
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy Żmigród 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Typ gminy: miejsko-wiejska   

Liczba mieszkańców: 14848 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3 147 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3 503 zł 

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

unijnych w 2014: 3 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 14,8 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych: 2650 

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

 

2. Problem ekologiczny gminy Żmigród 

Na dotrzymanie norm w zakresie jakości powietrza wpływa emisja zanieczyszczeń z trzech podstawowych grup:  

− Niska emisja (rozproszona), pochodząca z gospodarki komunalnej. Nadmierna emisja wynika, przede wszystkim, 

ze spalania węgla w nisko-wydajnych urządzeniach (często - piecach ceramicznych), a także czasami odpadów 

(benzen(a)piren),  

− Emisja liniowa, pochodząca z transportu, na co wpływ ma zwiększająca się mobilność społeczeństwa,  

− Emisja punktowa z zakładów przemysłowych Gmina Żmigród nie posiada aktualnej prognozy oddziaływania na 

środowisko. Nie posiada też aktualnego planu ochrony powietrza. Jednocześnie nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów emisji szkodliwych związków do powietrza na terenie miasta i gminy Żmigród. 

Planowane w ramach PGN-u działania mają graniczyć emisje szkodliwych substancji do atmosfery.  

 

Dane pomiarowe dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego (stacja zlokalizowana najbliżej miejscowości Żmigród)  
w 2016 r. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dane pomiarowe dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego (stacja zlokalizowana najbliżej miejscowości Żmigród) 
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 

Działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną  

Działania jakie mogą być realizowane sprowadzają się głównie do:  
1. Działań edukacyjno-informacyjnych 

W ramach PGN przewidziano działania edukacyjne i informacyjne w zakresie zmiany postaw i zachowań promując: 
ekonomicznie uzasadnioną poprawę efektywności energetycznej, głęboką termomodernizację oraz wykorzystanie 
OZE. Działania te przewiduje się, że będą propagowane przez dostępne w gminie środki informacji, spotkania i 
seminaria, kierowane do wszystkich konsumentów energii o:  
−efektywnych energetycznie urządzeniach i rozwiązaniach technicznych mających wpływ na zmniejszenie zużycia 
energii,  
−o dostępnych mechanizmach finansowych wpierających efektywność oraz OZE  
Lokalny potencjał kapitałowy oraz dostępne mechanizmy finansowe, środki dotacyjne i preferencyjne kredyty 
umożliwią uzyskanie poprawy  
efektywności energetycznej, stosowanie OZE oraz redukcję CO2 w gminie angażując dostępny w gminie kapitał.  
Wdrożenie PGN należy rozpocząć od działań edukacyjno-informacyjne w zakresie:  
−działań systemowych zarządzania energią w celu ograniczenia jej zużycia  
i podniesienia sprawności zarówno produkcji jak i zużycia energii,  
−edukacji społecznej nakierowanej na zmiany wzorców konsumpcji w celu  
racjonalnego, przynoszącego oszczędności wykorzystania energii,  
−wymiany niskosprawnych pieców i kotłów, opalanych drewnem, węglem, gazem na:  
• jeżeli to możliwe przyłączenia do sieci cieplnych,  
• stosowanie wysokosprawnych kotłów opalanych węglem, biomasą, gazem,  
• stosowanie wysokosprawnych pomp ciepła,  
• stosowanie kotłów elektrycznych przy wykorzystaniu energii słonecznej,  
−oszczędności energii poprzez realizację częściowej lub głębokiej termomodernizacji budynków,  
−modernizacji lub zastępowania lokalnych kotłowni węglowych (podniesienia sprawności, ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, wykorzystania paliw alternatywnych, w tym biopaliw i biomasy),  
−modernizacji oświetlenia na energooszczędne,  
−poprawy systemu transportowego, aby stał się bardziej sprawny, a przez to mniej emisyjny,  
−wyprowadzenia ruchu tranzytowego dla miasta Żmigród,  
−rozwoju systemu komunikacji publicznej, aby stał się alternatywą dla indywidualnego wykorzystania 
samochodów,  
−stworzenie systemu ścieżek rowerowych umożliwiających zastąpienie  
dotychczasowych środków transportu na rowery  
−ograniczenia emisji z zakładów przemysłowych przez:  
• podniesienie efektywności wykorzystania energii w budynkach i procesach  
produkcyjnych,  
• zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, wykorzystania korzystniejszych źródeł energii, w tym odnawialnych.  

2. Działań inwestycyjnych: 

−działań systemowych w zakresie zarządzania energią w celu ograniczenia jej zużycia i podniesienia sprawności 
zarówno produkcji jak i zużycia energii,  
−edukacji społecznej nakierowanej na zmiany wzorców konsumpcji w celu  
racjonalnego, przynoszącego oszczędności wykorzystania energii,  
−wymiany niskosprawnych pieców i kotłów, opalanych węglem na:  
• jeżeli to możliwe przyłączenia do sieci cieplnych,  
• stosowanie wysokosprawnych kotłów opalanych węglem, biomasą, gazem,  
• stosowanie kotłów elektrycznych przy wykorzystaniu energii słonecznej,  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

−oszczędności energii poprzez realizację częściowej lub głębokiej termomodernizacji budynków,  
−modernizacji lub zastępowania lokalnych kotłowni węglowych (podniesienia sprawności, ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, wykorzystania paliw alternatywnych, w tym biopaliw i biomasy),  
−poprawy systemu transportowego, aby stał się bardziej sprawny, a przez to mniej emisyjny,  
−wyprowadzenia ruchu tranzytowego dla miasta Żmigród,  
−rozwoju systemu komunikacji publicznej, aby stał się alternatywą dla  
indywidualnego wykorzystania samochodów,  
−stworzenie systemu ścieżek rowerowych umożliwiających zastąpienie  
dotychczasowych środków transportu na rowery  
−ograniczenia emisji z zakładów przemysłowych przez:  
• podniesienie efektywności wykorzystania energii w budynkach i procesach  
produkcyjnych,  
• zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, wykorzystania korzystniejszych źródeł energii, w tym odnawialnych.  
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 – 72 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. Deklaracja gminy o przystąpieniu do Lokalnego Partnerstwa 

 

 


