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STRESZCZENIE  
  Redukcja emisja gazów cieplarnianych stała się obecnie jednym z wiodących 

priorytetów w polityce światowej. Zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym, 

państwa członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązały się do zredukowania całkowitej 

emisji CO2 w Europie o przynajmniej 20% do roku 2020 w porównaniu do poziomu 

emisji z roku 1990. Kluczową rolę w osiąganiu celów unijnych związanych ze 

zmniejszeniem zużycia energii i ochroną klimatu odgrywają również władze lokalne.  

  Gospodarka niskoemisyjna to taka działalność człowieka, która przynosi zysk 

inwestorom, wzrost gospodarczy krajowi i znaczną redukcję emisji CO2. Służy ona 

zapewnieniu korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących 

 z działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń powietrza. 

  „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-2020” jest 

dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju gminy w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020. Celem przedmiotowego opracowania jest 

przedstawienie koncepcji działań (inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych) służących 

poprawie jakości powietrza na terenie gminy.  Koncentruje się on na środkach mających 

na celu redukcję końcowego zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, a przez to zmniejszenie emisji CO2. Swoim zakresem 

obejmuje całość obszaru geograficznego jednostki samorządu terytorialnego  

i uwzględnia działania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Plan dotyczy 

przedsięwzięć prowadzonych na szczeblu lokalnym i leżących przede wszystkim  

w kompetencji władz lokalnych. Obejmuje obszary, w których władze mogą wywierać 

wpływ na zużycie energii, m.in. poprzez planowanie przestrzenne, wykorzystywanie 

produktów i usług efektywnych energetycznie oraz zachęcanie do zmiany 

przyzwyczajeń użytkowników energii. Zadania wskazane w Planie koncentrują się 

głównie na wykorzystaniu nowych rozwiązań energetycznych (w tym OZE), 

budownictwie (termomodernizacja), oraz wsparciu i edukacji mieszkańców  

w zakresie efektywnego wykorzystania energii.   

 Dla określenia celu redukcji emisji została opracowana bazowa inwentaryzacja 

emisji dla roku 2014 (arkusz Excel). Dzięki niej ustalono, że wielkość emisji z obszaru 

gminy w roku bazowym wyniosła 23 608 Mg CO2.  Określone w ramach niniejszego 
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dokumentu działania pozwalają zaoszczędzić i 2 880 Mg CO2 – w związku z tym nastąpi 

redukcja emisji o 9% w stosunku do roku bazowego.  

 Należy podkreślić, że zaprezentowane w ramach niniejszego Planu zadania mają 

charakter koncepcyjny. Ich kształt, terminy realizacji, efekt ekologiczny, ekonomiczny 

 i społeczny oraz źródła finansowania mogą ulec zmianie na etapie projektowania 

poszczególnych działań. Po określeniu wszelkich niezbędnych informacji (np. po 

przeprowadzeniu audytu energetycznego, określeniu możliwości technicznych 

kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, itd.) zadania, których ostateczna 

forma będzie znana zostaną umieszone w przedmiotowym dokumencie  

w ramach jego aktualizacji.   

 W związku z tym, iż Plan dotyczy wielu sfer działalności Gminy Krzczonów 

niezbędna jest jego skuteczna koordynacja i systematyczny monitoring realizacji 

założeń w nim zawartych. Zarówno za koordynację, jak i monitoring postępów  

odpowiedzialni będą wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Krzczonowie.  
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I. WSTĘP 
 

I.1 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 
 

Mając na celu racjonalizację gospodarki energetycznej gminy, redukcję emisji 

gazów cieplarnianych oraz troskę o środowisko naturalne Gmina Krzczonów na mocy 

Uchwały  Nr V/31/2015 Rady Gminy Krzczonów z dnia 22.04.2015 roku przystąpiła do 

opracowania oraz wdrożenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów 

na lata 2015-2020”.  

Podstawą formalną opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Krzczonów na lata 2015-2020” jest umowa zawarta w dniu 22.04.2015 roku pomiędzy 

Gminą Krzczonów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzczonowie ul. Spokojna 7, 23-110 

Krzczonów, NIP: 713-10-45-596, reprezentowaną przez Katarzynę Brydę - Wójta Gminy 

Krzczonów a DRAFT Consulting Michał Flis, ul. Relaksowa 16/88, 20-819 Lublin, NIP: 

918-202-28-09, REGON: 360975263. 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia, 

obowiązującymi przepisami prawa, normami przyjętymi dla tego typu dokumentów 

oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana została w stanie 

kompletnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 

 

I.2 PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYTSTANE MATERIAŁY 
 

Potrzeba sporządzenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów 

na lata 2015-2020” oraz wdrożenia przewidzianych w jego ramach przedsięwzięć,  

wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto 

oraz pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską  

w grudniu 2008 r. Ponadto działania mające na celu przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną i stworzenie podstaw do wypracowania kierunków polityki 

energetycznej na terenie gminy, są zgodne z polityką Polski w tym zakresie,                        

a konieczność ich realizacji wynika z założeń „Narodowego Programu Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej”, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. 

Niniejszy dokument umożliwi również spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy 
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z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. 

zm.). 

W ramach opracowania niniejszego dokumentu posłużono się metodologią 

opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we 

współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER)  i Biurem Porozumienia 

Burmistrzów, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii (SEAP)”. 

Niniejszy Plan został opracowany z uwzględnieniem niżej wymienionych 

dokumentów. 

A. DOKUMENTY KRAJOWE 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594  

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r.. poz. 647 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. 

 Nr  94, poz. 551 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.. poz. 1059                    

z późn. zm.)  

 Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP) 

 Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych  

 Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku 

 Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 

 Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 
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B. DOKUMANTY REGIONALNE 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 

2030 r.) 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

 Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego 

 „Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015                                  

z perspektywą do roku 2019” 

 „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” 

 „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” 

C. DOKUMENTY LOKALNE 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

 Program Ochrony środowiska dla Gminy Krzczonów  

 Założenia do plany zaopatrzenia Gminy Krzczonów w ciepło, energię elektryczną 

 i paliwa gazowe 

 

I.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Podstawowym celem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na 

lata 2015-2020” jest zaplanowanie możliwych do realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie skutkować zmianą 

dotychczasowej struktury stosowanych nośników energetycznych, a przy tym 

zmniejszeniem finalnego zużycia energii na terenie gminy. Konsekwencją ich realizacji 

będzie stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery. 

Działania i cele przedstawione w ramach niniejszego opracowania są zbieżne 

z dotychczasową polityką energetyczną Gminy Krzczonów i stanowią kontynuację 

rozpoczętych wcześniej inicjatyw.  

Przedmiotowy dokument został opracowany z uwzględnieniem poniższych 

założeń: 

1) dokument obejmuje swoim zakresem całości obszaru administracyjnego gminy, 

2) dotyczy działań przewidzianych do realizacji na szczeblu lokalnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań w sektorze publicznym, 
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3) koncentruje się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących 

zasoby, w tym polegających m.in. na poprawie efektywności energetycznej 

budynków, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wspieraniu 

produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne), 

wprowadzaniu zmian postaw konsumpcyjnych użytkowników energii i kreowaniu 

nowych wzorców, skutkujących zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,  

4) opracowany został przy współuczestnictwie podmiotów będących producentami 

i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS),  

5) obejmuje w szczególności obszary, w których władze lokalne mają wpływ na 

zużycie energii w perspektywie długoterminowej.  

Niniejszy Plan obejmuje swoim zakresem: 

I. zagadnienia wstępne, 

II. charakterystykę Gminy Krzczonów, 

III. charakterystykę głównych sektorów odbiorców energii, 

IV. wyniki bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (CO2) ze wskazaniem  

        obszarów problemowych, 

V. ogólną strategię określającą: 

1. działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii finalnej, poprawę 

efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych skutkujące redukcją emisji dwutlenku węgla,  

2. harmonogram realizacji działań, 

3. szacunkowe koszty realizacji zaplanowanych działań i ich możliwe źródła 

finansowania, 

4. szacunki dotyczące zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla                   

w związku z realizacją zaplanowanych działań, 

5. analizę ryzyka zaplanowanych działań, 

6. podmioty odpowiedzialne za jego wdrożenie, 

7. system monitoringu efektów wdrażania zamierzonych działań.  
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I.4 PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OPRACOWANIU 
DOKUMENTU 
 

 Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 

2015-2020” odbywało się przy czynnym współudziale interesariuszy. Pod pojęciem 

intereariuszy należy rozumieć jednostki, czy grupy, orgazniacje, na które Plan 

bezpośrednio bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszy można podzielić na dwie grupy. 

Pierwsza z nich to interesariusze wewnętrzni. Zaliczyć do nich należy: władze Gminy 

Krzczonów, pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. Druga grupa to interesariusze zewnętrzni:  administratorzy budynków 

parafialnych i mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkańcy gminy, instytucje publiczne, 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na jej terenie.  

Poniżej przedstawiono wykaz budynków objętych akcją ankietową na potrzeby 

niniejszego opracowania:  

A. Budynki użyteczności publicznej: 

1. Urząd Gminy w Krzczonowie, 

2. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, Przedszkole w Krzczonowie,  

3. Szkoła Podstawowa w Kosarzewie Dolnym, 

4. Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, 

5. OSP w Krzczonowie, Teklinie, Żukowie, Piotrkówku, Olszance, Walentynowie, 

Krzczonowie Pierwszym, Krzczonowie Drugim, Krzczonowie Trzecim, Sobieskiej 

Woli, Lewandowszczyźnie.  

B. Budynki parafialne 

C. Budynki mieszkalne: 

1. budynki mieszkalne jednorodzinne, 

2. budynki mieszkalne wielorodzinne, 

3. budynki mieszkalne komunalne. 

D. Budynki, w których prowadzona jest działalność usługowa, handlowa lub 

produkcyjna.   
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I.5 ZAŁOŻENIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA SZCZEBLU 
MIEDZYNARODOWYM I KRAJOWYM 

 

Określone w ramach przedmiotowego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Krzczonów na lata 2015-2020” cele i działania są zgodne z założeniami 

wymienionych w niniejszym rozdziale dokumentów, planów i strategii na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym i lokalnym oraz przyczynią się do osiągnięcia 

wskazanych w nich celów. 

I.5.1 POZIOM MIĘDZYNARODOWY 
 

Podstawą wszelkich działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych są porozumienia zawierane na szczeblu międzynarodowym, w tym na 

poziomie europejskim. Europejska polityka klimatyczna zbudowana została na 

fundamencie celów i zobowiązań wynikających z Konwencji Klimatycznej Narodów 

Zjednoczonych, Protokołu z Kioto, Protokołu z Marrakeszu, jak również porozumienia  

z Cancun oraz strategii lizbońskiej.  

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest przedmiotem wielu 

międzynarodowych porozumień. Jednym z nich jest Ramowa Konwencja Narodów 

Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, stanowiąca podstawę prac nad światową 

redukcją emisji gazów cieplarnianych. Pierwszy raport, powołanego w 1988 roku 

Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu – IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), stał się podstawą do zwołania w 1992 r. II konferencji w Rio de Janeiro 

pt. „Środowisko i rozwój”. Podczas szczytu podpisana została Ramowa Konwencja 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Dokument został 

zatwierdzony decyzją Rady Unii Europejskiej 94/69/WE z 15 grudnia 1993 r. 

Podstawowy cel Konwencji został wskazany w artykule 2, tj.: „Doprowadzenie do 

ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiegałby 

niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Dla uniknięcia 

zagrożenia produkcji żywności i dla umożliwienia zrównoważonego rozwoju 

ekonomicznego, poziom taki powinien być osiągnięty w okresie wystarczającym do 
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naturalnej adaptacji ekosystemu do zmian klimatu”1. Szczegółowe uzgodnienia 

dotyczące przedmiotowej kwestii zostały ustalone podczas III konferencji Stron 

Konwencji (COP3) w Kioto w 1997 r., której rezultatem był najważniejszy dokument 

dotyczący walki ze zmianami klimatycznymi – Protokół z Kioto (Kyoto Protocol). Na 

mocy postanowień Protokołu z Kioto ustanowiono limity emisji gazów cieplarnianych. 

Zgodnie nim państwa rozwinięte, w tym kraje będące w procesie transformacji do 

gospodarki rynkowej, zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

o przynajmniej 5% w stosunku do roku 1990. Państwa rozwijające się nie zostały 

zobowiązane do ograniczenia emisji. Dotychczas Konwencję ratyfikowało 195 stron 

(194 państwa oraz Unia Europejska).  

Budowa nowego systemu gospodarczego, nazywanego gospodarką niskoemisyjną  

i zasobooszczędną jest nadrzędnym celem podejmowanych w Europie działań. Jego 

koncepcja została zawarta w pięciu niżej wymienionych dokumentach:    

 „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu”,  

 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii 

Europa 2020”,  

 „Plan działań na rzecz przejścia do konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej                           

w 2050 r.”, 

  „Plan na rzecz efektywności energetycznej 2011”,  

  „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 

osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.  

Uzasadnieniem realizacji tej koncepcji są dwa kluczowe czynniki wskazane                         

w projekcie przewodnim „Europa efektywnie korzystająca z zasobów…”:  

 konieczność racjonalizacji wykorzystania zasobów naturalnych, w świetle coraz 

silniej dostrzeganej ich ograniczoności, jak również konieczności zagwarantowania 

podstaw rozwoju dla przyszłych pokoleń, 

 przyjęte założenie o istnieniu zależności pomiędzy postępującymi zmianami klimatu                  

a działalnością człowieka.  

Zgodnie z założeniami wyżej wymienionych dokumentów pod pojęciem 

gospodarki niskoemisyjnej należy rozumieć stan, w którym Unia Europejska dokona 
                                                           
1 „Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu” Nowy Jork , 9 maja 1992 r. 



 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRZCZONÓW NA LATA 2015-2020 

  
13 

rzeczywistej redukcji krajowych emisji gazów cieplarnianych o 80–95% w stosunku do 

roku 1990. Cel ten ma zostać zrealizowany do 2050 roku, a jego zrealizowanie w skali 

świata powinno przyczynić się do zahamowania wzrostu temperatury w układzie 

globalnym maksymalnie  o 2oC.  

