
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy Pieszyce 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Typ gminy: miejska 

Liczba mieszkańców: 9586 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  2 694 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  2 763 zł 

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

unijnych w 2014: 2,8 mln zł 

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

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych:  744 

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

2. Problem ekologiczny gminy Pieszyce 

 

Wg PGN - Wskaźnik emisji dwutlenku węgla na osobę w roku 2014 w Gminie Pieszyce wynosi 3,2 

MgCO2/mieszkańca. W porównaniu do średniej emisji dwutlenku węgla w Polsce,  stanowiącej 8,5 

MgCO2/mieszkańca w roku 2013 (źródło: TRENDS IN GLOBAL CO2 EMISSIONS 2014 Report, PBL Netherlands 

Environmental), można stwierdzić, że Gmina Pieszyce znajduje się znacznie poniżej średniej emisji CO2 na 

terenie kraju. 

W pozostałym zakresie Gmina nie posiada żadnych danych z uwagi na brak na terenie Gminy Pieszyce punktu 

pomiaru zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. – dane od gminy 

Na terenie Gminy Pieszyce zanieczyszczenia trafiają do powietrza z czterech podstawowych źródeł:  

 powierzchniowych (indywidualne ogrzewanie, zanieczyszczenia komunalne pochodzące z budynków 
należących do mieszkańców, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów),  

 punktowych (pochodzących ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego spalania paliw i 
przemysłowych procesów technologicznych),  

 liniowych (ruch kołowy),  

 z rolnictwa (uprawy i hodowla zwierząt).  
Emisja powierzchniowa związana jest ze stosowaniem paliw stałych, szczególnie węgla kamiennego w domowych 
instalacjach grzewczych. Doświadczenia innych regionów kraju wskazują również, że dochodzić może do także do 
spalania różnego rodzaju odpadów palnych, np. butelek i opakowań plastikowych, co powoduje uwalnianie 
szkodliwych substancji do atmosfery. Wzrost średniego stężenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstałych 
w wyniku emisji powierzchniowej notowany jest cyklicznie w okresie zimowym. Jest to zjawisko związane z 
sezonem grzewczym, w którym przeciętne stężenie zanieczyszczeń jest kilka razy wyższe niż w okresie letnim. 
Wyniki badań monitoringowych wskazują, że emisja z ogrzewania indywidualnego w mniejszych ośrodkach 
miejskich oraz wiejskich ma bardzo znaczący udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jej wpływ 
najbardziej uwidacznia się w obszarach charakteryzujących się zwartą i gęstą zabudową. Na terenie gminy zjawisko 
emisji powierzchniowej ma miejsce głównie na terenach zabudowanych, gdzie zabudowa mieszkaniowa 
wyposażona jest w indywidualne systemy grzewcze. Emisja liniowa skoncentrowana jest wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych i charakteryzuje się dużą nierównomiernością w ciągu doby. Substancje emitowane z silników 
pojazdów oddziałują szczególnie na najbliższe otoczenie dróg, a ich wpływ maleje wraz ze wzrostem odległości od 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

nich. W ujęciu ogólnym stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych wykazują systematyczną tendencję rosnącą, co 
jest konsekwencją szybkiego rozwoju motoryzacji, a w konsekwencji emisji spalin. 
 
Systemem oceny jakości powietrza objęte są zanieczyszczenia określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1032) tj.: benzen, dwutlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM 2,5, pył 
zawieszony PM 10, a także substancje oznaczane w pyle PM 10 tj.: ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren. 
 
Opublikowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Ocena jakości powietrza na 
terenie województwa dolnośląskiego w 2014 roku wskazała na udokumentowane pomiarami obszary przekroczeń 
poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie dolnośląskiej. Zarówno na terenie gminy Pieszyce, jak i na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego nie znajdują się punkty kontrolne stężenia B(a)P. Jednak na podstawie punktów 
kontrolnych w strefie dolnośląskiej można stwierdzić, że na obszarze gminy również nastąpiły przekroczenia. 
Obszar przekroczenia poziomu docelowego obejmuje swym zasięgiem znaczne obszary ościennych gmin, w tym 
gminę Pieszyce. W strefie dolnośląskiej do której należy Gmina Pieszyce kryterium stanowiącym podstawę do 
zakwalifikowania strefy do klasy C (zanieczyszczenie) był czas uśredniania stężeń BaP(rok). Spalanie węgla i drewna 
w paleniskach domowych – emisja niska była główną przyczyną tego stanu rzeczy. W związku z tym obszar Gminy 
Pieszyce zaliczono do obszarów, dla których konieczna jest realizacja działań naprawczych w ramach programów 
ochrony powietrza. 

Źródło: http://www.pieszyce.pl/images/banners/PGN_Pieszyce3.pdf 

Dane pomiarowe dla stacji Dzierżoniów  
(stacja zlokalizowana najbliżej Gminy Pieszyce) - Piłsudskiego w 2016 r. 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dane pomiarowe dla stacji Dzierżoniów  
(stacja zlokalizowana najbliżej Gminy Pieszyce) – Piłsudskiego 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 

Gmina udzielała dotacji gminnych mieszkańcom na budowę oczyszczalni przydomowych i studni. 
Obecnie prowadzi przygotowania do prowadzenia w ramach PROW budowy oczyszczalni przydomowych 
dla mieszkańców.  

 

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 
13.09.2016 r. w Pieszycach w Centrum Kultury, ul. Kopernika 37 

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 – 29 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 

 

 


