
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne  

dla gminy Kąty Wrocławskie 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Typ gminy: miejsko-wiejska 

Liczba mieszkańców: 22614 

Dochody ogółem budżetu na jednego mieszkańca: 3 553 zł 

Wydatki ogółem budżetu na jednego mieszkańca:  3 623 zł 

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

unijnych w 2014: 0,5 mln zł 

Wydatki budżetu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:  17,2 % 

Zasoby mieszkaniowe: Liczba budynków jednorodzinnych:  4 812  

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

2. Problem ekologiczny gminy Kąty Wrocławskie 

Za poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10, a także benzo(α)pirenu na terenie gminy, w największym stopniu 
odpowiedzialna jest emisja powierzchniowa, liniowa i punktowa, a w mniejszym stopniu emisja napływowa. 

Analizując rozkład stężeń pyłów zawieszonych 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 69 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(α)pirenu, pochodzącego przede wszystkim ze spalania paliw stałych, wykazują wyraźny wzrost 

występowania wysokich stężeń 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(α)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). 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.: miejska sieć ciepłownicza, 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. 

Zgodnie z art. 88 i 89 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2013 poz. 1232) 

oceny jakości powietrza dokonuje się w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, w 

specjalnie wydzielonych strefach na terenie każdego z województw. Oceny tej dokonuje Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska nie rzadziej niż co 5 lat. Najczęściej dokonuje się rocznej i pięcioletniej 

oceny jakości powietrza. Wobec powyższego, w województwie dolnośląskim wyznaczono 4 strefy, w 

których dokonuje się oceny jakości powietrza. Wyodrębnienie tych stref wynikało z w/w przepisów 

prawnych oraz dodatkowo z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 poz. 914). Na 

terenie województwa dolnośląskiego znajduje się 15 stacji automatycznego monitoringu jakości 

powietrza, które są zlokalizowane w miejscowościach: Wrocław (3 stacje), Działoszyn, Czerniawa, Nowa 

Ruda, Dzierżoniów, Wałbrzych, Zgorzelec, Legnica, Ząbkowice Śląskie, Oława, Kłodzko, Osieczów oraz 

Jelenia Góra. W ramach monitoringu dokonuje się pomiaru stężeń zanieczyszczeń: SO2, NO, NO2, NOX, 

CO, C6H6, PM2.5 i PM10, a także warunków meteorologicznych: prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie 

atmosferyczne, temperatura, wilgotność, ilość opadu i radiacja całkowita. W 2012 roku wykonana 

została roczna „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa 

dolnośląskiego za 2011 rok”. Dokument ten wskazał na konieczność opracowania Programu Ochrony 

Powietrza dla strefy dolnośląskiej (kod strefy PL0204), ze względu na przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, dwutlenku azotu, poziomów 

docelowych benzo(α)pirenu I ozonu. Szczegółowe charakterystyki stref przedstawiono w tabeli poniżej. 

Strefa dolnośląska została zakwalifikowana do klasy C. Program Ochrony Powietrza został przyjęty 

uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 r. poz. 985) Tabela 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

zawiera zestawienie dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń do osiągnięcia i utrzymania w 

strefie dolnośląskiej, jak również dopuszczalną częstość ich przekraczania, według rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1031). 

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

 

Źródło: http://katywroclawskie.pl/sites/default/files/attachment/pgn_wrof_katy_wroclawskie.pdf 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 
 

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. 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 – 30 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. 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  

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Deklaracja gminy o przystąpieniu do Lokalnego Partnerstwa  

 

 

 