Ważnym celem europejskiej polityki klimatycznej i strategii budowy gospodarki 

niskoemisyjnej i zasobooszczędnej jest również zabezpieczenie długookresowego 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ma to przynieść wymierne efekty ekonomiczne  

w postaci optymalizacji procesów produkcji, co przy ograniczeniu jej kosztów, 

zmniejszeniu jednostkowego zużycia surowców i energii spowoduje istotne 

oszczędności finansowe. Oczekiwanymi korzyściami społecznymi są: ograniczenie 

przedwczesnej śmiertelności, powstanie nowych stabilnych miejsc pracy oraz zmiana 

modelu konsumpcji. W wymiarze politycznym realizacja polityki klimatycznej winna 

prowadzić do stopniowego uniezależnienia gospodarki europejskiej od 

dotychczasowych dostawców surowców.2 

W celu umożliwienia realizacji założeń polityki Unii Europejskiej (wynikających ze 

zobowiązań międzynarodowych) dotyczącej ochrony klimatu przyjęto mechanizmy 

ułatwiające wypełnienie zobowiązań w zakresie redukcji emisji:  

 handel emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS – European Emissions Trading 

System) – wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) 

pozwalający na zakup i sprzedaż przez poszczególne państwa jednostek emisji 

gazów cieplarnianych, które powodują wzrost lub spadek limitu dla danego kraju,  

 instrument wspólnych wdrożeń (JI – Joint Implementation) – ma na celu 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy uwzględnieniu ich zróżnicowania 

pomiędzy poszczególnymi państwami,  

 mechanizm czystego rozwoju (CDM – Clean Development Mechanism) – umożliwia 

krajom rozwiniętym, na które nałożono zobowiązania redukcji lub cele ograniczenia 

emisji zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto, inwestowanie w projekty 

ograniczające emisje w innych krajach. Jest to sposób pozyskiwania dodatkowych 

jednostek redukcji emisji.  

                                                           
2 „Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej  

i zasobooszczędnej”, pod red. Wojciech Piontka, Białystok 2011 
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W ramach zobowiązań ekologicznych zawartych w Strategii „Europa 2020”,  

w marcu 2007 roku Parlament Europejski i przywódcy państw członkowskich Unii 

Europejskiej przyjęli pakiet klimatyczno-energetyczny, zwany też skrótowo pakietem                    

„3 x 20%”. Zgodnie z jego z jego założeniami Unia Europejska ma być liderem i wzorem 

dla reszty świata w spawie ochrony klimatu ziemi. Ma to nastąpić dzięki realizacji 

następujących celów szczegółowych: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w stosunku do poziomów 

z 1990 r., 

 zwiększenia do 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii 

zużytej w UE,  

 redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do poziomów 

prognozowanych, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej. 

Dla osiągnięcia tego ambitnego celu podejmowany jest szereg działań w zakresie 

szeroko rozumianej promocji efektywności energetycznej wymagających 

zaangażowania społeczeństwa. Wśród nich należy wymienić: kampanie informacyjne, 

edukację społeczeństwa, wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycznie technologii, 

standaryzację przepisów dotyczących minimalnych wymagań efektywnościowych, 

stosowanie „zielonych zamówień publicznych”. 

Potrzeba wzmocnienia europejskiej polityki w zakresie racjonalizacji zużycia 

energii została mocno wyartykułowana w wydanej w 2005 r. „Zielonej Księdze                          

w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem 

środków”.  Przedmiotowy dokument przedstawia potencjał ograniczenia zużycia energii 

do 2020 roku. Wśród korzyści wynikających z ograniczenie zużycia energii wskazuje: 

oszczędności wynikające z tego tytułu, poprawę konkurencyjności, a co za tym idzie 

zwiększenie zatrudnienia, realizację strategii lizbońskiej.  

Jednym z działań prowadzących do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest 

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dokumentem 

aktualizującym kwestię obowiązkowych celów i środków krajowych w zakresie 

stosowania energii  z OZE do roku 2020 jest Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie 

z jej założeniami każde państwo członkowskie powinno doprowadzić do tego, aby udział 
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energii ze źródeł odnawialnych w końcowym jego zużyciu energii brutto w 2020 roku 

odpowiadał, co najmniej krajowemu celowi ogólnemu dla udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w tym roku. Dla Polski udział ten określony został jako 15%.  

Poniżej w tabeli zebrano i przedstawiono wybrane europejskie regulacje 

dotyczące efektywności energetycznej.  

Tabela 1: Dyrektywy UE w zakresie efektywności energetycznej 
Dyrektywa Cele i główne działania 

Dyrektywa EC/2004/8                      
o promocji wysokosprawnej 
kogeneracji 
 

 zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii 
pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych 

 promocja wysokosprawnej kogeneracji  
i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 
ustanawiająca program 
handlu  uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych 
na obszarze Wspólnoty  

 ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty  

 promowanie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie 
efektywny  

Dyrektywa 2002/91/WE                     
o charakterystyce 
energetycznej budynków 

 ustanowienie minimalnych wymagań 
energetycznych dla nowych i remontowanych 
budynków  

 certyfikacja energetyczna budynków 
 kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji 

grzewczych  

Dyrektywa 2005/32/WE 
Ecodesign o projektowaniu 
urządzeń powszechnie 
zużywających energię  

 projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń 
powszechnego użytku o podwyższonej sprawności 
energetycznej 

 ustalanie wymagań sprawności energetycznej na 
podstawie kryterium minimalizacji kosztów  
w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia 
obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania  
z eksploatacji) 

Dyrektywa 2006/32/WE                            
o efektywności energetycznej                     
i serwisie energetycznym  

 zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej  
o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016 r. 

 obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania 
Krajowego planu działań dla poprawy 
efektywności energetycznej 

Źródło: Opracowanie własne 
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I.5.2 POIZOM KRAJOWY 
 

Na poziomie krajowym podejmowany jest szereg działań ukierunkowanych na 

osiągnięcie priorytetów polityki klimatyczno-energetycznej, wysokiego trwałego 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz rosnącego poziomu życia w kraju  

z wykorzystaniem optymalnie zaprojektowanych i wdrażanych systemów wsparcia, 

przy jednoczesnej poprawie jakości środowiska, racjonalnym gospodarowaniu zasobami 

naturalnymi, minimalizacji kosztów finansowych i społecznych przy optymalnej alokacji 

środków budżetowych.3  

Jednym z kluczowych dokumentów na szczeblu krajowym, wyznaczającym 

działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej, jest 

„Strategia Rozwoju Kraju 2020”. Wśród celów strategicznych wymienia ona poprawę 

efektywności energetycznej i stanu środowiska. Przedmiotowa poprawa ma nastąpić 

poprzez rozwój innowacyjnych technologii w systemach energetycznych, odnawialnych 

źródeł energii oraz zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych maszyn i urządzeń. 

Działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów i innych 

zanieczyszczeń powietrza mają być prowadzone zwłaszcza w sektorach najbardziej 

emisyjnych (energetyka, transport) oraz koncentrować się na źródłach emisji 

rozproszonej (likwidacja lub modernizacja małych kotłowni węglowych). Strategia 

zakłada promowanie stosowania innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw 

alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii   

w transporcie, a także stosowanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie. 

Kolejnym niezwykle istotnym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 

dokumentem jest „Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”. Założenia 

do przedmiotowego dokumentu zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 

sierpnia  2011 r. Konieczność jego opracowania wynika z potrzeby dokonania redukcji 

emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza we 

wszystkich obszarach gospodarki. Zgodnie z jego założeniami osiągnięcie efektu 

redukcyjnego będzie powiązane z racjonalnym wydatkowaniem środków. Istotą 

programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 

(zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających 

                                                           
3 I spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, 
w dniu 6 marca 2014 r. w Warszawie - prezentacja 
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emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych 

technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, 

a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Cel główny 

„Narodowego Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej” określono jako: „Rozwój 

gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju”.4 W jego 

ramach zakłada się działania ukierunkowane na poprawę efektywności nie tylko 

energetycznej, ale również wykorzystania zasobów w skali całej gospodarki. Wdrażanie 

nowych technologii powinno skutkować ograniczeniem energo-, materiało-   

i wodochłonności. Jako cele szczegółowe, określające obszary, w których powinny zostać 

podjęte działania mające istotny wpływ na wymagane obniżenie poziomu emisyjności, 

wskazano: 

 rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, 

 poprawę efektywności energetycznej, 

 poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

 zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,  

 promocję nowych wzorców konsumpcji.  

Z wyżej wymienionych celów wynikają szczegółowe zadania, które powinny zostać 

zrealizowane na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym 

również gmin. Efekty redukcyjne emisji potencjalnie płynące z podejmowanych działań 

nie mogą być rozpatrywane tylko w kategoriach finansowych. Analiza kosztów i korzyści 

oprócz kwestii ekonomicznych powinna również uwzględniać aspekty społeczne takie 

jak: poprawa jakości życia obywateli, wpływ na wzrost konkurencyjności oraz 

innowacyjności, zmiana liczby miejsc pracy, możliwości rozwojowe danego mechanizmu 

redukcji emisji w skali kraju i regionu. 

Zgonie ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” wyniki badań naukowych 

jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 

zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym 

także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian klimatu powinny 

być zatem podejmowane jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów 
                                                           
4 „Założenia Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” przyjęte przez Radę Ministrów w dniu                     
16 sierpnia 2011 r. 
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cieplarnianych. Właściwie dobrane działania zmniejszające wrażliwość kraju na zmiany 

klimatyczne stanowią istotny czynnik stymulujący wzrost efektywności  

i innowacyjności krajowej gospodarki. Kluczowym wyzwaniem polskiej polityki rozwoju 

w najbliższych latach będzie zapewnienie wzrostu gospodarczego opartego na 

zachowaniu i efektywnym wykorzystaniu zasobów środowiska oraz adaptacji do zmian 

klimatu. Wyzwanie to będzie możliwe do osiągnięci jedynie poprzez prowadzenie 

odpowiednich działań nie tylko na poziomie krajowym, lecz również regionalnym  

i lokalnym. Głównym celem przedmiotowego dokumantu jest „Zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki  

i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu”5. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 

realizację niżej wymienionych celów szczegółowych:  

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, 

 skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 

 rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu, 

 stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

 kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

 Realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych będzie następowała poprzez 

działania o charakterze horyzontalnym: legislacyjne, organizacyjne, informacyjne, 

badania naukowe i tworzenie programów badawczych.  

Zgodnie z dokumentem „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” Polska, jako 

kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej 

polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów  

w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów 

odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne 

wytwarzania i przesyłu energii. Dokument zawiera strategię państwa w zakresie 

energetyki, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak również do 2030 r. Zgodnie 

z jego postanowieniami podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:  

 poprawa efektywności energetycznej, 

                                                           
5 „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030” 
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 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej,  

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko,  

 działania wspomagające system wdrażania polityki energetycznej.  

Przedmiotowy dokument wiele uwagi poświęca kwestii wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. Zwiększenie wykorzystywania OZE ma bezpośredni 

wpływ na uniezależnienie się od dostaw energii z importu, zwiększenie stopnia 

dywersyfikacji źródeł dostaw energii oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki 

rozproszonej, wykorzystującej lokalnie dostępne surowce. Energetyka odnawialna to 

zwykle niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala 

na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat 

przesyłowych.  

Główne cele polityki energetycznej Polski związane z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii obejmują: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej 

do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach  

następnych,  

 osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,  

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw 

tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną 

i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, 

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących, 

stanowiących własność Skarbu Państwa, 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach6. 

                                                           
6 „Polityka energetycznej Polski do 2030 r.” 
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Uchwalona 15 kwietnia 2011 r. Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. 

z 2011 r., Nr 94, poz. 551) jest kolejnym dokumentem, mającym duże znaczenie dla 

planowania energetycznego, a co za tym idzie dla budowania gospodarki niskoemisyjnej. 

Wyznacza ona krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, który 

zakłada uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% 

średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku. Dodatkowo wskazuje obowiązki 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 

Na podstawie przedmiotowej ustawy jednostki zostały zobligowane do stosowania co 

najmniej dwóch z wymienionych poniżej środków: 

 umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej, 

 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 

zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, 

instalację lub pojazd charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi 

kosztami eksploatacji, albo ich modernizację, 

 nabycie lub wynajem efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo 

przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r., Nr 

157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 76, poz. 493), 

 sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 

243, poz. 1623 oraz z 2011 r., Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni 

użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest 

właścicielem lub zarządcą. 

Działania służące oszczędności energii finalnej przewiduje również „Krajowy Plan 

Działań dotyczący efektywności energetycznej” (EEAP). Stanowi on realizację zapisu 

artykułu 14 ustępu 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 

5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii  

i usług energetycznych. Zaproponowane w nim środki mają doprowadzić do 
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oszczędności energii  o  9% w stosunku do średniego zużycia energii finalnej z lat 2001-

2005. Dokument określa cel indykatywny  w zakresie oszczędności energii na rok 2016, 

który ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku, zgodnie z art. 4 

w/w dyrektywy.  

Rozwój odnawialnych źródeł energii nabiera szczególnego znaczenia, gdy 

weźmiemy pod uwagę fakt iż polska elektroenergetyka w blisko 90% opiera się na 

węglu. W związku z powyższym zdywersyfikowanie źródeł wytwarzania energii 

elektrycznej, a tym samym rozwój OZE stają się niezwykle istotne. Rozwój OZE stanowi 

szansę na odciążenie środowiska naturalnego, redukcję emisji gazów cieplarnianych 

oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Jednym z dokumentów regulujących kwestię odnawialnych źródeł energii jest 

„Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (KPD OZE) 

wskazujący przewidywany kurs dotyczący wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. Przedstawiony w nim krajowy cel na 2020 rok zakłada:   

 produkcję łączną energii z OZE w roku 2020 na poziomie 15,5%,  

 produkcję ciepła z OZE na poziomie 17,05%,  

 produkcję energii elektrycznej z OZE na poziomie 19,13%,  

 produkcję zielonej energii w transporcie na poziomie 10,14%.  

 

I.5.3 POZIOM REGIONALNY I LOKALNY 
 

Realizacja zaplanowanych w ramach przedmiotowego opracowania przedsięwzięć, 

przyczyni się osiągnięcia celów wskazanych w dokumentach o zasięgu regionalnym,  

m. in. „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 

 (z perspektywą do 2030 r.)”. Wśród celów operacyjnych wskazuje ona na konieczność 

racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów przyrody dla potrzeb 

gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska 

przyrodniczego. Istotnym obszarem zainteresowania samorządu województwa jest 

poprawa efektywności energetycznej, która jest jednocześnie jednym z priorytetów 

unijnej polityki energetycznej. Jak wskazuje dokument dla zwiększenia efektywności 

energetycznej konieczne będą inwestycje modernizacyjne zmniejszające awaryjność 

systemów oraz ograniczające straty w przesyle, jak również umożliwiające włączanie 

różnych źródeł energii (w tym OZE). Wśród kierunków działań wskazano:  



 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRZCZONÓW NA LATA 2015-2020 

  
22 

 wspieranie ekologicznie/ekonomicznie uzasadnionych działań na rzecz produkcji 

energii z odnawialnych źródeł, 

 wspieranie inicjatyw i działań na rzecz racjonalnego wykorzystania energii 

i zwiększenia efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki, np. 

w energetyce, budownictwie i przemyśle, 

 wspieranie działań na rzecz podejmowania i rozwijania racjonalnej eksploatacji 

zasobów kopalin mogących mieć szczególny wpływ na rozwój i zmianę struktury 

gospodarczej województwa (np. węgiel, gaz)7. 

