
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy wiejskiej Dzierżoniów 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Typ gminy: wiejska 

Liczba mieszkańców: 9 335 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 3 080 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3 134 zł 

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

unijnych w 2014: 1,0 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:  7,9 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych:  brak danych 

(Źródło: GUS: Dane na rok 2014) 

2. Problem ekologiczny gminy wiejskiej Dzierżoniów 

Monitoring zanieczyszczenia powietrza prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. Stacja pomiarowa zlokalizowana jest w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej. 
Wszystkie dane dotyczące powietrza w tym wyniki pomiarów z danej stacji on-line, jak i raporty dzienne, 
miesięczne i roczne dostępne są na stronie air.wroclaw.pios.gov.pl. Zgodnie z komunikatem dot. 
przekroczenia norm w powietrzu w 2016 r, dostępnym na stronie internetowej w 5 stanowiskach 
pomiarowych, w tym Dzierżoniów-Piłsudskiego, do dnia 20.04.2016 r. zarejestrowano przekroczenie 
dopuszczalnej liczby przekroczeń 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 
(powyżej 35 dni w roku ze stężeniami średniodobowymi powyżej 50 µg/m3). Emisja zanieczyszczeń na 
terenie Gminy Dzierżoniów składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe (pyłowe) i 
zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń pyłowych należą np. popiół 
lotny,  sadza,  związki  ołowiu,  miedzi,  chromu,  kadmu  i  innych  metali  ciężkich. Zanieczyszczenia 
gazowe są to tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu (NOx), amoniak (NH3) fluor, węglowodory 
(łańcuchowe i aromatyczne), oraz fenole. Do zanieczyszczeń powietrza związanych z wytwarzaniem 
energii należą: dwutlenek węgla –CO2, tlenek węgla -CO, dwutlenek siarki –SO2, tlenki azotu -NOX, pyły 
oraz benzo(a)piren. W trakcie prowadzenia różnego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, 
poza wyżej wymienionymi, do atmosfery emitowane mogą być zanieczyszczenia w postaci różnego 
rodzaju związków organicznych, a wśród nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne. Natomiast  
głównymi  związkami  wpływającymi  na  powstawanie  efektu  cieplarnianego są dwutlenek węgla (CO2) 
odpowiadający w około 55% za efekt cieplarniany oraz w 20% metan –CH4.  Dwutlenek  siarki  i  tlenki  
azotu  niezależnie  od  szkodliwości  związanej  z bezpośrednim oddziaływaniem   na   organizmy   żywe   
są równocześnie źródłem kwaśnych deszczy. Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i  
odczuwalnymi bezpośrednio są pyły  w szerokim spektrum frakcji. Najbardziej  toksycznymi  związkami  
są  węglowodory  aromatyczne  (WWA)  posiadające właściwości kancerogenne. Najsilniejsze działanie 
rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy pierścienie benzenowe w cząsteczce. Najbardziej 
znany wśród nich jest benzo(a)piren, którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla 
zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach indywidualnych. Żadne  ze  wspomnianych  zanieczyszczeń nie 
występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w powietrzu dalszym przemianom.



 
 
 
 
 

 
 
 
 

W  działaniu na  organizmy  żywe  obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania 
skojarzonego, wywołującego efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów 
poszczególnych składników. Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie 
jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru. Wielkości  
dopuszczalnych  poziomów  stężeń  niektórych  substancji  zanieczyszczających w  powietrzu  określone  
są  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń  oraz  
dopuszczalna  częstość  przekraczania  dopuszczalnego  stężenia  w  roku kalendarzowym, zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem, zestawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 1: Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony zdrowia 

 

Tabela 2: Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony środowiska 

 

Tabela 3: Poziomy alarmowe dla niektórych substancji 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 SO2w powietrzu. Maksymalne,  zmierzone  stężenia  
24-godzinne   SO2,  nie  przekroczyły  42%  normy  dobowej, natomiast stężenia 1-godzinne –30% normy 
1-godzinnej. 

Źródło: http://docplayer.pl/24534792-Plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-dzierzoniow-

projekt.html 

 

 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 Dzierżoniów posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą Nr XX/145/16 Rady 

Gminy Dzierżoniów z dnia 25.02.2016 r. w sprawie przyjęcia PGN dla Gminy Dzierżoniów. 

Gmina Dzierżoniów realizowała projekty dot. ochrony środowiska z udziałem środków UE w ramach 

programów PROW: 

„Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów” w latach 2010-2011 – liczba 

uczestników - 81 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji 

zagrodowej – etap II oraz modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków” w latach 2011-2012 – 

liczba uczestników - 61 

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów” w roku 2015  

Ponadto Gmina Dzierżoniów ze środków własnych ( z budżetu) pozyskanych z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska ze od roku 2013 praktykuje dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 

3 000 – 5 000 zł /1 oczyszczalnię. 

http://docplayer.pl/24534792-Plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-dzierzoniow-projekt.html
http://docplayer.pl/24534792-Plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-dzierzoniow-projekt.html


 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
12 września w Mościsku, BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIERŻONIÓW, ul. Kolejowa 
12b. 

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 – 31 zgłoszonych przez mieszkańców ankiet i 45 

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  

 

 

 


