
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy Twardogóra 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Typ gminy:  miejsko-wiejska 

Liczba mieszkańców: 13011 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3 141 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  2 813 zł 

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

unijnych w 2014: 3,2 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 11,6 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych: 2763 

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

2. Problem ekologiczny gminy Twardogóra 
Na terenie gminy Twardogóra na stan czystości powietrza mają wpływ głównie lokalne źródła 
zanieczyszczeń pochodzące z systemów grzewczych, takich jak paleniska domowe i lokalne kotłownie na 
paliwa stałe, emisje z procesów technologicznych z zakładów produkcyjnych oraz emisje ze środków 
transportu.  
 
Monitoring jakości powietrza omawianego obszaru przeprowadzany jest przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. W „Ocenie poziomów substancji w powietrzu oraz wyników klasyfikacji stref 
województwa dolnośląskiego za 2012 rok” opracowanej zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, gmina Twardogóra znajduje się w strefie dolnośląskiej oznaczonej kodem PL02040 o 
powierzchni 19.513 km2 . Według klasyfikacji stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych 
określonych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu i tlenku węgla pod kątem ochrony zdrowia 
gmina znajduje się w klasie A, którą charakteryzuje stężenie zanieczyszczeń poniżej poziomów 
kryterialnych. Natomiast w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, benzo(a)pirenu i ozonu 
strefa zaliczona została do klasy C (stężenia powyżej poziomów kryterialnych, wymagany program 
ochrony powietrza). W klasyfikacji stref dla dwutlenku siarki i tlenków azotu ze względu na ochronę roślin 
strefa ta została zaliczona do klasy A, w której stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych.  
 
Pomiary jakości powietrza w ramach stacji monitoringu pasywnego na terenie gminy Twardogóra 
prowadzone były przez WIOŚ do roku 2010 w punkcie zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej. Pomiary stężeń 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenku węgla nie wykazały przekroczeń 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza badanymi substancjami. Pomiary w/w stężeń nie 
przekraczały dopuszczalnych poziomów 24-godzinnych ani poziomów rocznych (WIOŚ). Najbliższy stały 
punkt pomiarowy monitoringu jakości powietrza zlokalizowany jest w Oleśnicy przy ul. Brzozowej.  
 
Przeprowadzone przez WIOŚ w 2012 roku badania stężenia pyłu PM 10 wykazały przekroczenia wartości 
kryterialnych („Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 roku”). Według 
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, obszar gminy Twardogóra przynależy 
do rejonu południowo-zachodniego NUTS 1, w rejonie klimatycznym śląsko-wielkopolskim, z 
zaznaczającymi się wpływami oceanicznymi. Rejon ten należy do najcieplejszych w kraju, a średnia 
temperatura roku wynosi 7,7°C. Istotną cechą wpływającą na charakter tego obszaru jest duża 
nieregularność, zmienność i aktywność atmosferyczna. Roczna suma opadów wynosi około 580 mm. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Natomiast roczna suma usłonecznienia wynosi około 1550 godzin. Przeważają wiatry kierunku 
zachodniego (17-20 %) i z kierunku południowego (16-20 %). Średnia prędkość wiatru wynosi w części 
przedgórskiej 3,0-3,5 m/s. 

Źródło: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY TWARDOGÓRA 
NA LATA 2013 – 2020 

Dane pomiarowe dla stacji Oleśnica - Brzozowa (stacja zlokalizowana najbliżej gminy Twardogóra) w 2016 r. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dane pomiarowe dla stacji Oleśnica - Brzozowa (stacja zlokalizowana najbliżej gminy Twardogóra) 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 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 – 90 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 

 

 