Realizacja tych działań będzie w efekcie prowadziła do rozwoju gospodarczego 

regionu i poprawy warunków życia jego mieszkańców z poszanowaniem  środowiska 

przyrodniczego.  

Zadania w zakresie efektywności energetycznej, realizowane na poziomie 

województwa, zawiera także „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego”. Wskazuje on, że realizacja polityki zagospodarowania obszaru 

województwa lubelskiego w zakresie elektroenergetyki powinna zapewnić pełne 

zaspokojenie zapotrzebowania ludności i gospodarki regionu na energię elektryczną. 

Jednocześnie zakładany model systemu energetycznego powinien zapewniać ciągłość 

dostaw energii elektrycznej do odbiorców, bez przerw w sytuacjach awaryjnych. 

Warunkiem osiągnięcia stanu pożądanego jest realizacja zadań służących zarówno 

utrzymaniu i modernizacji infrastruktury istniejącej, jak i budowa nowych urządzeń  

i obiektów. 

 „Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii  dla Województwa 

Lubelskiego” wskazuje, iż odnawialne źródła energii najczęściej mają charakter zasobów 

lokalnych i jako takie powinny wywierać duży wpływ na rozwój gmin, ich politykę 

energetyczną i plany rozwoju. Podkreśla on również, że opracowanie założeń 

zaopatrzenia gminy w energię elektryczną oraz paliwa z uwzględnieniem zwiększonego 

udziału odnawialnych źródeł energii może stanowić „siłę napędową” dla rozwoju tej 

energetyki, a w rezultacie stanowić czynnik pobudzający rozwój regionalny. 

Zgodnie z „Programem ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 

2012-2015 z perspektywą do roku 2019” celem strategicznym polityki ekologicznej 

                                                           
7 „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, Uchwała 

Nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. 
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województwa lubelskiego (podobnie jak polityki ekologicznej państwa) jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa (mieszkańców, zasobów 

przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego  

i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Cel ten będzie realizowany poprzez: 

 zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska z uwzględnieniem poprawy jakości 

powietrza atmosferycznego, wód i gleby oraz działań w gospodarce odpadami, 

 zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w tym racjonalne 

gospodarowanie wodą, zmniejszenie energochłonności gospodarki, ekologiczne 

formy działalności w rolnictwie, 

 poprawę stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz podnoszenie poziomu wiedzy 

ekologicznej, 

 utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, 

 współpracę przygraniczna w zakresie ochrony środowiska, 

 udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska (edukacja 

ekologiczna)8. 

Zaplanowane do realizacji w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Krzczonów na lata 2015-2020” zadania są zgodne z kierunkami rozwojowymi gminy 

nakreślonymi w niżej wymienionych dokumentach  o zasięgu lokalnym.  

W myśl celu generalnego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego” „wiodącym celem rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy 

jest ukształtowanie zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie wyższej pozycji 

ekonomicznej gminy pozwalającej na poprawę warunków życia mieszkańców,  przy 

jednoczesnym zachowaniu zasobów i walorów środowiska kulturowego oraz trwałości 

funkcjonowania procesów przyrodniczych”.9 Zagospodarowanie przestrzenne gminy 

winno odbywać się z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i krajobrazu 

kulturowego.  

Jako cel długoterminowy w zakresie ochrony powietrza „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Krzczonów” wskazuje „poprawę jakości powietrza 

                                                           
8 „Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 
2019”, Uchwała Nr XXIV/398/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. 
9 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzczonów”, 2010 rok 
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atmosferycznego na obszarach o zwartej zabudowie wiejskiej”. 10 Przedmiotowy cel ma 

zostać osiągnięty dzięki realizacji wskazanych poniżej działań: 

 ograniczanie tzw. niskiej emisji poprzez zastępowanie węgla w piecach  

i paleniskach domowych innymi paliwami, stosowanie w budownictwie 

nowoczesnych technologii mających na celu oszczędzanie strat energii cieplnej, 

prowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków; 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. wiatr, biomasa, 

biogaz); 

 stopniowe zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłowni komunalnych i źródeł 

przemysłowych i komunikacyjnych poprzez modernizację kotłowni oraz dróg; 

 ograniczanie uciążliwości związanych z emisją odorów pochodzących ze źródeł 

rolniczych (ferm hodowlanych, wylewaniem ścieków na pola itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzczonów” 
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

II.1 POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE 
 

Gmina Krzczonów jest gminą wiejską, położoną w środkowej części województwa 

lubelskiego, w granicach Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz 

Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Graniczy ona z sześcioma gminami:  

 Bychawa, Jabłonna, Wysokie – leżącymi w powiecie lubelskim,  

 Piaski, Rybczewice - leżącymi w powiecie świdnickim,  

 Żółkiewka – leżącą w powiecie krasnostawskim. 

Mapa 1 Położenie Gminy Krzczonów na mapie województwa lubelskiego 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org 

http://pl.wikipedia.org/
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Gmina leży w odległości 33 km od Lublina - stolicy województwa, ośrodka 

administracyjno-usługowego i centrum Lubelskiego Obszaru  Metropolitalnego,   

w strefie  pośredniego  oddziaływania  miasta. Najbliższym ośrodkiem miejskim dla 

gminy jest Bychawa - ośrodek skupiający usługi publiczne i komercyjne  

o oddziaływaniu ponadlokalnym.  

Zajmuje ona obszar 128 km2, co stanowi 7,62% powierzchni całego powiatu 

lubelskiego oraz 0,51% województwa lubelskiego. Jej powierzchnia jest porównywalna  

z przeciętną powierzchnią gminy wiejskiej w województwie lubelskim, która wynosi 

127 km2 11. Jest jedną z 15 gmin wiejskich (Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, 

Jastków, Konopnica, Krzczonów, Głusk, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, 

Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew), które łącznie z dwoma gminami miejsko – 

wiejskimi (Bełżyce i Bychawa) wchodzą w skład powiatu lubelskiego.  

Mapa 2 Usytuowanie Gminy Krzczonów na tle powiatu lubelskiego 

 

                                                           
11 „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 roku” GUS 
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Źródło: http://wybory2011.pkw.gov.pl 
Siedzibą gminy jest miejscowość Krzczonów, który jest ośrodkiem 

administracyjnym, usługowym i kulturalnym dla pozostałych miejscowości. Gmina 

posiada dobrze rozwinięty układ komunikacyjny, co zapewnia dogodne połączenie 

poszczególnych miejscowości z miastem powiatowo-wojewódzkim oraz sąsiednimi 

ośrodkami gminnymi. Administracyjnie dzieli się ona na 27 jednostek pomocniczych 

(sołectw): Antoniówka, Boży Dar, Gierniak, Kosarzew Dolny, Kosarzew Górny, Kosarzew 

Stróża, Nowiny Żukowskie (z przysiółkiem Majdan Policki), Krzczonów Folwark, 

Krzczonów Skałka, Krzczonów Sołtysy, Krzczonów Wójtostwo, Krzczonów Pierwszy, 

Krzczonów Drugi, Krzczonów Trzeci, Lewandowszczyzna, Olszanka, Piotrkówek, 

Policzyzna, Pustelnik, Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga, Teklin, 

Walentynów, Zielona, Żuków Pierwszy, Żuków Drugi, Żuków Kolonia.  

Wykres 1 Udział sołectw w całkowitej powierzchni Gminy Krzczonów 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

http://wybory2011.pkw.gov.pl/
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W skład czterech sołectw wchodzi 21 ulic. Do sołectwa Krzczonów Folwark zalicza 

się ulice: Lubelską, Słoneczną, Sosnową, Spółdzielczą, Szklaną, Orzechową, Tadeusza 

Kościuszki oraz część ulicy Stefana Żeromskiego. Krzczonów Skałka to ulice: 

Partyzantów, Świerkowa, Skałka. Krzczonów Sołtysy: ulica Leśna, Lipniak, Lipowa, 

Słowiańska, Szkolna. Ulice wchodzące w skład sołectwa Krzczonów Wójtostwo to: 

Rynkowa, Spokojna, Strażacka, Władysława Reymonta, Wójtostwo, część ulicy Stefana 

Żeromskiego.12 

Gmina znajduje się w  obszarze  makroregionu Wyżyny  Lubelskiej, w obrębie 

subregionu tzw. Wyniosłości  Giełczewskiej (w jej zachodniej części). Pod względem 

geologicznym gmina jest położona w obrębie jednostki strukturalnej zwanej rowem 

lubelskim, należącym do platformy wschodnioeuropejskiej.  

Ponad 80% jej powierzchni znajduje się w dorzeczu rzeki Giełczwi.   

W zachodniej części analizowanego obszaru wody odpływają do rzeki Kosarzewki, 

dopływu rzeki Gałęzówki (dorzecze Bystrzycy). Obszar gminy znajduje się w obrębie 

zbiornika wód podziemnych, o nazwie Niecka Lubelska (zbiornik kredowy nr 406 

lubelski). Zasoby te podlegają ochronie ze względu na  ich znaczenie w zaopatrzeniu  

w wodę aglomeracji lubelskiej oraz ze względu na  brak osadów izolujących poziomy 

wodonośne.  

Gmina Krzczonów leży w obrębie najcieplejszego rejonu województwa 

lubelskiego. Średnia temperatura jest tu wyższa niż w południowej i wschodniej części 

województwa. Dotyczy to przede wszystkim terenów wzniesionych powyżej poziomicy 

200 m n.p.m.  Okres wegetacji wynosi około 217 dni. Średnio w okresie od 1 kwietnia do 

31 października jest 10,2 dni z przymrozkami. Suma opadów jest dość wysoka i wynosi 

średnio 700 mm, przy czym w okresie wegetacji spada 485 mm deszczu, a w miesiącach 

zbioru traw i zbóż tj. czerwiec – sierpień spada do 220 mm. Należy zatem stwierdzić, że 

leży ona w rejonie o ciepłym i wilgotnym klimacie, korzystnie wpływającym na wzrost  

i rozwój roślin uprawnych.  

Baza surowców naturalnych występująca na obszarze gminy jest uboga  

w związku z tym przemysł wydobywczy surowców jest słabo rozwinięty. Dodatkowo na 

taki stan rzeczy ma wpływ  położenie znacznej części gminy na obszarze podlegającym 

ochronie prawnej – w granicach Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. 

                                                           
12 „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzczonów na lata 2014-2020” 
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Gmina Krzczonów jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Przeważająca cześć, 

bo aż 81,92% całkowitej powierzchni wykorzystywane jest jako użytki rolne,  

w skład których wchodzą: grunty orne (78,01%), sady (1,88%) oraz łąki (2,03%). 

Tereny mieszkaniowe zajmują 0,05% całkowitej powierzchni. Lesistość terenu wynosi 

12,70% i jest wyższa od średniej dla powiatu lubelskiego, która wynosi 10,20%.  

Tabela 2 Struktura gruntów w Gminie Krzczonów 

Tereny 
mieszkaniowe 

[ha] 

Użytki rolne Lasy                   
i grunty 

leśne 
[ha] 

Pozostałe 
grunty 

[ha] 

Powierzchnia 
ogółem                  

[ha] 

Grunty 
orne 
[ha] 

Sady 
[ha] 

Łąki                             
i pastwiska 

[ha] 
5,9 9 990,0 240,5 260,0 1658,1 651,3 12 805,8 

Źródło: „Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Lubelskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021” 

 
Grunty orne oraz sady występujące na obszarze gminy charakteryzują się dużym 

udziałem gleb o wysokich klasach bonitacyjnych (klasa I, II i III). Stanowią one około 

87,26% ogólnej powierzchni gruntów ornych i sadów. Gleby klasy IV zajmują 11,96%,  

a klasy V 0,75%. Najniższa klasa VI stanowi zaledwie 0,03%.   

Tabela 3 Powierzchnia gruntów rolnych i sadów w poszczególnych klasach 
bonitacyjnych 

Klasy 
bonitacyjne 

Powierzchnia  
[ha] 

I 5,8 

II 1 387,2 

III 5,5 

IIIa 4 594,2 

IIIb 2 933,4 

IV 3,3 

IVa 997,1 

IVb 223,2 

V 76,6 

VI 3,5 

Razem: 10 230,5 

Źródło: „Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Lubelskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021” 
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Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Krzczonowie na ternie gminy w 2014 roku 

znajdowało się 2 063 indywidualne gospodarstwa rolne, w tym:  

  od 1 ha do 3 ha -664, 

 od 3 ha do 7 ha -791, 

 od 7 ha do 10 ha -257,  

 od 10 ha do 13 ha -192, 

 powyżej 13 ha  - 159. 

Gospodarstwa charakteryzują się rozdrobnieniem, a działki wchodzące w ich skład 

często są oddalone od siebie. W ostatnich latach jednocześnie zauważalna jest tendencja 

do zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych. Głównym kierunkiem produkcji 

rolnej jest produkcja zwierzęca (trzoda i bydło) oraz produkcja roślinna, w której 

dominuje uprawa rzepaku, pszenicy, jęczmienia i buraków cukrowych. 

Lasami Skarbu Państwa, znajdującymi się w granicach Gminy Krzczonów, zarządza 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Świdnik. 

Powierzchnia lasów należących do Skarbu Państwa na terenie gminy wynosi 951,54 ha.  

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa  zajmują 676,10 ha.       

Tabela 4 Powierzchnia lasów na terenie Gminy Krzczonów 

Lasy Państwowe             
[ha] 

Lasy niestanowiące 
własności Skarbu 

Państwa                         
[ha] 

Lesistość                
[%] 

951,54 676,10   12,70 

Źródło: „Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Lubelskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021” 

 

Dobra jakość gleb o wysokiej bonitacji (z przewagą IIIa i IIIb) występujących na 

obszarze gminy w połączeniu z korzystnymi warunkami wodnymi i klimatycznymi 

stanowi podstawę do prowadzenia gospodarki rolnej na wysokim poziomie, w tym 

rolnictwa ekologicznego. Dodatkowo duża ilość łąk  i lasów nieskażonych działalnością 

produkcyjną nadaje gminie ekologiczny charakter i stwarza szanse na rozwój takich 

dziedzin gospodarki jak turystyka  i agroturystyka.  
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II.2  SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 
 

Według danych Urzędu Gminy w Krzczonowie obszar gminy w 2014 roku 

zamieszkiwało 4 667 osób, w tym 2 410 kobiet i 2 257 mężczyzn.   

W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę mieszkańców w poszczególnych 

miejscowościach gminy. 

Tabela 5 Liczba mieszkańców Gminy Krzczonów wg miejscowości w 2014 roku 
 

Lp. 
 

