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

Typ gminy: wiejska 

Liczba mieszkańców: 18642 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 6 536 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  6 500 zł 

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

unijnych w 2014: 0,8 mln zł  

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:  16,9 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych: 3796 

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

2. Problem ekologiczny gminy Kobierzyce 

Emisja gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC oraz SF6) z obszaru gminy Kobierzyce to emisje 

bezpośrednie oraz pośrednie, a głównymi źródłami emisji na terenie gminy są: sektor komunalno-bytowy 

(mieszkalnictwo), sektor transportowy oraz sektor usługowy. Emisja bezpośrednia jest przede wszystkim 

rezultatem energetycznego wykorzystania paliw kopalnych na terenie gminy – zarówno do celów gospodarczo-

bytowych (np. ogrzewanie domów), transportowych jak i przemysłowych. Główne paliwa kopalne odpowiedzialne 

za emisję GHG z gminy Kobierzyce to przede wszystkim: węgiel i gaz ziemny (paliwa wykorzystywane na cele 

gospodarczo-bytowe oraz przemysłowe) jak również olej napędowy i benzyna (paliwa wykorzystywane w 

transporcie). Emisje bezpośrednie GHG z zakładów przemysłowych powstają również, poza energetycznym 

wykorzystaniem paliw, w stosowanych procesach technologicznych, w których uwalniany jest dwutlenek węgla 

(np. w procesie kalcynacji) lub inne gazy cieplarniane (gazy przemysłowe – PFC, HFC i SF6). Poza emisjami 

bezpośrednimi wynikającymi z energetycznego wykorzystania paliw oraz innymi emisjami z procesów 

technologicznych w przemyśle, do emisji bezpośrednich należy włączyć emisje metanu i podtlenku azotu 

wynikające z procesów naturalnych zachodzących na składowiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków oraz z 

rolniczego użytkowania gruntów i hodowli zwierząt (emisje wynikające z rozkładu materii organicznej). Emisje 

pośrednie związane są z wykorzystaniem nośników energii na terenie gminy, takich jak: energia elektryczna oraz  

ciepło sieciowe. Ponieważ energia elektryczna wykorzystywana na terenie gminy Kobierzyce pochodzi z krajowej 

sieci elektroenergetycznej, należy przyjąć krajowy wskaźnik emisji dla energii elektrycznej (0,812 Mg CO2/MWh 

energii). W emisjach pośrednich uwzględnia się również niewielkie ilości CH4 oraz N2O powstające w procesach 

produkcji energii. Za emisje pośrednie w gminie Kobierzyce odpowiedzialne są przede wszystkim sektor: 

komunalno-bytowy (mieszkalnictwo – energia elektryczna oraz ciepło sieciowe) oraz usługowy (mieszkalnictwo – 

energia elektryczna, w mniejszym stopniu ciepło sieciowe). Naturalnym procesem, który również ma znaczenie dla 

bilansu gazów cieplarnianych z obszaru gminy jest pochłanianie gazów cieplarnianych przez roślinność w fazie 

wzrostu. Na terenie gminy Kobierzyce na system pochłaniania emisji składają się lasy i urządzone oraz 

nieurządzone tereny zieleni, zwłaszcza zieleni wysokiej. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabela 1: Obszary przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu PM10, benzo(a)pirenu i ozonu 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Pył PM10 24h Pył PM10 rok Benzo(a)piren rok Ozon 8h 

Kod strefy Ds11sDsPM10 d01 Ds11sDsPM10 
a04 

Ds11sDsPM10 
a08 

Ds11sDsB(a)Pa 01 Ds11sDsO38 h01 

Lokalizacja Gminy: Kąty 
Wrocławskie, 
Kobierzyce, 
Siechnice, Żórawina, 
m. Siechnice 

Gmina 
Kobierzyce 

Gmina Kobierzyce Gminy: Oleśnica, Jelcz 
Laskowice, Czernica, 
Długołęka, Siechnice, 
Żórawina, Miękinia, Oborniki 
Śląskie, Trzebnica, Wisznia 
Mała, Kąty Wrocławskie, 
Kobierzyce, Miasta: Oleśnica, 
Trzebnica, Kąty Wrocławskie, 
Sobótka, 

Cała strefa dolnośląska 

Opis obszaru Obszar zajmuje 
powierzchnię 128,3 
km2 , zamieszkiwany 
jest przez 13,7 tys. 
osób; jest to obszar 
o charakterze 
rolniczym i miejskim. 

Obszar zajmuje 
powierzchnię 
3,3 km2 , 
zamieszkiwany 
jest przez 344 
osób; jest to 
obszar o 
charakterze 
rolniczym. 

Obszar zajmuje 
powierzchnię 1,5 
km2 , 
zamieszkiwany 
jest przez 163 
osób; jest to 
obszar o 
charakterze 
rolniczym. 

Obszar zajmuje powierzchnię 
8378,9 km2, zamieszkiwany 
jest przez 1186 tys. osób; jest 
to obszar o charakterze 
rolniczym i miejskim. 

Obszar obejmuje teren 
całej strefy 
dolnośląskiej, 
powierzchnia obszaru to 
19,5 tys. km2, 
zamieszkiwany jest 
przez 2,062 mln osób; 
jest to obszar o 
charakterze miejskim i 
rolniczym. 

