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

Typ gminy: wiejska   

Liczba mieszkańców: 9958 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 3 004 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3 133 zł 

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

unijnych w 2014: 0,4 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 3,2 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych:  773 gospodarstwa rolne 

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

2. Problem ekologiczny gminy Żórawina 

Według ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 85) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego 

jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  

Na stan powietrza na terenie Gminy Żórawina mają wpływ następujące czynniki:  

• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja,  
• emisja ze środków transportu i komunikacji,  
• emisja niezorganizowana.  
Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących z 
procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych. Podstawową masę zanieczyszczeń 
odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede 
wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również 
chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Wraz z pyłem emitowane są również 
metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a wśród nich 
benzoalfapiren, uznawany za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych. W pyle zawieszonym ze 
względu na zdolność wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i 
pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja jest szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej 
cząstki są już zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane w naturalnym procesie filtracji oddechowej. Przy spalaniu 
odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą dostawać się 
substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany. 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 ich z 
atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku.  
I tak:  
• 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. 
Źródło: https://www.bip.zorawina.pl/file4webcm/10470/Program.pdf 
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Dane pomiarowe dla stacji Wrocław - Orzechowa (najbliżej Gminy Żórawina) w 2016 r. 

 

Dane pomiarowe dla stacji Wrocław - Orzechowa (najbliżej Gminy Żórawina) 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 

Priorytet: Budownictwo i gospodarstwa domowe 

Strategia 

Pod nazwą sektor „Budownictwo i gospodarstwa domowe” w gminie, należy rozumieć budynki użyteczności 

publicznej (będące własnością gminy oraz nie będące własnością gminy), komunalne budynki mieszkalne, 

spółdzielcze i wspólnotowe budynki mieszkalne, budynki mieszkalne prywatne jedno i wielorodzinne, a także 

budynki usługowe i przemysłowe. Z racji kompleksowego podejścia do omawianego sektora, zalicza się tutaj także 

wewnętrzne instalacje budynków, z naciskiem na instalacje ogrzewania i produkcji ciepła (centralne ogrzewanie, 

kotły itd.) jak również instalacje oświetleniowe pomieszczeń budynków i ich wyposażenie (m.in.: sprzęt ITC, 

systemy wentylacji i klimatyzacji).  

W perspektywie średnioterminowej zakłada się przede wszystkim działania w zakresie termomodernizacji 

budynków (publicznych i prywatnych), wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną w 

budynkach oraz wymianę źródeł ciepła małej mocy (indywidualnych i zbiorowych) o niskiej sprawności, na 

wysokosprawne. 

Rezultatami działań będą m.in.: 

 zwiększenie udziału budynków z przeprowadzoną termomodernizacją, w całkowitej liczbie budynków w 

gminie; 

 zmniejszenie strat ciepła i energii w codziennym użytkowaniu budynków i ich instalacji oraz wyposażenia; 

 poprawa stanu substancji mieszkaniowej gminy; 

 likwidacja nieefektywnych i przestarzałych, indywidualnych źródeł ciepła; 

 roczne oszczędności w zużyciu energii pierwotnej; 

 roczne oszczędności finansowe dla zarządców budynków, z racji zmniejszonego zużycia mediów; 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery; 

 promowanie strategii i rozwiązań niskoemisyjnych; 

 poprawa jakości powietrza, poprzez likwidację niskiej emisji; 

 poprawa komfortu użytkowania budynków. 

Katalog przykładowych działań 

1. Kompleksową (w tym głęboką) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w zasobie gminy, 

pozwalającą na uzyskanie znacznych oszczędności energii. 

2. Kompleksową (w tym głęboką) termomodernizację budynków publicznych, usługowych i handlowych, 

budynków mieszkaniowych zarządzanych przez spółdzielnie bądź wspólnoty mieszkańców, pozwalających 

na uzyskanie znacznych oszczędności energii. 

3. Realizacja kompleksowych programów związanych z działaniami o charakterze prosumenckim, 

zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym oraz do 

ograniczenia emisji „kominowej” (w tym realizacja programów ograniczania niskiej emisji). 

4. Wdrażanie systemów zarządzania energią w gminnych budynkach publicznych i pozostałych budynkach. 

5. Budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów automatyki pogodowej itd. 

6. Wymiana wyposażenia obiektów na efektywne energetycznie, np.: oświetlenie wnętrz, sprzęt ITC, wymianę 

systemów klimatyzacji i wentylacji. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Instalacja OZE dostarczających energię na potrzeby budynków (energia cieplna, elektryczna). 

8. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa, o znacznie podwyższonych parametrach 

energetycznych, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej. 

9. Realizacja przedsięwzięć w formie PPP oraz realizacja przedsięwzięć przez przedsiębiorstwa ESCO. 

10. Audyt energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków, jako składowe działanie kompleksowej 

termomodernizacji. 

11. Przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej. 

12. Realizacja innych działań w budownictwie i gospodarstwach domowych, które będą się przyczyniały do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych, innych zanieczyszczeń oraz poprawy efektywności energetycznej i 

wykorzystania OZE. 

Spójność z przykładowymi programami wsparcia: 

Program wsparcia Priorytet inwestycyjny 

PO IiŚ 2014-2020 

PI 4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 
energii w przedsiębiorstwach. 

PI 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 

RPO WD 2014-2020 

PI 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym. 

PI 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. 

INTERREG EUROPE 
PI 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 
w budynkach publicznych i infrastrukturze mieszkaniowej. 