Miejscowość 
 

Ulica Mieszkańcy 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1. Antoniówka - 54 29 25 

2. Boży Dar - 58 30 28 

3. Gierniak - 76 37 39 

4. Kosarzew Dolny - 222 108 114 

5. Kosarzew Górny - 94 46 48 

6. Kosarzew Stróża - 229 119 110 

7. Krzczonów Leśna 276 150 126 

8. Krzczonów Lipniak 6 3 3 

9. Krzczonów Lipowa 2 1 1 

10. Krzczonów Lubelska 39 19 20 

11. Krzczonów Orzechowa 17 8 9 

12. Krzczonów Partyzantów 80 46 34 

13. Krzczonów Rynkowa 63 35 28 

14. Krzczonów Skałka 112 61 51 

15. Krzczonów Słoneczna 76 41 35 

16. Krzczonów Słowiańska 11 5 6 

17. Krzczonów Sosnowa 37 19 18 

18. Krzczonów Spokojna 12 6 6 

19. Krzczonów Spółdzielcza 3 3 0 

20. Krzczonów Stefana Żeromskiego 185 90 95 

21. Krzczonów Strażacka 45 21 24 

22. Krzczonów Szklana 34 16 18 

23. Krzczonów Szkolna 32 18 14 

24. Krzczonów Świerkowa 31 15 16 

25. Krzczonów Tadeusza Kościuszki 15 6 9 

26. Krzczonów Władysława Reymonta 3 1 2 

27. Krzczonów Wójtostwo 91 45 46 

28. Krzczonów Pierwszy - 93 49 44 

29. Krzczonów Drugi - 151 75 76 

30. Krzczonów Trzeci - 388 192 196 

31. Lewandowszczyzna - 62 29 33 

32. Nowiny Żukowskie - 98 49 49 

33. Olszanka - 314 167 147 

34. Piotrkówek - 315 172 143 
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Lp. 

 
Miejscowość 

 
Ulica Mieszkańcy 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

35. Policzyzna - 87 50 37 

36. Pustelnik - 31 19 12 

37. Sobieska Wola Pierwsza - 287 147 140 

38. Sobieska Wola Druga - 252 134 118 

39. Teklin - 96 50 46 

40. Walentynów - 93 51 42 

41. Zielona - 137 65 72 

42. Żuków Pierwszy - 104 50 54 

43. Żuków Drugi - 113 59 54 

44. Żuków Kolonia - 119 61 58 

45. Majdan Policki - 24 13 11 
Łącznie 4 667 2 410 2 257 

Źródło: Urząd Gminy w Krzczonowie 

Wykres 2 Udział mieszkańców poszczególnych miejscowości w liczbie mieszkańców 
ogółem w 2014 roku 
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Źródło: Opracowanie własne 
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Gmina Krzczonów należy do jednostek słabiej zaludnionych w skali regionu. Przy 

jej powierzchni  wynoszącej 128 km2, wskaźnik średniej gęstości zaludnienia kształtuje 

się na poziomie 36 osób na 1 km2. Stanowi to wartość znacznie poniżej średniej, która 

dla powiatu lubelskiego w 2014 roku wynosiła 89 osób na 1 km2,  województwa 

lubelskiego - 86 osób na 1 km2 i kraju - 123 osoby na 1 km2.13  

Wyżej wymienione wskaźniki plasują gminę na 944 miejscu w kraju pod względem 

powierzchni oraz na 1 831 miejscu w kraju pod względem liczby mieszkańców.  

W latach 2005-2014 ludność zamieszkująca obszar Gminy Krzczonów stanowiła 

średnio około 3% ludności zamieszkującej powiat lubelski oraz około 0,2% ludności 

zamieszkującej całe województwo lubelskie. 

 Cechą charakterystyczną rozmieszczenia ludności w gminie jest jej koncentracja 

w największych miejscowościach, takich jak: Krzczonów, Krzczonów Trzeci, Olszanka, 

Piotrówek. Najmniejszą pod względem powierzchniowym miejscowością na terenie 

gminy jest Majdan Policki (113,6 ha)14 . Jest to zarazem miejscowość o najmniejszej 

liczbie mieszkańców – 24 (stan na 31.12.2014 r.) Do miejscowości zamieszkanych przez 

najmniejszą liczbę mieszkańców należy zaliczyć również: Pustelnik, Antoniówkę, Boży 

Dar oraz Lewandowszczyznę.  

Liczba mieszkańców oraz gęstość zaludnienia nie są wartościami stałymi  

i podobnie jak rozmieszczenie mieszkańców podlegają zmianom, niekiedy w bardzo 

dynamiczny sposób. Poniższa tabela oraz wykres prezentują liczbę ludności Gminy 

Krzczonów na przestrzeni lat 2005 -2014 z uwzględnieniem podziału wg płci. 

 
Tabela 6 Stan ludności Gminy Krzczonów na przestrzeni lat 2005-2014 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 4 980 4 911 4 894 4 830 4 759 4 751 4 729 4 710 4 650 4 667 

Mężczyźni 2 425 2 387 2 379 2 333 2 298 2 294 2 277 2 278 2 246 2 257 

Kobiety 2 555 2 524 2 515 2 497 2 461 2 457 2 452 2 432 2 404 2 410 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS i Urząd Gminy w Krzczonowie 

 

                                                           
13 „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 roku” GUS  
14 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla  Gminy Krzczonów”,                  

2010 r. 
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Wykres 3  Liczba mieszkańców Gminy Krzczonów na przestrzeni lat 2005-2014 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

L
ic

zb
a

 m
ie

sz
k

a
ń

có
w

Rok

Kobiety Mężczyźni

Źródło: Opracowanie własne 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że na przestrzeni ostatniej dekady liczba 

mieszkańców gminy spadała w szybkim tempie. W analizowanym okresie zmniejszyła 

się ona o ponad 300 osób, co stanowi około 7% obecnej liczby mieszkańców gminy. 

Spadek liczby mieszkańców jest trendem charakterystycznym dla całego województwa 

lubelskiego i dla zdecydowanej większości kraju. Na ubytek liczby ludności wpływa 

przede wszystkim ujemny przyrost naturalny.  Niepokojący trwały trend spadku liczby 

ludzi młodych, co w połączeniu z przechodzeniem w wiek emerytalny osób będących 

obecnie w wieku produkcyjnym będzie pogarszało i tak niekorzystny wskaźnik 

obciążenia demograficznego. Pocieszające są jednak prognozy w zakresie liczby ludności 

powiatu lubelskiego przygotowane przez GUS, które wskazują, w odróżnieniu do 

prognoz dla całego województwa lubelskiego,  na systematyczny jej wzrost.  

Na przestrzeni 2005-2014 ponad połowę (około 52%) ogółu mieszkańców 

stanowiły kobiety, natomiast 48% stanowili mężczyźni. Charakterystyczny dla gminy 

jest wysoki poziom feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn). Na przestrzeni 

ostatnich 10 lat, średnio wskaźnik ten wynosił 107 i był zbliżony do wskaźnika 

feminizacji dla całego województwa lubelskiego (średnio 106).  
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Z punktu widzenia prognoz rozwoju gminy niezwykle ważna jest struktura 

wiekowa jej mieszkańców. Większe perspektywy rozwojowe mają jednostki samorządu 

terytorialnego, w których przeważającą częścią tej struktury stanowią ludzie młodzi.  

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Krzczonowie najliczniejszą grupę mieszkańców 

stanowią osoby w wieku produkcyjnym - 53% ogółu ludności.  Drugą co do wielkości 

grupą są mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym - 31%. Natomiast ludność zaliczana do 

grupy przedprodukcyjnej stanowi jedynie 16%. 

 
Wykres 4  Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Krzczonów  

– stan na 31.12.2014 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krzczonowie 

 

Na przestrzeni analizowanego okresu następowała zmiana ekonomicznej 

struktury wiekowej mieszkańców Gminy Krzczonów. Liczba mieszkańców zaliczanych 

do grupy produkcyjnej wykazuje tendencję wzrostową. Natomiast liczba ludność  

w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym systematycznie spada. Analiza 

ekonomiczna struktury wiekowej gminy pozwala zauważyć niekorzystne zjawiska 

występujące w tej sferze. Problem starzejącego się społeczeństwa, występujący jako 

negatywny wskaźnik społeczno-gospodarczy,  dotyczy nie tylko Gminy Krzczonów, lecz 

obecnie całego kraju. 
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Jednym z głównych czynników decydujących o liczbie ludności jest przyrost 

naturalny, który stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Od 

wielu lat na terenie Gminy Krzczonów odnotowuje się ujemny przyrost naturalny.  

Tabela 7 Przyrost naturalny w Gminie Krzczonów w latach 2005-2014 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem -36 -52 -32 -57 -52 -43 -35 -36 -34 -38 

Mężczyźni -12 -36 -23 -34 -30 -24 -20 -10 -19 -18 

Kobiety -24 -16 -9 -23 -22 -19 -15 -26 -15 -20 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS i Urząd Gminy w Krzczonowie 

Niepokojąco niski jest poziom wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 ludności.  

W 2014 roku wskaźnik ten dla Gminy Krzczonów wyniósł -8,6. Jest on znacznie niższy 

od średniej krajowej (-0,5) oraz średniej dla województwa lubelskiego (-1,4)15. Na 

przestrzeni analizowanego okresu jego wartość ulegała znacznym wahaniom – od -11,6 

do -7,1.   

 Kolejnym z czynników, mających wpływ na strukturę demograficzną ludności 

gminy, jest ruch naturalny, a w szczególności liczba urodzeń żywych i zgonów na 1000 

ludności. Jak wynika z analizy Wykresu 5 zarówno wartość jednego, jak 

 i drugiego wskaźnika ulegała na przestrzeni ostatniej dekady sporym zmianom. 

Jednakże wartości obu wskaźników w 2014 roku kształtowały się na niższym poziomie 

niż miało to miejsce w roku 2005. Ponadto zmniejszaniu uległa wartość wskaźnika 

małżeństw na 1000 ludności. Pozytywny trend tego wskaźnika z lat 2005-2008 nie 

utrzymał się i od roku 2009 zmienił się na niekorzystny.  

 

 

 

 

                                                           
15  Bank Danych Lokalnych GUS 
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Wykres 5 Zmiany w ruchu naturalnym ludności w Gminie Krzczonów 
 w latach 2005-2014 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Kolejnym ze wskaźników kształtujących poziom zaludnienia są migracje ludności. 

Skala migracji oraz kierunki jej przepływów odpowiadają potrzebom konkretnej 

jednostki.  W przypadku Gminy Krzczonów skala wskaźnika sald migracji na przestrzeni 

lat 2005-2014 ulegała znacznym wahaniom. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, 

iż w ostatnim dziesięcioleciu dodatni wskaźnika migracji odnotowywano aż  

6-krotnie. Oznacza to większą liczbę osób zameldowanych, niż wymeldowanych  

z terenu gminy w ciągu jednego roku.  

 

Tabela 8 Migracje ludności w Gminie Krzczonów w latach 2005-2014 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zameldowania  
w ruchu 
wewnętrznym  

40 65 81 50 48 47 51 56 39 41 

Zameldowania  
z zagranicy  

0 1 2 0 0 0 0 0 1 bd 
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Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wymeldowania  
w ruchu 
wewnętrznym  

57 75 79 48 48 35 38 45 10 18 

Wymeldowania 
za granicę  

0 0 0 0 0 0 0 2 0 bd 

Saldo migracji 
wewnętrznych  

-17 -10 2 2 0 12 13 11 -10 23 

Saldo migracji 
zagranicznych  

0 1 2 0 0 0 0 -2 1 bd 

 
W najbliższym okresie przewiduje się niekorzystne zmiany demograficzne 

prowadzące do szybkiego procesu starzenia się społeczeństwa Gminy Krzczonów. 

Wypływ na to będzie miał obecny stan i struktura ludności wynikająca ze zjawisk  

i procesów rozwoju demograficznego, takich jak: dzietność, umieralność, migracje 

wewnętrzne i zagraniczne. Oprócz nich na liczbę mieszkańców mają wpływ także 

czynniki społeczno-gospodarcze, takie jak: stan zamożności, sytuacja na lokalnym rynku 

pracy, stan zdrowia ludności i dostęp do opieki zdrowotnej, jak również zmiany 

obyczajowe w obrębie rodziny mające wpływ na ilość urodzeń i wiek matek. 

II.3 MIESZKALNICTWO 
 

Na terenie Gminy Krzczonów wykształciła się dwustopniowa hierarchia sieci 

osadniczej obejmująca lokalny ośrodek gminny o największej dynamice rozwoju 

gospodarczego, jakim jest miejscowość Krzczonów oraz wsie podstawowe.  

Sieć osadnictwa gminy jest charakterystyczna dla gmin wiejskich na wschodzie 

kraju. Ukształtowała się ona w układzie pasmowym wzdłuż tras komunikacyjnych. 

Przeważają tutaj wsie - ulicówki - długie wyciągnięte wzdłuż dróg, charakteryzujące się 

zwartą zabudową mieszkaniową po obu stronach (m. in. Krzczonów Sołtysy, Krzczonów 

Wójtostwo, Lewandowszczyzna). Ponadto w gminie występują miejscowości typu 

rzędówka, ciągnące się wzdłuż prostej drogi z luźną zabudową, często występującą tylko 

po jednej stronie drogi (m.in. Teklin) oraz osady mające charakter przysiółków (Majdan 

Policki). Lokalne zgrupowania osadnicze mają  głównie zagrodowy charakter zabudowy, 

w których zlokalizowane są ośrodki usług i miejsc pracy związanej  

z rolnictwem lub z działalnością pozarolniczą. 
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Mapa 3 Sieć osadnicza Gminy Krzczonów 

 
Źródło: Google Maps 

 

W obrębie gminy występują wszystkie typy zabudowy mieszkaniowej: zabudowa 

zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna 

(usytuowana w zespole ośrodka gminnego w obrębie miejscowości Krzczonów) oraz  

w niewielkim udziale zabudowa letniskowa (rekreacji indywidualnej). Zdecydowanie 

przeważa jednak zabudowa zagrodowa. Udział zabudowy letniskowej jest niewielki, 

występują głównie przypadki adaptacji istniejącej zabudowy zagrodowej na cele 

rekreacyjne oraz pojedyncze działki z zabudową  rekreacji indywidualnej.  