Powód wystąpienia 
przekroczeń 

W stężeniach 
przeważa emisja 
napływowa, emisja 
powierzchniowa 
oraz emisja liniowa 

W stężeniach 
przeważa 
emisja powierz 
chniowa 

W stężeniach 
przeważa emisja 
punktowa oraz 
emisja 
napływowa 

W stężeniach przeważa 
emisja powierzchniowa oraz 
emisja napływowa 

Ze względu na specyfikę 
ozonu brak możliwości 
określenia powodu 
wystąpienia 
przekroczeń 

Łączna emisja w 
obszarze [Mg/rok] 

1327,7 90,4 44,4 2,3662 - 

Wartość stężeń z 
obliczeń [μg/m3 ] 

112,8 47,8 43,7 8,59 2,062 mln 

Wartość stężeń z 
pomiarów [μg/m3 ] 

- - - 4,9-12,2 - 

 

Za poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10, a także benzo(a)pirenu na terenie gminy, w największym stopniu 
odpowiedzialna jest emisja powierzchniowa, liniowa i punktowa, a w mniejszym stopniu emisja napływowa. 
Analizując rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 widoczny jest wyraźny wzrost występowania wysokich stężeń 
(przekroczeń) w miesiącach chłodnych, co jest związane ze spalaniem paliw stałych w celach grzewczych, a także 
częściowo z występującymi 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), 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(a)pirenu, pochodzącego przede wszystkim ze spalania paliw stałych, wykazują wyraźny wzrost 
występowania wysokich stężeń (przekroczeń) 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(a)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). Strona30 Stężenia ozonu wykazują wzrost częstości przekroczeń w 
miesiącach letnich, spowodowany intensywnym promieniowaniem słonecznym oraz wysoką temperaturą. Jako 
główne kierunki działań w tym obszarze należy wskazać:  
1. Wspieranie stosowania nisko i bez emisyjnych źródeł ciepła (np.:, sieć gazownicza, pompy ciepła, kolektory 
słoneczne). 
2. Tworzenie i realizowanie gminnych programów termomodernizacyjnych. 
3. Tworzenie i realizowanie gminnych programów wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne. 
4. Promowanie ruchu rowerowego, budowa ścieżek rowerowych, rozwój infrastruktury rowerowej itd.  
5. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej 
warstwie atmosfery, włączając zagadnienie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.  
6. Stosowanie zasad „zielonych zamówień publicznych”, uwzględniających potrzebę ochrony powietrza.  
7. Wprowadzanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zapisów eliminujących 
(ograniczających) stosowanie uciążliwych i szkodliwych dla ludzi i środowiska źródeł ciepła, zgodnie z Programem 
Ochrony Powietrza dla strefy dolnośląskiej. 
 
Źródło: http://www.ugk.pl/files/pliki_do_pobrania/20150706_MP_plan_gospodarki.pdf 
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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 

Odnawialne źródła energii 

Produkcja i dystrybucja energii ma istotny wpływ na wielkość emisji w gminie. Wykorzystywanie 
paliw kopalnych oraz nie efektywne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w energię funkcjonujące w 
gminie stwarzają duży potencjał redukcji emisji zwłaszcza w kontekście rozwoju sieci ciepłowniczej oraz 
wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł energii.  Zgodnie z  Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej przyjętej przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XII/179/15 w dniu 27 listopada 2015r. 
gmina Kobierzyce wyznaczyła cele i działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do celów strategicznych w 
perspektywie średnioterminowej  należy miedzy innymi wzrost do roku 2020 udziału energii ze źródeł 
odnawialnych do 15 % w końcowym zużyciu energii.  W związku z powyższym Gmina Kobierzyce będzie 
starała się o pozyskanie dofinansowań ze środków zewnętrznych na wykonanie mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii w tym paneli fotowoltaicznych, instalowanych na budynkach użyteczności 
publicznej będących własnością gminy Kobierzyce oraz budynkach jednorodzinnych ( wolnostojących, w 
zabudowie szeregowej, bliźniaczej), wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zlokalizowanych na 
terenie gminy Kobierzyce oraz w wypadku pozyskania takich środków będzie finansowała te zadania w 
niezbędnym zakresie ze swojego budżetu.   

Cel średniookresowy do 2020 roku 
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych  
Działania do realizacji w latach 2014 – 2020 
 

L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 

realizująca 

Lata realizacji koszty 
źródło finansowania 

od do zł 

Odnawialne źródła energii 

1 

Wykonanie 

mikroinstalacji 

odnawialnych 

źródeł energii w 

tym paneli 

fotowoltaicznych 

UG 2014-2020 2000000 

budżet gminy, dotacje 

ze środków 

zewnętrznych 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Kąty i 
Kobierzyce odbył się 14.11.2016r. w Kobierzycach, w Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu, ul.Ludowa 7 

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 – 103 zgłoszone przez mieszkańców ankiety i 

deklaracje 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. Spotkania partnerstwa  

Warsztat dla mieszkańców gminy Kąty i Kobierzyce odbył się 14.11.2016r. w Kobierzycach, w Gminnym 

Centrum Kultury i Sportu, ul.Ludowa 7  

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6. Deklaracja gminy o przystąpieniu do Lokalnego Partnerstwa 

 