 

PLANOWANE ZADANIA GMINNE 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie 

Projekt „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie” jest częścią kompleksowego z EFS projektu strategicznego 

„Wsparcie infrastruktury edukacyjnej na terenie WrOF”. 

Projekt: Wsparcie infrastruktury edukacyjnej na terenie WrOF 

Kategorie działań: ograniczenie emisji w budynkach 

Obszar działań: Gminy Długołęka, Czernica, Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Miasto 

Oleśnica, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wrocław, Żórawina, 

Szacowany koszt i sposób finansowania: 169 354 799 PLN (netto), 208 085 256 PLN (brutto) 

Środki zewnętrzne –  

Środki własne –  

Lata wdrażania działania: 2015-2020 

Podmiot realizujący zadanie: Gminy Długołęka, Czernica, Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, 

Miasto Oleśnica, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wrocław, Żórawina 

Celem ogólnym projektu „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej na terenie WrOF” jest poprawa jakości 

infrastruktury edukacyjnej na terenie WrOF, poprzez działania modernizacyjne oraz budowę nowych obiektów i ich 

wyposażenie. 

Celami szczegółowymi są m.in.: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 poprawa warunków kształcenia tj. poprawa stanu technicznego budynków a także budowa nowych 

obiektów; 

 wyposażenie i wymiana sprzętu edukacyjnego na nowoczesny, energooszczędny; 

 rozwój bazy edukacyjnej, w tym obiektów sportowych. 

Obiekty poddane termomodernizacji stają się mniej uciążliwe dla środowiska oraz tańsze w eksploatacji. 

Jednocześnie nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców oraz warunków korzystania z takich budynków. 

Innymi efektami działania jakie można wymienić będą m.in.: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców czy 

promocja budownictwa w technologii niskoenergetycznej lub pasywnej. 

W ramach projektu do realizacji przewiduje wsparcie dla ok. 40 obiektów edukacji ogólnej i ok. 7 obiektów 

infrastruktury przedszkolnej. 

Zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie” polega na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Żórawinie, 

powiększenie ilości sal lekcyjnych. Na parterze rozbudowanej części znajdą się m.in. zespoły szatniowe dla 

najmłodszych dzieci, świetlica szkolna z wydzieloną strefa jadalni blokiem przygotowania i wydawania posiłków, 

pomieszczenia nauki i zabawy dla najmłodszych dzieci klas „0”. Na piętrze projektowane są trzy duże sale lekcyjne i 

dwie mniejsze do nauki języków obcych. W łączniku nad istniejącymi pomieszczeniami parteru znajdzie sie pokój 

nauczycielski. Rozbudowa powiększy szkołę (z istniejących 1600 m2 do 2400 m2). Charakter dobudowanej części 

będzie architektonicznie współgrał z istniejącym budynkiem. W zakresie projektu jest również podstawowe 

wyposażenie szkoły (tablice, komplety ławek z krzesełkami itp.) Po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnej będzie 

możliwe lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb lokalnej społeczności, nauczanie będzie w systemie 

jednozmianowym Rozbudowa zapewni dostęp w całości obiektu dla osób niepełnosprawnych.  

Koszty zadania oszacowano na podstawie kosztorysów, dostępnych cenników i najlepszej wiedzy beneficjenta 

wynikającej z dotychczas realizowanych tego typu przedsięwzięć. 

Szczegółowe źródła finansowania zostaną uzupełnione na późniejszym etapie. 

Szczegółowe wskaźniki monitorowania 

Powierzchnia nowych budynków o standardzie energooszczędnym [m2] 

 

Projekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie 

Kategorie działań: ograniczenie emisji w budynkach 

Obszar działań: Gmina Żórawina 

Szacowany koszt i sposób finansowania: 4 033 333,00 PLN (netto), 4 961 000,00 PLN (brutto) 

Środki zewnętrzne  

Środki własne  

Lata wdrażania działania: 2015-2020 

Podmiot realizujący zadanie: Gmina Żórawina 

Produkcja energii z OZE (MWh/r): 

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 84 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 20 

Wyeliminowanie węgla w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żórawina 

Projekt zakłada częściowe wyeliminowanie węgla stosowanego do ogrzewania gospodarstw domowych. W 

przypadku pojawienia się lub upowszechnienia technologii wykorzystującej węgiel przy maksymalnym 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

wykorzystaniu jego kaloryczności i ograniczeniu przy tym emisji oraz wytwarzania szkodliwych substancji, 

uzasadnione jest korzystanie z węgla, jako potencjalnie taniego nośnika energii (tzw. czyste technologie węglowe). 

Koszty zadania oszacowano na podstawie kosztorysów, dostępnych cenników i najlepszej wiedzy beneficjenta 

wynikającej z dotychczas realizowanych tego typu przedsięwzięć. 

Szczegółowe źródła finansowania zostaną uzupełnione na późniejszym etapie. 

Szczegółowe wskaźniki monitorowania 

Moc wymienionych źródeł ciepła [kW] 

 

Projekt: Wyeliminowanie węgla w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żórawina 

 

Kategorie działań: ograniczenie emisji w budynkach 

Obszar działań: Gmina Żórawina 

Szacowany koszt i sposób finansowania: 10 000 000,00 PLN 

Środki zewnętrzne: –  

Środki własne: –  

Lata wdrażania działania: 2015-2020 

Podmiot realizujący zadanie: Gmina Żórawina 

Produkcja energii z OZE (MWh/r): 0 

Ograniczenie zużycia energii (MWh/r): 6 778 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok): 3 393 

 

 
  
  
  
 
   



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 – 130 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 

 

 