Zabudowa mieszkaniowa ukształtowana została w oparciu o podstawową  

i tradycyjną funkcję gminy, jaką jest rolnictwo. Dominuje tutaj budownictwo 

charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego zarówno pod względem formy, jak  

i funkcji, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z towarzyszącą zabudową 

związaną z działalnością mieszkańców. Zespoły zabudowy jednorodzinnej znajdują się 

w miejscowości Krzczonów Folwark, Krzczonów Skałka, Krzczonów Wójtostwo 

 i Sołtysy 

Z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego, stosunkowo sporą 

odległość od dużych ośrodków miejskich oraz brak dziedzin gospodarki o znaczeniu 

wiodącym, uzupełniająca funkcja gminy związana jest z administracją, usługami 

podstawowymi, gospodarką leśną, turystyką  i wypoczynkiem. 
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 Wśród terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo „Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzczonów” wymienia: 

  tereny  zabudowy  zagrodowej  i tereny rozwojowe zabudowy zagrodowej, 

  tereny zabudowy jednorodzinnej i  tereny rozwojowe zabudowy jednorodzinnej, 

  tereny zabudowy wielorodzinnej, 

  tereny zabudowy zagrodowej ekstensywnej – wskazane do przekształceń na funkcje 

agroturystyki i zabudowę letniskową, 

  tereny rozwoju agroturystyki, zabudowy letniskowej i jednorodzinnej. 

W ostatnich latach wyraźnie zauważalna jest stagnacja osadnicza ze sporadycznym 

uzupełnianiem istniejącej zabudowy. Nie obserwuje się ośrodków o zauważalnym  

popycie na działki budowlane i inwestycyjne ani też przyrostu liczby mieszkańców. Brak 

jest również ośrodków koncentracji nowej zabudowy. Zauważalna jest natomiast 

postępującą adaptacja starej zabudowy mieszkalnej na domy letniskowe, głównie  

w miejscowościach: Antonówka, Nowiny Żukowskie, Policzyzna, Żuków Pierwszy, 

Żuków Drugi i Żuków Kolonia. 

W Gminie Krzczonów znaczna część mieszkań stanowi własność prywatną – ponad 

97% pozostaje we władaniu osób prywatnych. Na przestrzeni  ostatniej dekady nastąpił 

wzrost liczby mieszkań. Największy zanotowano na przełomie lat 2009-2010, gdzie 

zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych GUS przybyło aż 73 mieszkania.  

W pozostałym okresie średnie roczne tempo przyrostu liczby mieszkań wyniosło 4. 

Tabela 9 Zasoby mieszkaniowe w Gminie Krzczonów w latach 2006-2013 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mieszkania 1785 1 785 1 787 1 791 1 798 1 871 1 874 1 879 1 883 

Izby 5 815 5 815 5 827 5 849 5 889 6 176 6 192 6 217 6 237 

Powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań [m2] 

141729 141729 142049 142555 143459 148198 148557 149039 149415 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Wykres 6 Liczba mieszkań w Gminie Krzczonów w latach 2005-2013 

 Źródło: Opracowanie własne 
 

Na przestrzeni lat 2005-2013 trend wzrostowy odnotowały wskaźniki średniej 

gęstości zabudowy mieszkaniowej, średniej powierzchni mieszkania na jednego 

mieszkańca oraz średniej powierzchni mieszkania. Spadek odnotowano natomiast                           

w średniej liczbie osób na mieszkanie. Świadczy to o polepszających się systematycznie 

warunkach zamieszkiwania zarówno na terenie Gminy Krzczonów, jak i powiatu 

lubelskiego oraz województwa lubelskiego.    

Tabela 10 Wskaźniki gospodarki mieszkaniowej z lat 2005-2013 

Wskaźniki Wielkość Jednostka Trend  

Średnia gęstość 
zabudowy 
mieszkaniowej 

Gmina Krzczonów 11,35 m2pow.użytk./ha   

powiat lubelski 24,58 m2pow.użytk./ha   

województwo lubelskie 21,63 m2pow.użytk./ha   

Średnia 
powierzchnia 
mieszkania na 
1 mieszkańca 

Gmina Krzczonów 30,27 m2/osobę   

powiat lubelski 28,47 m2/osobę   

województwo lubelskie 25,07 m2/osobę   

Średnia 
powierzchnia 
mieszkania  

Gmina Krzczonów 79,42 m2/mieszkanie   

powiat lubelski 92,37 m2/mieszkanie   

województwo lubelskie 74,94 m2/mieszkanie   

Średnia liczba 
osób na                        
1 mieszkanie 

Gmina Krzczonów 2,63 os./mieszkanie   

powiat lubelski 3,25 os./mieszkanie   

województwo lubelskie 2,99 os./mieszkanie   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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II.4 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 
 

Wewnętrzny szkielet dróg Gminy Krzczonów stanowią drogi gminne oraz 

powiatowe. Łączna jego długość wynosi blisko 150 km, z czego 53% stanowią drogi 

gminne, natomiast 47% drogi powiatowe. Podstawowy układ komunikacyjny 

uzupełniony jest w poszczególnych miejscowościach przez ogólnodostępne drogi 

lokalne i wewnętrzne (nie zaliczone do żadnej z ww. kategorii dróg) pełniące rolę 

dojazdową do gruntów rolnych i leśnych, obsługujące tereny  zabudowy mieszkaniowej  

i usługowo-produkcyjnej.  

Przez wschodnią część gminy przebiega jedna z głównych tras transportowych 

województwa - droga wojewódzka nr 835 Lublin – Biłgoraj – Przeworsk. Długość drogi 

w obszarze gminy wynosi 6,00 km. Charakteryzuje się on bardzo wzmożonym ruchem. 

W przyszłości spodziewany jest wzrost znaczenia przedmiotowej drogi. Planowana jest 

również zmiana jej kategorii na drogę krajową – docelowo w klasie GP (droga główna 

ruchu przyśpieszonego). 

Sieć dróg powiatowych oraz gminnych ma na celu realizację powiązań 

komunikacyjnych przede wszystkim na terytorium gminy, a także powiązań lokalnych 

 z miejscowościami znajdującymi się w granicach gmin sąsiednich. Sieć dróg gminnych 

zapewnia dojazd do każdej miejscowości, jednak są to drogi o zróżnicowanej 

nawierzchni.  

Poniżej zaprezentowano dwie tabele zwierające wykaz dróg powiatowych  

i gminnych oraz zestawienia poszczególnych ich długości. 

Tabela 11 Wykaz dróg powiatowych 

Lp. 
Numer 
drogi 

powiatowej 

Nazwa ciągu drogowego Klasa 
drogi 

Długość [km] 

Ogółem Twarde 

1. 2298 L Kol. Zaraszów – Kosarzew Dolny Z 1,300 0,870 

2. 2287 L Bychawa – Kosarzew – Zielona – 
Krzczonów 

Z 7,750 7,750 

3. 2285 L Olszowiec – Romanów – Piotrków  
Kolonia 

Z 4,000 4,000 

4. 2300 L Teklin – Gierniak Z 1,900 1,900 

5. 2272 L 
Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel- 
Krzczonów Sołtysy – Sobieska Wola 
– dr. woj. 837 

Z 12,312 12,312 

6. 2114 L Piotrków – Kolonia – Nowiny 
Żukowskie – Wygnanowice (do 

L 1,830 0,000 
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Lp. 
Numer 
drogi 

powiatowej 

Nazwa ciągu drogowego Klasa 
drogi 

Długość [km] 

Ogółem Twarde 

drogi nr 1112 L – gm. Piaski) 

7.  2123 L Stryjno – Żuków – Krzczonów 
Sołtysy 

L 7,900 7,900 

8.  2299 L Kosarzew Dolny – Giełczew L 3,400 2,900 

9.  2125 L Krzczonów – Chodyłówka – 
Rybczewice 

Z 6,625 6,625 

10. 2301 L Gierniak – Krzczonów Kol. I – 
Krzczonów Kol. III 

Z 3,747 3,747 

11. 2302 L Krzczonów Kol.  I – Krzczonów Kol.  
II – Sobieska Wola 

Z 4,940 4,940 

12. 2129 L Dąbie – Sobieska Wola – Giełczew Z 5,332 5,332 

13. 2124 L Policzyzna – Pustelnik L 2,032 1,000 

14. 2286 L Piotrków  Kolonia – Olszanka – 
Żuków 

L 7,805 3,800 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Krzczonowie 

 

Tabela 12 Wykaz dróg gminnych 

Lp. 
Numer 
drogi 

gminnej 

Nazwa ciągu drogowego 
Długość [km] 

Ogółem Twarde 

1. 105806 L 
Bazar-Kol. Pilaszkowice-Krzczonów Kol.  III  
dr. pow. 2272 L 

2,250 0,000 

2. 107185 L dr. pow. 2114 L-Piotrkówek - Krzczonów 
Folwark 

2,000 0,000 

3. 107186 L dr. woj. 835 - Piotrkówek - dr. gm. 107267 L 0,250 0,000 

4.  107187 L Kol. Piotrków - Piotrkówek - dr. pow. 2285 L 0,400 0,000 

5.  107267 L gr. gm. Jabłonna - Piotrkówek - Krzczonów 
Rynek 

5,800 3,300 

6. 107268 L Krzczonów Skałka dr. woj. 835 – Krzczonów 
Folwark dr. pow. 2272 L 

3,200 3,200 

7.  107269 L Krzczonów Folwark dr. woj. 835 - dr. gm. 
107267 L 

1,760 1,760 

8. 107270 L Krzczonów Folwark dr. pow. 2287 L - 
Krzczonów I dr. pow. 2301 L 

2,300 1,000 

9. 107271 L Borzęcinek dr. pow. 2301 L – Krzczonów Kol. 
III dr. pow. 2272 L 

3,000 2,080 

10. 107272 L Sobieska Wola dr. pow. 2129 L – Habajdziak – 
dr. pow. 2310 L 

2,600 2,600 

11.  107273 L Majdanek Żuków dr. pow. 2286 L – Lipniak – 3,600 0,400 
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Lp. 
Numer 
drogi 

gminnej 

Nazwa ciągu drogowego 
Długość [km] 

Ogółem Twarde 

Krzczonów Sołtysy – dr pow. 2123 L 

12. 107274 L 
Nowiny Żukowskie dr. pow. 2114 L – dr. pow. 
2111 L  ( zmieniono drogę powiat. 2111  na 
gminną) 

4,420 4,420 

13. 107275 L 
Żuków dr. pow. 2286 L – Policzyzna dr. pow. 
2111 L ( zmieniono drogę powiatową 2111  na 
gminną) 

3,900 0,800 

14. 107276 L Kol. Żuków dr. pow. 2123 L – dr. gm. 107275 L 0,500 0,500 

15.  107277 L Policzyzna dr. pow. 2123 L – dr. pow.             
2124 L 

0,730 0,730 

16. 107278 L Żuków dr. pow. 2123 L – Walentynów dr. pow.                                 
2125 L 

3,800 1,000 

17. 107279 L Kosarzew Dolny dr. pow. 2299 L – gr. gminy 
Bychawa 

0,500 0,300 

18. 107280 L Lewandowszczyzna dr. pow. 2285 L – 
Kosarzew Górny dr. pow. 2287 L 

2,500 0,000 

19. 107281 L Kostrzew Górny dr. pow. 2287 L – Kosarzew 
Stróża dr. pow. 2299 L 

1,200 0,000 

20. 107282 L Krzczonów I dr. pow. 2301 L gr. gminy Wysokie 0,900 0,000 

21. 107283 L Krzczonów Folwark – dr. woj. 835 – dr. gm. 
107185 L 

1,250 0,000 

22. 107284 L Borzęcinek – dr. pow. 2301 L – dr. pow. 2301 L 
1,500 

 
0,300 

23. 107285 L Olszanka – dr. pow. 2272 L – dr. gm. 107273 L 
1,950 

 
0,000 

24. 107286 L Krzczonów Sołtysy – dr. pow. 2272 L– dr. gm.     
107273 L 

1,300 0,000 

25. 107287 L Krzczonów Kol.  III dr. pow. 2272 L – dr. 
gm.105806L 

3,200 0,000 

26. 107288 L Borzęcin – dr. pow. 2272 L – dr. gm. 107287 L 0,750 0,220 

27. 107289 L Pustelnik dr. pow. 2125 L – granica zabudowy 
wsi 

0,550 0,550 

28. 107290 L Sobieska Wola II dr. pow. 2129 L– dr. 
pow.2302L 

2,300 0,710 

29. 107291 L Sobieska Wola II – po południowej stronie dr. 
pow. 2129 L 

0,960 0,960 

30. 107292 L Sobieska Wola – Habajdziak – gr. gminy 
Wysokie 

1,700 0,000 

31. 107293 L Sobieska Wola I (dojazd do cmentarza) dr. pow.       
2129 L 

1,000 0,200 

32. 107294L granica gminy – Antoniówka – granica gminy 4,880 2,430 

33. 112436L Droga Powiatowa 2223L- droga gminna 0,300 0,300 
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Lp. 
Numer 
drogi 

gminnej 

Nazwa ciągu drogowego 
Długość [km] 

Ogółem Twarde 

107275L  Policzyzna 

34. 112488 L Droga powiatowa 2129L – droga powiatowa 
2129L (za szkołą)  Sobieska Wola Pierwsza 

0,260 0,260 

35. 112489 L 

Droga powiatowa 2123 L- droga 
powiatowa2123L (zapłocia) Od cegielnido dr. 
Koło Sochy) Żuków Drugi, Żuków Pierwszy, 
Żuków Kolonia 

3,000 0,530 

36. 112490 L Droga Powiatowa 2123L- droga gminna 
112489L Żuków Pierwszy-Żuków Kolonia  

1,000 0,000 

37. 112491 L Od drogi powiatowej Nr 2272L do granicy 
zabudowy Krzczonów ul. Słowiańska 

0,350 0,000 

38. 112492 L Od drogi powiatowej 2272L w kierunku 
wschodnim Krzczonów ul. Lipowa 

0,250 0,000 

39. 112493 L Droga gminna 112494L droga powiatowa Nr 
2287 L Krzczonów ul. Wójtostwo 

0,900 0,900 

40. 112494 L Droga powiatowa Nr 2272L- droga powiatowa 
2287L Krzczonów ul. Strażacka i ul. Rynkowa 

0,950 0,490 

41.  112495 L 
Granica gminy z łącznikami do drogi 
powiatowej 2125L do końca zabudowy 
Walentynów 

1,250 0,650 

42. 112497 L Od drogi woj. 535 do drogi pow. 2285 L Boży 
Dar 

2,500 2,500 

43. 112498 L Od drogi powiatowej 2287 L do dr. Pow. 2299L 
(do Stróży k. cmentarza) Kosarzew 

0,700 0,700 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Krzczonowie 

 

Długość dróg gminnych wynosi 78,41 km, z czego jedynie 43% (33,79 km) to drogi 

o nawierzchni utwardzonej. Znacznie wyższy poziom utwardzenia posiadaj drogi 

powiatowe na terenie gminy - 89%. Stan dróg jest zróżnicowany, jednak w większości 

wymagają one remontów i konserwacji. Szczególnej uwagi wymagają drogi gminne, 

które nie posiadają utwardzonej powierzchni.  Znaczna część siedlisk w rozproszonej 

zabudowie nie posiada dostępu do utwardzonej drogi publicznej stąd potrzeba 

modernizacji i budowy nowych odcinków dróg. 
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Mapa 4 Mapa ewidencyjna dróg na obszarze Gminy Krzczonów 

 

Źródło: Urząd Gminy w Krzczonowie 
 

II.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę objęto wszystkie sołectwa w Gminie 

Krzczonów. Według danych Urzędu Gminy stopień zwodociągowania wynosi 100%. 

