
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy Kłodzko 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Typ gminy: wiejska 

Liczba mieszkańców: 17369 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 2 797 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  2 834 zł 

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

unijnych w 2014: 1,9 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:  5,8 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych:  2700 

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

2. Problem ekologiczny gminy Kłodzko 

Gmina Kłodzko, pod względem stref ochrony powietrza, należy do strefy dolnośląskiej.  
Wyniki klasyfikacji dla strefy dolnośląskiej wskazują na problem z emisją: 

 arsenu (klasa C) 
 pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (klasa C) 
 benzo(a)pirenu (klasa C), 
 dla ozonu (klasa C). 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 była wyższa 
niż dopuszczalna częstość i wynosiła w strefie dolnośląskiej - od 0,2 do 3,5 razy więcej. 
Problemy dotyczące stanu powietrza atmosferycznego determinowane są w dużej mierze przez 
transport kołowy oraz tzw. „niską emisję”.  
O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w 
znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji – zmiany stężeń 
zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania zanieczyszczeń z 
atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku: 
- sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie 
źródła emisji, 
- sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne 
powstałe w reakcjach fotochemicznych. 
Ocenę stanu atmosfery na terenie województwa i Gminy przeprowadzono w oparciu o dane z „Oceny 
jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 roku”. W 2014 r. nie wystąpiły 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego określonych dla dwutlenku siarki - na całym 
obszarze województwa rejestrowano niski poziom SO2 w powietrzu. Polska od lat ma najbardziej 
zanieczyszczone powietrze wśród krajów Unii Europejskiej. Pod słowem "zanieczyszczenia" kryje się 
siedem rodzajów czynników, których stężenie jest badane, w tym pyły zawieszone, dwutlenek siarki czy 
tlenek węgla. W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji - pyłu zawieszonego 
PM10 i benzo (a) pirenu - przekracza dopuszczalne normy kilka, a w niektórych przypadkach nawet 
kilkunastokrotnie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił 10 grudnia 2015 roku nowy, 
polski portal, na którym znajdziemy specjalną mapę prezentującą jakość powietrza w naszej okolicy. 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na stronie można znaleźć stale aktualizowane dane pochodzące z blisko, 150 stacji pomiarowych 
rozmieszczonych na terenie całego kraju w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki 
pomiarów przedstawione są w sześciostopniowej skali pokazującej wpływ potencjalnego 
zanieczyszczenia na zdrowie. 
W południowej Polsce ludzie przez niemal połowę dni w roku oddychają trującym koktajlem, który 
wywołuje astmę, zawały serca, raka płuc. Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, a także Nowa Ruda znalazły się na 
mapie kraju, na której zaznaczono miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. 
Poniżej dane pomiarowe dla lat 2016 oraz 2017.  
Źródło http://www.air.wroclaw.pios.gov.pl/ 

 

 

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, 

średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3. 

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


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Wskaźnik zanieczyszczenia na dzień 24.05.2017.  

Źródło: http://aqicn.org/city/poland/dolnoslaskie/klodzko-szkolna/pl/ 

 

Dane pomiarowe ze stacji w Kłodzku. Stacja pomiarowa znajduje się w Kłodzku przy ul. Szkolnej  

 

http://aqicn.org/city/poland/dolnoslaskie/klodzko-szkolna/pl/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

Gmina Kłodzko posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr 149/VII/2016 Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 29 lutego 2016 r.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. Warsztat dla mieszkańców gminy odbył się 
26.10.2016 r. w Kłodzku. 

Poza spotkaniem warsztatowym, 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 – 69 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. Przykładowe obiekty zgłoszone do programu działań partnerstwa 

                

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6. Deklaracja gminy o przystąpieniu do Lokalnego Partnerstwa 

 


