnętrzne instalacje budynków, z naciskiem na instalacje ogrzewania i produkcji ciepła (centralne ogrzewanie, 
kotły itd.) jak również instalacje oświetleniowe pomieszczeń budynków i ich wyposażenie (m.in.: sprzęt ITC, 
systemy wentylacji i klimatyzacji).  
W perspektywie średnioterminowej zakłada się przede wszystkim działania w zakresie termomodernizacji 
budynków (publicznych i prywatnych), wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną w 
budynkach oraz wymianę źródeł ciepła małej mocy (indywidualnych i zbiorowych) o niskiej sprawności, na 
wysokosprawne.  
Rezultatami działań będą m.in.:  

 zwiększenie udziału budynków z przeprowadzoną termomodernizacją, w całkowitej liczbie budynków w 
gminie;  

 zmniejszenie strat ciepła i energii w codziennym użytkowaniu budynków i ich instalacji oraz wyposażenia;  

 poprawa stanu substancji mieszkaniowej gminy;  

 likwidacja nieefektywnych i przestarzałych, indywidualnych źródeł ciepła;  

 roczne oszczędności w zużyciu energii pierwotnej;  

 roczne oszczędności finansowe dla zarządców budynków, z racji zmniejszonego zużycia mediów;  

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;  

 promowanie strategii i rozwiązań niskoemisyjnych;  

 poprawa jakości powietrza, poprzez likwidację niskiej emisji;  

 poprawa komfortu użytkowania budynków.  
 
Katalog przykładowych działań  
1. Kompleksowa (w tym głęboka) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących w zasobie gminy, 
pozwalająca na uzyskanie znacznych oszczędności energii.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Kompleksowa (w tym głęboka) termomodernizacja budynków publicznych, usługowych i handlowych, budynków 
mieszkaniowych zarządzanych przez spółdzielnie bądź wspólnoty mieszkańców, pozwalająca na uzyskanie 
znacznych oszczędności energii.  

3. Realizacja kompleksowych programów związanych z działaniami o charakterze prosumenckim, zmierzających do 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym oraz do ograniczenia emisji 
„kominowej” (w tym realizacja programów ograniczania niskiej emisji).  

4. Wdrażanie systemów zarządzania energią w gminnych budynkach publicznych i pozostałych budynkach.  

5. Budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów automatyki pogodowej itd.  

6. Wymiana wyposażenia obiektów na efektywne energetycznie, np.: oświetlenie wnętrz, sprzęt ITC, wymianę 
systemów klimatyzacji i wentylacji.  
7. Instalacja OZE dostarczająca energię na potrzeby budynków (energia cieplna, elektryczna).  

8. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa, o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych, 
szczególnie w budynkach użyteczności publicznej (np. związanych z edukacją).  

9. Realizacja przedsięwzięć w formie PPP oraz realizacja przedsięwzięć przez przedsiębiorstwa ESCO.  

10. Audyt energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków, jako składowe działań kompleksowej 
termomodernizacji.  

11. Przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej.  

12. Realizacja innych działań w budownictwie i gospodarstwach domowych, które będą się przyczyniały do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, innych zanieczyszczeń oraz poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.  
 
 
Zgodność z przykładowymi programami wsparcia: 

 

 
Budowa budynku pasywnego świadczącego usługi publiczne w zakresie edukacji podstawowej w miejscowości 
Siechnice 
Projekt „Budowa budynku pasywnego świadczącego usługi publiczne w zakresie edukacji podstawowej w 
miejscowości Siechnice” jest częścią strategicznego projektu WrOF „Wspieranie działań na rzecz racjonalizacji 
gospodarki energią w obiektach budownictwa mieszkaniowego i w obiektach użyteczności publicznej we 
Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Celem ogólnym projektu „Wspieranie działań na rzecz racjonalizacji gospodarki energią w obiektach budownictwa 
mieszkaniowego i w obiektach użyteczności publicznej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” jest poprawa 
jakości powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery na obszarze WrOF.  
Celami szczegółowymi są m.in.:  

 zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych;  

 ograniczenie tzw. niskiej emisji;  

 prowadzenie działań termomodernizacyjnych;  

 wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych w budownictwie;  

 budowa nowych obiektów w standardach budynków niskoenergetycznych i pasywnych.  
 
Obiekty poddane termomodernizacji stają się mniej uciążliwe dla środowiska oraz tańsze w eksploatacji. W ramach 
projektu do realizacji przewiduje się zmodernizowanie ok 136 budynków i wybudowanie 3 obiektów 
niskoenergetycznych. 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 – 61 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 

 

 