Sieci wodociągowa stanowi system o długości 106,40 km i pozwala na doprowadzenie 

wody do 1 557 punktów (przyłącza). Stanowi ona zaledwie 5% sieci wodociągowej  
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w powiecie lubelskim. Nieliczne gospodarstwa korzystają z własnych ujęć wody  

w postaci studni kopanych lub studni głębinowych. 

Ludność zaopatrywana jest w wodę z 10 wodociągów gminnych16: 

1.  Wodociąg  Krzczonów Trzeci - obejmuje swym zasięgiem miejscowości: 

Krzczonów Pierwszy, Krzczonów Drugi oraz Krzczonów Trzeci. Źródło zaopatrzenia 

w wodę wodociągu stanowi ujęcie wody zlokalizowane na gruntach wsi Krzczonów 

Wójtostwo. Wodociąg Krzczonów Trzeci połączony jest z wodociągiem Gierniak. 

2. Wodociąg Kosarzew - obejmuje swym zasięgiem wsie: Kosarzew Dolny, Kosarzew 

Górny, Kosarzew Stróża, Lewandowszczyzna, Kol. Kosarzew Dolny oraz Romanów 

i Skawinek w gm. Bychawa. Ujęcie wody oraz stacja wodociągowa zlokalizowane są 

na terenie wsi Kosarzew Dolny. 

3. Wodociąg Walentynów-Pamięcin - zasila w wodę wieś Walentynów. 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest studnia wiercona o głębokości 

100 m, zlokalizowana na terenie stacji wodociągowej. 

4. Wodociąg Gierniak-Teklin - stanowi źródło dostawy wody dla wsi Gierniak, 

Teklin, Zielona, część wsi Krzczonów Folwark. Ujęcie wody składające się z dwóch 

studni wierconych (podstawowej i awaryjnej) zlokalizowane jest przy drodze 

wojewódzkiej Lublin-Biłgoraj, na gruntach wsi Teklin. Wodociąg pracuje w układzie 

dwustopniowym. Wodociąg Gierniak połączony jest z wodociągiem Krzczonów 

Kolonia. 

5. Wodociąg Sobieska Wola - zaopatruje w wodę wsie: Sobieska Wola Pierwsza, 

Sobieska Wola Druga, Habajdziak oraz w gminie Żółkiewka wsie - Dąbie, 

Tokarówka, i Adamówka. Ujęcie wody składa się z dwóch studni wierconych, 

podstawowej i awaryjnej. 

6. Wodociąg Pustelnik - zasila w wodę mieszkańców wsi z ujęcia o zatwierdzonych 

zasobach w kat. „B” w wysokości 12,0 m³/h przy depresji 16,0 m. 

7. Wodociąg Piotrkówek - zaopatruje w wodę Piotrkówek, Boży Dar, część wsi 

Krzczonów Folwark oraz Piotrków w Gminie Jabłonna. 

8. Wodociąg Nowiny Żukowskie - zaopatruje w wodę Nowiny Żukowskie, 

Antoniówkę, część wsi Żuków Kolonia. Wodociąg pracuje w prostym układzie 

jednostopniowego pompowania wody. 
                                                           
16 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzczonów”, 2010 r.  
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9. Wodociąg Krzczonów Skałka - zasila w wodę wsie: Krzczonów Wójtostwo, 

Krzczonów Sołtysy, Krzczonów Skałka oraz Krzczonów Folwark. Podstawowym 

źródłem zaopatrzenia w wodę jest studnia zlokalizowana poza terenem stacji 

wodociągowej, w odległości około 300 m (w wąwozie). 

10. Wieś Majdan Policki zaopatrzona jest w wodę z wodociągu w gminie Piaski. 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dotyczy dwóch sołectw: Krzczonów Wójtostwo  

i Krzczonów Sołtysy. Długość kanalizacji sanitarnej na terenie gminy jest niewielka 

 i wynosi zaledwie 9,00 km. Pozwala ona na odprowadzenie ścieków z 174 przyłączy.  

W Krzczonowie działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych 

typu BIOVAC z punktem zlewnym tj. z możliwością dowożenia ścieków z sołectw nie 

objętych kanalizacją. Oczyszczalnia automatyczna składa się ze zblokowanego reaktora 

biologicznego o przepustowości 163 m³/d. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do 

gruntu. 

Od 2012 roku Gmina Krzczonów realizowała projekty z zakresu ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych. Ich efektem była budowa 220  małych, 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Takie przydomowe oczyszczalnie stanowią 

najlepsze rozwiązanie dla obsługi gospodarstw na terenach o zabudowie rozproszonej, 

gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona ekonomicznie.  

Na terenie Gminy Krzczonów nie ma wysypiska śmieci. Odpady komunalne 

zebrane z terenu gminy dostarczane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  

w Bełżycach. Położenie gminy w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407, 

dla którego wyznaczono obszar najwyższej ochrony (ONO) oraz zapisy planów 

gospodarki odpadami szczebla krajowego i wojewódzkiego, wykluczają budowę 

składowiska odpadów na jej terenie.    

Wszystkie miejscowości w gminie posiadają łączność telefoniczną przewodową. 

Sieć telefoniczna jest w wykonaniu napowietrznym oraz w wykonaniu kablowym 

doziemnym, działająca w oparciu o kablowe i światłowodowe połączenia 

międzymiastowe. Ponadto, mieszkańcy gminy korzystają z telefonów bezprzewodowych 

różnych operatorów sieciowych. Na obszarze istnieją urządzenia nadawczo-odbiorcze. 

Stacje wieżowe telefonii komórkowej znajdują się w miejscowościach: Sobieska Wola,                  
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Boży Dar - stacja zamontowana jest na urządzeniach dawnej stacji radiowo- telewizyjnej 

(obecnie nieczynnej) i w Krzczonowie, przy budynku Urzędu Gminy. 

 

II.6 GOSPODARKA 
 

 Zgonie z danymi Banku Danych Lokalnych GUS dominującą na terenie gminy,                 

w analizowanym okresie, grupą podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do 

rejestru REGON są podmioty zaliczane do sektora prywatnego. Stanowią one ponad 95% 

wszystkich podmiotów. W przedmiotowej grupie znaczną część, bo aż 80% stanowią 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Poniższa tabela prezentuje 

zestawienie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON  

wg sektorów własnościowych na przestrzeni lat 2005-2014. 

Tabela 13 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg form 
własności prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
ogółem  

228 225 230 246 241 268 260 263 270 275 

Sektor 
publiczny 

14 13 13 13 12 12 8 8 8 7 

Sektor 
prywatny,  
w tym: 

214 212 217 233 229 256 252 255 262 268 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą  

173 168 172 188 184 205 203 205 209 210 

Spółki 
handlowe  

3 4 4 4 5 6 7 8 8 10 

Spółdzielnie  3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fundacje  0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Stowarzyszenia                              
i organizacje 
społeczne  

15 16 18 19 19 20 20 20 22 22 

Pozostałe 
podmioty 

20 19 19 18 18 22 19 19 20 23 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W strukturze działalności gospodarczej dominują podmioty zaliczane do sekcji  

G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając 

motocykle. W latach 2009-2014 stanowiły one średnio 32% wszystkich podmiotów 
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prowadzących dzielność na terenie gminy. Drugą co do wielkości grupę (13%) stanowiły 

podmioty zaliczane do sekcji F – Budownictwo. Liczną grupę stanowiły również 

podmioty sekcji H  - Transport i gospodarka magazynowa (11%) oraz sekcji  

C – Przetwórstwo przemysłowe i  sekcji S i T  obejmujących Pozostałą działalność 

usługową i Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujących wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (po 8%). Znaczącą rolę 

odgrywały również podmioty zaliczane do sekcji: O – Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (5%),  A - Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo (4%) oraz  M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

(4%).  Podmioty zaliczane do pozostałych sekcji stanowiły 15%. 

Wykres 7 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Krzczonów wg sekcji PKD 2007 w latach 2009-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Głównym ośrodkiem działalności gospodarczej jest miejscowość Krzczonów,                 

w której znajduje się Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia i apteki, Urząd 
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Pocztowy, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu, sklepy spożywcze, tekstylne  

i przemysłowe.  

Na terenie gminy nie ma dużych zakładów pracy. Wśród największych 

pracodawców na obszarze gminy należy wymienić:   

 Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne (przede wszystkim szkoły), 

 Bank, 

 Urząd Pocztowy, 

 Firma - Przetwórstwo i Handel Mięsa Bonifacy Dawidczyk, ul. Spółdzielcza 17,  

23-110 Krzczonów, 

 Firma - SolarCorn. 

II.6 OCENA STANU ATMOSFERY 
 

II.6.1  CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZANIECZYSZCZEŃ 
ATMOSFERYCZNYCH 
 

Gospodarka niskoemisyjna ma znaczny wpływ na poprawę jakości powietrza. Ma 

to szczególne znaczenie na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony 

powietrza. Dlatego też działania zawarte w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej muszą 

być spójne z wyżej wymienionymi programami oraz w efekcie prowadzić do redukcji 

emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

Stan czystości powietrza zależy zarówno od szeregu czynników wynikających 

z działalności człowieka, takich jak: zaludnienie, uprzemysłowienie, transport, 

produkcja rolna oraz warunków terenowych i meteorologicznych. O wystąpieniu 

zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie 

w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Za zanieczyszczenia 

powietrza uważa się obecność w atmosferze substancji stałych, ciekłych i gazowych, 

obcych naturalnemu jego składowi, lub substancji naturalnych występujących 

w ilościach nadmiernych, zagrażających zdrowiu człowieka, szkodliwych dla roślin 

i zwierząt i niekorzystnie oddziałujących na klimat oraz sposób wykorzystania 

określonych elementów środowiska. W skali globalnej sektor energetyczny, głównie 

energetyka zawodowa oraz ciepłownictwo w gospodarce komunalnej i przemyśle, 

stanowią najistotniejsze źródło oddziaływania na środowisko naturalne.  
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Przy stałej emisji zmiany stężeń zanieczyszczeń są głownie efektem 

przemieszczania, transformacji i usuwania zanieczyszczeń z atmosfery. Stężenie 

zanieczyszczeń zależy również od pory roku: 

 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. 

W poniższej tabeli zaprezentowano czynniki meteorologiczne wpływające na 

stan zanieczyszczeń atmosfery w zależności od pory roku. 

Tabela 14 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery 

Zmiany stężeń 
zanieczyszczeń 

Główne zanieczyszczenia 

Zimą: SO2, pył zawieszony, CO Latem: O3 

Wzrost stężenia 
zanieczyszczeń 

Sytuacja wyżowa: Sytuacja wyżowa: 

wysokie ciśnienie, wysokie ciśnienie, 

spadek temperatury poniżej 0oC, wzrost temperatury powyżej 25oC, 

spadek prędkości wiatru poniżej 2 
m/s, 

spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s, 

brak opadów, brak opadów, 

inwersja termiczna,  
mgła, 

promieniowanie bezpośrednie powyżej 
500 W/m2 

Spadek stężenia 
zanieczyszczeń 

Sytuacja niżowa: 

 niskie ciśnienie,  

wzrost temperatury powyżej 0oC, 

wzrost prędkości wiatru powyżej 

5m/s,  

opady, 

Sytuacja niżowa:  

niskie ciśnienie,  

spadek temperatury,  

wzrost prędkości wiatru powyżej 5 

m/s, opady, 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wśród źródeł powstawania zanieczyszczeń należy przede wszystkim wymienić: 

 procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii (elektrownie, 

elektrociepłownie, ciepłownie, rafinerie), 

 procesy spalania w sektorze komunalno-bytowym, 

 procesy spalania w przemyśle, 

 procesy produkcyjne, 

 wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych, 

 transport samochodowy, 
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 inne pojazdy i urządzenia (np. maszyny produkcyjne zasilane na olej napędowy, 

ciągniki rolnicze, transport powietrzny oraz żegluga), 

 zagospodarowanie odpadów, 

 rolnictwo (wypalanie ściernisk, gospodarka odchodami). 

Emisja zanieczyszczeń 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 to: tlenki węgla (CO i CO2), 

siarki (SO2) i azotu (NOx), amoniak (NH3) fluor, węglowodory (łańcuchowe  

i aromatyczne), oraz fenole. Wśród zanieczyszczeń energetycznych należy wymienić: 

dwutlenek węgla – CO2, tlenek węgla - CO, dwutlenek siarki – SO2, tlenki azotu - NOX, 

pyły oraz benzo(α)piren. 

W trakcie prowadzenia rożnego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, 

poza wyżej wymienionymi, do atmosfery emitowane mogą być zanieczyszczenia  

w postaci rożnego rodzaju związków organicznych, a wśród nich silnie toksyczne 

węglowodory aromatyczne. 

Związkami, które w znacznej mierze wpływają 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(α)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. 
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Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: 

temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru. 

Dopuszczalne poziomy stężenia zanieczyszczeń oraz dopuszczalna częstość 

przekraczania dopuszczalnego stężenia w roku kalendarzowym, zgodnie  

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  

w sprawi poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2012, poz. 1031)., 

przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

Tabela 15 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza  
– kryterium ochrona zdrowia 

* liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, 
uśredniona w ciągu ostatnich 3 lat. Jeżeli brak jest wyników pomiarów z 3 lat, podstawę 
klasyfikacji mogą stanowić wyniki z dwóch lub jednego roku. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.                                         
(Dz. U.2012,  poz. 1031) 

 

 

 

 

 

Substancja 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom 

substancji            
w powietrzu              
w [μg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

Benzen  rok kalendarzowy 5   -  

Dwutlenek azotu 
jedna godzina 200 18 razy 

rok kalendarzowy 40   -  

Dwutlenek siarki 
jedna godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 

Ołów rok kalendarzowy 0,5   -  

Ozon 8 godzin 120 25 dni 

Pył zawieszony PM2.5 
24 godziny 25 35 razy 

rok kalendarzowy 25   -  

Pył zawieszony PM10 
24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40   -  

Tlenek węgla 8 godzin 10000   -  

Arsen rok kalendarzowy 6   -  

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1   -  

Kadm rok kalendarzowy 5   -  

Nikiel rok kalendarzowy 20   -  
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Tabela 16 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza  
– kryterium ochrony roślin 

Substancja 
Okres uśredniania wyników 

pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom 

substancji              
w powietrzu                  
w [μg/m3] 

Tlenki azotu * rok kalendarzowy 30 

Dwutlenek siarki 
rok kalendarzowy 20 

okres wegetacyjny (1.V-31.VII)   6000 

*suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.                                             

(Dz. U. 2012, poz. 1031) 
 

W poniższej tabeli zostały określone poziomy alarmowe w zakresie dwutlenku 

azotu, dwutlenku siarki oraz ozonu. 

