
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy miejskiej Bolesławiec 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

 

Typ gminy: miejska 

Liczba mieszkańców: 39 464 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 3678 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 3570 zł 

Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i 

projektów unijnych w 2014: 13,6 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:  13,2 % 

Zasoby mieszkaniowe: 

- Liczba budynków jednorodzinnych:  2600  

(Źródło: GUS: Dane na rok 2014) 

 

2. Problem ekologiczny gminy miejskiej Bolesławiec 

Gmina Bolesławiec jest gminą z przekroczonym emisjami. 

Na podstawie kilkuletnich odczytów stacji monitorowania powietrza zlokalizowanej oraz modelowania 

matematycznego, szacuje się, że w mieście Bolesławiec najważniejszy problem dotyczy pyłu 

zawieszonego PM10. Zanotowano przekroczenia zarówno w zakresie dopuszczalnego poziomu 

dobowego, jak i liczby zarejestrowanych przekroczeń. 

W Bolesławcu od 12 stycznia 2017 r. prowadzony jest  monitoring jakości powietrza dla miasta. Stacja 

pomiarów jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  została ustawiona na 

terenie Gimnazjum Samorządowego nr 3 przy ul. Słowackiego.  Stacja wyposażona jest  w mierniki 

pozwalające na pomiar: tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, 

ozonu i pyłu zawieszonego MP10. 

Wyniki modelowania jakości powietrza wskazują, że średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 

Bolesławcu, podobnie jak na przeważającej części województwa wyniosły od 7 do 20 μg/m3.  

W większości obszarów miejskich województwa występują przekroczenia poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu. Szacowane obszary przekroczeń to: m.in.  miasto i gmina Bolesławiec.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ocenę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi w ramach PMŚ (Państwowy Monitoring 
Środowiska) – jest wykonywany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
wykonuje się dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ozonu, 
benzenu, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w pyle PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2.5.  
 
W ocenie podaje się następujące dane statystyczne:  

 stężenie średnioroczne,  

 stężenia w sezonie grzewczym i pozagrzewczym,  

 stężenia maksymalne (w zależności od zanieczyszczenia i metody pomiarów: 1-godzinne, 8-
godzinne, 24-godzinne),  

 liczbę przekroczeń poziomów kryterialnych w roku.  

 
Podstawy oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim: 

 pomiary: ciągłe pomiary automatyczne, pomiary manualne prowadzone codziennie (łącznie 28 

stacji pomiarowych), w tym 2 stacje przewoźne (zmiana lokalizacji co roku)  

 modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze na podstawie danych o 

emisjach z zakładów przemysłowych, transporcie samochodowym, „niskiej” emisji, rolnictwie, 

napływie zanieczyszczeń spoza województwa, danych geograficznych oraz danych 

meteorologicznych Do oceny są brane wyłącznie serie i dane pomiarowe spełniające 

wymagania dotyczące jakości pomiarów. 

Pył zawieszony PM10 styczeń-maj 2017 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stężenie CO w Bolesławcu w okresie styczeń-maj 2017 

 
 

Stężenie NOX na przełomie stycznia-maja 2017 r. Stacja pomiarowa w Bolesławcu 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

Na podstawie przyjętego dnia 23 marca 2016 r. "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 

Bolesławiec” przez Radę Miasta Bolesławiec. 

Działanie 1. 
 
Nazwa Działania                                                                     Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego 
Adresat Działania                                                                    Mieszkańcy 
Jednostka Odpowiedzialna                                                   Sektor prywatny 
Rola jednostki odpowiedzialnej                                           Działalność promocyjna i edukacyjna 
Okres realizacji                                                                         2015-2020 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh]        - 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2]                    172,08 
Szacowany koszt działania [zł]                                              7 662 240,00 
Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2]                    44 526,90 
Źródło finansowania                                                               Budżet prywatny 

 

  

Działanie 2. 
 
Nazwa Działania                                                                      Wymiana węglowych źródeł ciepła 
Adresat Działania                                                                    Mieszkańcy 
Jednostka Odpowiedzialna                                                   Sektor prywatny 
Rola jednostki odpowiedzialnej                                           Działalność promocyjna i edukacyjna 
Okres realizacji                                                                        2015-2020 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh]        - 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2]                   4740,95 
Szacowany koszt działania [zł]                                             29 656 000,00 
Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2]                   6 255,28 
Źródło finansowania                                                              Budżet prywatny, wsparcie gminne, RPOWD,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                           NFOŚiGW, WFOŚiGW  

Działanie 3.  
 
Nazwa Działania                                                                     Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje 
Adresat Działania                                                                   Mieszkańcy 
Jednostka Odpowiedzialna                                                  Sektor prywatny 
Rola jednostki odpowiedzialnej                                         Działalność promocyjna i edukacyjna 
Okres realizacji                                                                       2015-2020 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii[MWh]       400,00 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2]                  356,00 
Szacowany koszt działania [zł]                                            3 200 000,00 
Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2]                  8 988,76 
Źródło finansowania                                                             Budżet prywatny  

 

 
 

             



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Działanie 4. 
 
Nazwa Działania                                                              Rozwój rozproszonych źródeł energii – kolektory słoneczne 
Adresat Działania                                                            Mieszkańcy 
Jednostka Odpowiedzialna                                           Sektor prywatny 
Rola jednostki odpowiedzialnej                                   Działalność promocyjna i edukacyjna 
Okres realizacji                                                                 2015-2020 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh]          - 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2]             168,44 
Szacowany koszt działania [zł]                                      1 400 000,00 
Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2]            8 311,56 
Źródło finansowania                                                       Budżet prywatny  

 

Działanie 5. 
 
Nazwa Działania                                                               Ecodriving 
Adresat Działania                                                             Mieszkańcy 
Jednostka Odpowiedzialna                                            Sektor prywatny 
Rola jednostki odpowiedzialnej                                    Działalność promocyjna i edukacyjna 
Okres realizacji                                                                 2015-2020 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh]               - 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2]            1501,36 
Szacowany koszt działania [zł]                                       1 557 300,00 
Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2]             1 037,26 
Źródło finansowania                                                         Budżet prywatny, RPOWD, WFOŚiGW, NFOŚiGW  

 

  

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 (30-60), 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. Forma akcji informacyjnej: 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 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liczba osób zainteresowanych udziałem w partnerstwie 

Zainteresowanie udziałem w partnerstwie – 51 zgłoszonych przez mieszkańców ankiet i 45 

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. Przykładowe obiekty zgłoszone do programu działań partnerstwa 

 

6. Spotkania partnerstwa  

15.11.2016 r. – Bolesławiec 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Deklaracja gminy o przystąpieniu do Lokalnego Partnerstwa  

 

 

 