 

Tabela 17 Poziomy alarmowe 

Substancja 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom 

substancji                     
w powietrzu                
w [μg/m3] 

Dwutlenek azotu jedna godzina 400* 

Dwutlenek siarki jedna godzina 500* 

Ozon** jedna godzina 240* 

Pył zawieszony 
PM10 

24 godziny              300 

* wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych 
reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo 
na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy. 
** wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów 
alarmowych wynosi 180 μg/m3 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.                                                
(Dz. U. 2012, poz. 1031) 

 
Zgodnie z artykułem 89 Ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, dokonuje oceny 

poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla 

każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio: 

 przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, 
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 mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym 

powiększonym o margines tolerancji, 

 nie przekracza poziomu dopuszczalnego, 

 przekracza poziom docelowy, 

 nie przekracza poziomu docelowego, 

 przekracza poziom celu długoterminowego, 

 nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 

 

II.6.2  OCENA STANU ATMOSFERY  NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA ORAZ GMINY 

 

 Na terenie województwa lubelskiego źródła zanieczyszczenia powietrza 

związane są  z działalnością człowieka (emisja antropogeniczna) i obejmują:  

a) emisję punktową pochodzącą ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego 

spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych,  

b) emisję liniową – komunikacyjną pochodzącą głównie z transportu samochodowego, 

kolejowego,  

c) emisję powierzchniową, w skład której wchodzą zanieczyszczenia komunalne 

z palenisk domowych, gromadzenie i utylizacja ścieków i odpadów.  

Ocenę stanu atmosfery na terenie województwa lubelskiego oraz Gminy 

Krzczonów przeprowadzono w oparciu o dane zawarte w „Programie ochrony 

powietrza dla strefy lubelskiej” (2013 r.), „Ocenie jakości powietrza w województwie 

lubelski za 2014 rok”, „Pięcioletniej ocenie jakości powietrza pod kątem jego 

zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, benzenem, O3, pyłem PM10, pyłem PM2,5, oraz As, 

Cd, Ni, Pb, i B/a/P w województwie lubelskim” (2014 r.) oraz „Raporcie o stanie 

województwa lubelskiego za 2013 rok”.   

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 

2011, strefa lubelska została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym została 

zobligowana do opracowania Programu ochrony powietrza (POP). Przyczyną obligującą 

do stworzenia programu było wystąpienie w strefie ponadnormatywnej liczby stężeń 

24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10. 25 listopada 2013 r. Sejmik Województwa 

Lubelskiego uchwalił „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” (uchwała nr 

XXXVII/607/2013). Obejmuje on obszar strefy lubelskiej - teren województwa 
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lubelskiego z wyłączeniem miasta Lublin stanowiącego Aglomerację Lubelską. Strefa 

lubelska zajmuje powierzchnię 24 975 km2 i jest zamieszkiwana przez ponad 1 823 tys. 

mieszkańców.  

W poniższej tabeli zaprezentowano wynikowe klasy strefy dla poszczególnych 

zanieczyszczeń  z uwzględnieniem podziału na klasy (klasyfikacja podstawowa): 

 klasa A - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, 

 klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych 

o margines tolerancji, 

 klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines 

tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe, 

natomiast dla parametru jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, 

przewidziane są: 

 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 - jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 

 

Tabela 18 Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie lubelskiej 
Nazwa strefy Strefa lubelska 

Kod strefy PL0602 

Rok 2010 2011 

Symbol klasy 

wynikowej dla 

poszczególnych 

zanieczyszczeń 

dla obszaru całej 

strefy 

SO2 A A 

NO2 A A 

PM10 C C 

Pb A A 

As A A 

Cd A A 

Ni A A 

C6H6 A A 

CO A A 

O3 A A 

B(a)P A A 

PM2.5 B B 

Źródło: „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” 
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Poniższy rysunek przedstawia rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10  

w strefie lubelskiej w 2011 roku.   

Mapa 5 Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 

 

Źródło: „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” 
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Jak podaje „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” województwo 

lubelskie jest zróżnicowane pod względem rozmieszczenia źródeł emisji. Duża część 

województwa to obszary typowo rolnicze. Największe punktowe źródła emisji 

zlokalizowane są w większości w miastach. Emisja przemysłowych zanieczyszczeń 

powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, tj. z sektora energetyczno-

przemysłowego województwa lubelskiego w 2013 r. wynosiła: 

  2 053 tys. ton pyłów - 4,1% emisji krajowej, 

  4 729,178 tys. ton gazów -2,5% emisji krajowej,  

co pozycjonuje województwo lubelskie na:  

 11 miejscu pod względem emisji pyłów,  

 12 miejscu pod względem emisji gazów17.  

Przeprowadzone w „Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” analizy               

w zakresie udziału poszczególnych grup źródeł emisji pyłu do powietrza w 2011 r., 

jednoznacznie wskazują na dominację w łącznej emisji źródeł powierzchniowych 

(72,8% w strefie lubelskiej i 59,5% w Lublinie). Z tego względu działania naprawcze 

winny koncentrować się głównie na ograniczeniu emisji pyłu pochodzącej z sektora 

komunalno-bytowego. Ponadto na obszarze województwa znaczącymi źródłami emisji 

zanieczyszczeń powietrza mającymi duży procentowy udział w stężeniach pyłu PM10 

jest emisja liniowa tj. komunikacja, głównie transport samochodowy. 

W „Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” (POP) wskazano szereg 

działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości powietrza, m.in.: 

 stworzenie na poziomie lokalnym mechanizmów umożliwiających wdrożenie                               

i zarządzanie POP, 

 realizowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych 

systemów grzewczych poprzez opracowanie w gminach Programów Ograniczenia 

Niskiej Emisji (PONE), 

 termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego                     

w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,  

 edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie wpływu stosowania źródeł energii 

na środowisko, 

 ograniczenie emisji przemysłowej, 
                                                           
17 „Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2014 rok”, WIOŚ 
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 wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

Zgodnie z danymi zawartymi w opracowaniu statystycznym GUS „Ochrona 

środowiska” w roku 2013 na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 94 

zakłady, z których emisja zanieczyszczeń do powietrza była szczególnie uciążliwa, 

 z czego 91 emitowało zanieczyszczenia gazowe. Jedynie 9 z nich posiada urządzenia do 

redukcji zanieczyszczeń gazowych.  Łączna ilość emitowanych przez nie zanieczyszczeń 

wyniosła 4 731,208 tys. ton. Funkcjonujące na terenie województwa zakłady szczególnie 

uciążliwe dla czystości powietrza w 2013 r. stanowiły około 5,3% zakładów w Polsce. 

 Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie do 

zakładów, które w 2013 roku na terenie województwa lubelskiego wprowadziły do 

powietrza największą ilość zanieczyszczeń należą:  

1. Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. w Puławach – 1 663 221,8 Mg  

2. „Cemex” Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm – 1 131 568,7 Mg   

3. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie – 412 987,3 Mg  

4. „MEGATEM EC- LUBLIN" Sp. z o. o. w Lublinie – 239 859,8 Mg  

5. Grupa Ożarów S.A. Zakład Cementownia Rejowiec Fabryczny - 192 260,0  Mg 

6. Pozostałe zakłady – 1 117 991,7 Mg .  

 

Wykres 8 Procentowy udział największych źródeł zanieczyszczeń powietrza w emisji 
punktowej województwa lubelskiego w 2013 r. 

 

 
 

Źródło: „Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku”, WIOŚ w Lublinie 
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Zgodnie z „Oceną jakości powietrza w województwie lubelskim za 2014 rok”                   

w obszarze stref lubelskiej stężenia zanieczyszczeń: benzenu, dwutlenku siarki, 

dwutlenku i tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu PM2,5, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu  

i dotrzymywały norm jakości. Odnotowano natomiast przekroczenia w zakresie 24 

godzinnych stężeń pyłu PM10 oraz  benzo/ά/pirenu w pyle PM10. W związku z tym 

zarówno Aglomerację Lubelską, jak i strefę lubelską zaklasyfikowano do klasy C.  

Ponadto strefę lubelską ze względu na poziom stężeń pyłu PM2,5, przekraczający 

poziom dopuszczalny lecz nie przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego 

o margines tolerancji, zaklasyfikowano do klasy B.  Obszary przekroczeń pyłu PM10  

w strefie lubelskiej występowały na terenach miast: Biała Podlaska, Puławy, Zamość 

oraz Radzyń Podlaski.  

Poniżej w tabeli zaprezentowano klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, 

uzyskane w ocenie rocznej za 2014 rok, dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. 

 

Tabela 19 Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie lubelskiej                
w 2013 roku 

Zanieczyszczenia 
Kryterium 

ochrony 
zdrowia 

Kryterium 
ochrony 

roślin 

Symbol 
klasy 
wynikowej  

SO2 A A 

NO2 A  -  

NOx  -  A 

PM10 C  -  

Pb A  -  

As A  -  

Cd A  -  

Ni A  -  

C6H6 A  -  

CO A  -  

O31) A A 

O32) D2 D2 

B(a)P C  -  

PM2.5 B  -  

1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Oceny jakości powietrza w województwie 
lubelskim za 2014 rok”                    
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Występowanie ponadnormatywnych 24-godz. stężeń pyłu PM10 wyłącznie  

w sezonie grzewczym wskazuje, że znaczny wpływ na uzyskiwane stężenia ma emisja ze 

spalania paliw do celów grzewczych, w tym tzw. niska emisja z indywidualnego 

ogrzewania budynków oraz niekorzystne warunki klimatyczne w sezonie grzewczym 

(niska temperatura, mała prędkość wiatru). Pod pojęciem niskiej emisji najczęściej 

rozumie się zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw  

w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego. Procesowi 

spalania paliw w źródłach spalania o małej mocy towarzyszy emisja m.in. takich 

substancji jak pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla, metale ciężkie. Znaczący 

udział w emisji tych substancji mają procesy spalania w indywidualnych systemach 

grzewczych, gdzie stosuje się konwencjonalne ogrzewanie węglowe paliwami stałymi, 

takimi jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, drewno. Paliwem wykorzystywanym  

w paleniskach domowych jest najczęściej węgiel o niskich parametrach grzewczych. 

Niejednokrotnie również stan techniczny kotłów nie odpowiada wymaganym 

warunkom technicznym. Urządzenia te charakteryzują się dość niską sprawnością, co 

wpływa negatywnie na procesy spalania, a zarazem przyczynia się do zwiększonej 

emisji zanieczyszczeń. Cechą charakterystyczną emisji tego rodzaju jest to, że emisja 

substancji następuje z emitorów (kominów), które mają nie więcej niż 30 m wysokości, 

co powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się 

wokół miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem ekologicznym 

 i zdrowotnym lokalnych społeczności. Dodatkowo zły stan techniczny kominów 

pogarsza parametry emisji zanieczyszczeń. Zdarza się również, że w kotłach i piecach 

spalane są odpady komunalne. Powoduje to emisję szczególnie niebezpiecznych dla 

zdrowia substancji takich jak benzo(α)piren, dioksyny, czy furany. 18 

 Duży wpływ na jakość powietrza, obok emisji ze źródeł punktowych, mają 

zanieczyszczenia wprowadzane ze źródeł powierzchniowych oraz ze źródeł liniowych.  

O wielkości emisji liniowej decydują zanieczyszczenia pochodzące z tras 

komunikacyjnych. Substancje emitowane z silników pojazdów wpływają na jakość 

powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg. Zgodnie z „Raportem o stanie 

województwa lubelskiego w 2013 roku” w 2013 roku z dróg województwa lubelskiego 

                                                           
18  „Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-

komunalnego”, Opole , 2011 rok 
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wyemitowano łącznie 29 633,13 ton pyłów i gazów (bez CO2 i CO), w tym: 16 564,81 ton 

zanieczyszczeń gazowych i 13 068,32 ton pyłu ogółem, przeliczonego z PM10 

współczynnikiem 0,3181. Do szacunku emisji liniowej całkowitej zastosowano 

współczynnik 1,02. 

 Jak podaje „Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku” szacowana 

łączna emisja z obszaru województwa lubelskiego, ze źródeł liniowych, 

powierzchniowych i punktowych w 2013 r. wyniosła 133 733,42 ton pyłów i gazów (bez 

CO2 i CO). 

 Na poniższej mapie zaprezentowano rozkład emisji całkowitej gazów i pyłu  

w województwie lubelskim w 2013 roku z uwzględnieniem udziału poszczególnych 

rodzajów zanieczyszczeń (emisja punktowa, powierzchniowa, liniowa). 

Mapa 6 Rozkład emisji całkowitej gazów i pyłu w województwie lubelskim  
z uwzględnieniem udziału poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń w 2013 roku 

 
Źródło: „Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku”, WIOŚ w Lublinie 
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 W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwuje się w województwie lubelskim stałe 

zmniejszanie się emisji zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie 

uciążliwych. Spadek emisji SO2 i pyłu w 2013 roku, w odniesieniu do 2000 r. stanowił 

odpowiednio o 54,3% i 74,4%. W nieco mniejszym stopniu zmniejszyła się emisja 

tlenków azotu o 27,7%. Emisja dwutlenku węgla utrzymywała się na zbliżonym 

poziomie, odnotowywano zarówno spadki, jak i wzrosty jej wielkości.  

 

Wykres 9 Zmiany w emisji do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku 
węgla i pyłu z zakładów szczególnie uciążliwych na tle zmian PKB w województwie 

lubelskim w latach 2000-2013, w odniesieniu do 2000r. 

 
Źródło: „Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku”, WIOŚ w Lublinie 

 

 Zmniejszenie ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń ze źródeł 

punktowych (zakłady przemysłowe) to wynik konsekwentnie realizowanych inwestycji 

proekologicznych. Zaostrzanie się przepisów prawa zmierzających do powstrzymania 

szybko postępującej degradacji środowiska naturalnego zmusza podmioty do 

konkretnych działań. Tworzenie „zielonego" wizerunku firmy i stosowanie 

ekologicznych rozwiązań stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Wprowadzane 

są nowe rozwiązania techniczne dotyczące zarówno zmiany technologii produkcji, jak  

i instalacji wysoko skutecznych urządzeń do redukcji pyłów i gazów. Stopień redukcji 

zanieczyszczeń w województwie lubelskim na tle danych krajowych jest zadawalający. 

Ilość zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji 

według danych GUS, w 2013 r. wynosił: pyłów – 99,4% (Polska – 99,8%), gazów – 87,6% 

(Polska 59,1%).  

 Na terenie Gminy Krzczonów nie ma dużych emitorów zanieczyszczeń do 

powietrza, brak jest zakładów o profilu produkcji szczególnie szkodliwym dla 

środowiska. Najbliższe punktowe źródła zanieczyszczenia powietrza zlokalizowane są  

w Lublinie, Puławach i Świdniku. Największy wpływ na jakość powietrza w Gminie 
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Krzczonów mają natomiast zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania 

paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych oraz w mniejszym stopniu 

zanieczyszczenia napływające wraz z masami powietrza. Niska emisja zanieczyszczeń 

powietrza pochodzi z lokalnych kotłowni węglowych i domowych instalacji grzewczych 

(często o niskiej sprawności), opalanych węglem gorszej jakości. Wyniki badań 

monitoringowych wskazują, że emisja niska z palenisk domowych w mniejszych 

ośrodkach miejskich oraz wiejskich ma bardzo duży udział w ogólnej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, widoczny głównie na obszarach charakteryzujących się 

zwartą, gęstą zabudową. Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń 

ochrony powietrza. 

 Innym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest komunikacja samochodowa 

(emisja liniowa). W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery 

przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla 

i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki kadmu, niklu 

i miedzi. Emisja liniowa charakteryzuje się koncentracją wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych i nierównomiernością występowania w ciągu doby. Substancje 

emitowane z silników pojazdów mają wpływ na jakość powietrza szczególnie                              

w najbliższym otoczeniu dróg. Na terenie Gminy Krzczonów emisja komunikacyjna 

nasilona jest przede wszystkim wzdłuż ważnego szlaku komunikacyjnego - droga 

wojewódzka Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Przeworsk. 

 Poniższa tabela prezentuje źródła największych zanieczyszczeń na terenie 

województwa lubelskiego w roku 2013, z zaznaczeniem ich odległości od Gminy 

Krzczonów. Największym emitentem są Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., oddalone od 

gminy o 88 km. 

Tabela 20 Główne źródła zanieczyszczeń na terenie województwa lubelskiego  
w 2013 roku 

Źródło zanieczyszczeń 
Udział źródła             

w 
zanieczyszczeniu 

Odległość od 
Gminy Krzczonów 

Zakłady Azotowe "PUŁAWY" 
S.A. w Puławach 

35,0% 88 km 

CEMEX Polska  Sp. z o.o. 
Zakład Cementownia Chełm 

23,8% 73 km 
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Źródło zanieczyszczeń 
Udział źródła             

w 
zanieczyszczeniu 

Odległość od 
Gminy Krzczonów 

Elektrociepłownia Lublin-
Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie 

8,7% 33 km 

"MEGATEM EC- LUBLIN"  
Sp. z o. o. w Lublinie 

5,0% 36 km 

Grupa Ożarów S.A. Zakład 
Cementownia Rejowiec                   
w Rejowcu Fabrycznym 

4,0% 57 km 

Pozostałe zakłady 23,5% - 
Źródło: Opracowanie własne 

  

 Na terenie Gminy Krzczonów nie występują zakłady przemysłowe mogące 

w poważnym stopniu ujemnie wpłynąć na środowisko. Z tego powodu gmina 

charakteryzuje się stosunkowo mało skażonym środowiskiem przyrodniczym. Stan 

czystości powietrza na terenie gminy jest bardzo dobry. Wyższe poziomy 

zanieczyszczeń występują w rejonie tras komunukacyjnych19.  

 Zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na 

obszarze Gminy Krzczonów funkcjonuje 4 podmioty zobowiązane na podstawie ustawy 

Prawo ochrony środowiska do składnia deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu korzystania 

ze środowiska.  

II.7 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
 

Gmina Krzczonów na przestrzeni ostatnich lat realizowała działania mające na celu 

podniesienie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 

Działania te miały charakter inwestycyjny i bezpośrednio wpłynęły na obniżenie zużycia 

energii i paliw. Jednocześnie przyczyniły się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych 

oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

W ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Krzczonów wykonano 

docieplenia stropu ostatniej kondygnacji, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiany 

okien oraz wymiany drzwi wewnętrznych. Dzięki przedsięwzięciu nastąpiło 

                                                           
19 „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Krzczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”  
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zmniejszenie zużycia energii o 76,5%. Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 

budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszył się z  483,5 kWh/(m2 x rok) 

na 110,8 kWh/(m2 x rok). 

Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

w Krzczonowie polegała na wykonaniu docieplenia budynku, wymianie stolarki 

okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachu i obróbek blacharskich, dociepleniu 

stropu, remoncie instalacji c.o. oraz remoncie podłogi korytarza. Dzięki realizacji 

przedsięwzięcia nastąpiło zmniejszenie o 30% kosztów energii cieplnej niezbędnej do 

ogrzania budynków oraz nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 150 

MWh. 

Listę prac termomodernizacyjnych oraz modernizacyjnych wykonanych na 

przełomie lat 2007-2014 w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 21 Przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną w budynkach 
użyteczności publicznej 

Budynek 
użyteczności 

publicznej 

Rodzaj prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych  

Wymiana 
okien 

Wymiana drzwi 
zewnętrznych 

Ocieplenie 
ścian 

Ocieplenie 
dachu 

Wymiana 
źródła 
ciepła 

Przedszkole  
w Krzczonowie  

2011 2011 2011 - - 

 Remiza 
Sobieska Wola  

2010 2010 2010 2010 2010 

Remiza 
Kosarzew  

2010 2010 2010 2010 2010 

Remiza 
Piotrkówek  

2011 2011 2011 2011 2011 

Remiza 
Olszanka  

2014 2014 2014 2014 2014 

Regionalny 
Ośrodek 
Kultury  
i Sportu  

2007 2007 2007 2007 - 

Budynku 
Urzędu Gminy 

Krzczonów  
2004 -2006 2004 -2006 2004 -2006 2004 -2006 - 

Szkoła 
Podstawowa  
i Gimnazjum  

w Krzczonowie  

2012 2012 2012 2012 - 

Źródło: Urząd Gminy w Krzczonowie 
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III. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW 
ODBIORCÓW ENERGII   
 

 W ramach opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów 

na lata 2014-2020” odbiorców energii cieplnej oraz elektrycznej przyporządkowano do   

czterech niżej wymienionych sektorów: 

 SEKTOR I – UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA/INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

 SEKTOR II  – MIESZKLANICTWO 

 SEKTOR III – HANDEL, USŁUGI, PRODUKCJA 

 SEKTOR IV – TRANSPORT  

 
 W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy sytuacji energetycznej w gminie 

sektory zostały podzielone na podsektory odbiorców energii. W ramach stworzonej 

bazy danych (arkusz Excel) zinwentaryzowano zużycie energii oraz emisje  

z nim związane w poszczególnych sektorach i podsektorach. Na potrzeby 

przedmiotowego opracowania do Sektora I zaliczono: budynki stanowiące własność 

Gminy Krzczonów bądź będące w jej użytkowaniu, instalacje, urządzenia i obiekty 

użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne. Wykaz budynków, instalacji, urządzeń  

i obiektów zaliczonych do niniejszego sektora znajduje się w Załączniku 1. Do Sektora II 

zaliczono urządzenia, instalacje oraz budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, 

w tym budynki mieszkalne komunalne. Wykaz budynków zaliczonych do wyżej 

wymienionego sektora znajduje się w Załączniku 2. Na Sektor III składają się urządzenia, 

instalacje, budynki związane z prowadzeniem działalności handlowej, usługowej oraz 

produkcyjnej przez przedsiębiorców. Ostatni Sektor IV obejmuje transport prywatny, 

tabor gminny oraz maszyny rolnicze.  
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Rysunek 1 Struktura odbiorców energii na terenie Gminy Krzczonów 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

III.1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 
 

Eksploatacją poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego 

zlokalizowanych na terenie Gminy Krzczonów zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Spółka 

jest jedynym operatorem systemu dystrybucyjnego działającego na terytorium gminy. 

Jest ona odpowiedzialna za dostawę energii elektrycznej z wytwórni do odbiorcy 

końcowego na jej terenie energetycznym.  
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Mapa 7 Mapa energetyczna Polski 

 

Źródło: http://dobryprad.pl 

 

Na terenie Gminy Krzczonów nie ma stacji transformatorowej WN/SN tzw. 

Głównego Punktu Zasilającego. Jej obszar terytorialny zasilany jest z GPZ 110/15kV 

Bychawa, za pośrednictwem linii kablowych i napowietrznych SN-15kV oraz stacji 

transformatorowych 15/04kV.  Energia elektryczna dostarczana jest przez układ sieci 

średniego napięcia SN-15kV powiązany z powyższymi źródłami zasilania. Linie 

magistralne SN-15kV charakteryzują się znacznymi długościami. Wiąże się to ze 

stratami energii powstającymi  przy jej przesyle, jak również  małym współczynnikiem 

pewności zasilania.20 

Istniejąca na terenie gminy sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN-15 kV 

jest siecią napowietrzną. Linie średniego napięcia zasilają stacje transformatorowe 

15/04 kV - słupowe stacje transformatorowe, wieżowe lub wnętrzowe. Moc 

poszczególnych stacji kształtuje się od 30 kVA do 250 kVA, w zależności od 

zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych rejonach. Sieć energetyczna 

zasilająca odbiorców indywidualnych i oświetleniowa oparta jest o układ linii 

                                                           
20 „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Krzczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”  
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elektroenergetycznych niskiego napięcia. W większości jest to sieć napowietrzna. Tylko 

w niewielkim procencie jest to sieć kablowa – doziemna (9%). Przeważnie są to krótkie 

odcinki linii zrealizowane do zasilania nowych budynków mieszkalnych lub usługowych.  

Mapa 8 Zaopatrzenie sieciowe Gminy Krzczonów 

 
Źródło: „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Krzczonów w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe” 
 

 

W tabelach 22 i 23 przedstawiono w sposób zbiorczy charakterystykę sieci 

elektroenergetycznej na obszarze Gminy Krzczonów. 
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Tabela 22 Sieć elektroenergetyczna dla urządzeń PGN na terenie  
Gminy Krzczonów 

Wyszczególnienie Rodzaj Jednostka Ilość 

Długość linii 110kV Napowietrzne km 0 

Długość linii 15kV 
Napowietrzne km 111,88 

Kablowe km 0,21 

Długość linii nN  
(bez przyłączy) 

Napowietrzne km 104,94 

Kablowe km 10,54 

Długość przyłączy nN 
Napowietrzne km 57,01 

Kablowe km 3,64 

Stacje transformatorowe 
15/0,4kV 

Słupowe szt. 64 

Wnętrzowe szt. 0 

Moc zainstalowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4kV 

Słupowe kVA 6 400 

Wnętrzowe kVA 0 

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 

Tabela 23 Sieć elektroenergetyczna dla urządzeń obcych na terenie  
Gminy Krzczonów 

Wyszczególnienie Rodzaj Jednostka Ilość 

Długość linii 15kV 
Napowietrzne km 0 
Kablowe km 0 

Stacje transformatorowe 
15/0,4kV 

Słupowe szt. 1 

Wnętrzowe szt. 1 
Moc zainstalowanych stacji 

transformatorowych 
15/0,4kV 

Słupowe i wnętrzowe kVA 500 

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 

 
 Zgodnie z informacjami zawartymi w „Założeniach do planu zaopatrzenia gminy 

Krzczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” na obszarze jednostki 

samorządu terytorialnego nie dostrzega się niedoboru energii elektrycznej. Cała 

infrastruktura przesyłowa i dystrybucja zasilająca gminę w energię elektryczną pozwala 

na dotrzymanie norm dotyczących niezawodności zasilania, jakości dostarczonej energii 

oraz ciągłości zasilania.  
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 Na system oświetlenia ulicznego w Gminie Krzczonów, w przeważającej części, 

składają się punkty oświetleniowe niebędące jej własnością, lecz dzierżawione od 

dystrybutora energii. Sytuacja taka dotyczy 354 punktów, co stanowi około 80% 

punktów zapewniających obsługę oświetlenia ulicznego na wszystkich typach dróg  

z obszaru gminy.  

W skład oświetlenia będącego własnością gminy wchodzi 93 słupy oświetleniowe  

z działającymi na chwilę obecną 74 oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w lampy 

sodowe. Łączna moc zainstalowanych opraw wynosi 9,95 kW, z czego zdecydowaną 

większość stanowią oprawy o mocy 150W (69%). Pozostała część to oprawy o mocy 

100W.   

Tabela 24 Oświetlenie uliczne stanowiące własność Zakładu Energetycznego 
 
Lp. 

Nazwa stacji 
transformatorowej 

 
Numery słupów 

 
Liczba 

1. ANTONIÓWKA 1 
1,3,5,9,11,13,19,20, 
21,23,25,27,29,31 

14 

2. ANTONIÓWKA 2 
1,3,5,7,9,11,13,18, 

20,20,28,30,32 
12 

3. KRZCZONÓW 3 8,10,19,21,23,25,27 7 
4. BORZĘCIN 44,46,48,50,52,54,56 7 

5. 
BORZĘCIN  

KÓŁKO ROLNICZE 
29,31,33 3 

6. 
BORZĘCIN  

KÓŁKO ROLNICZE 
10,12,14,16 4 

7. KOLONIA ŻUKÓW 26,27,29,31 4 
8. KOSARZEW 1 1,3,5,7,9,11,13,14 8 
9. KOSARZEW 2 1,3,5,15,17,29,30,33 8 

10. KOSARZEW 4 1,3,6,8,10,11 6 
11. KOSARZEW 6 3,7 2 
12. KRZCZONÓW 2A 1,3,5,7,11,13,15,17,22,24,26 11 
13. KRZCZONÓW 2B 19,21,23,25,27,29,31,33 8 

14. KRZCZONÓW FOLWARK 
28,29,30,31,33,34,36,36/1,36/
2,36/3,36/6,36/7,36/9,36/10,
37/1,38,38/3,39/1,39/2,39/4 

20 

15. KRZCZONÓW GIERNIAK 1 6,8,10,12 4 
15a. KRZCZONÓW GIERNIAK 2 2,3,5,8,16,18,20,22 8 

16. 
KRZCZONÓW  

DOM KULTURY 
2,3,5,10,11(jedna),15,17,rondo 

4szt. 
11 

17. KRZCZONÓW OSADA 
2,4,5 (2 sztuki), 

7,8,9,11,29,30,35,36,40,42,      
43(2 sztuki), 44,45 

18 

18. KRZCZONÓW POLAR 4,5,6,9,11,13,15,17 8 
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Lp. 

Nazwa stacji 
transformatorowej 

 
Numery słupów 

 
Liczba 

19. KRZCZONÓW SKAŁKA 1 1,3,5,6,8,10,12,13,15 9 
20. KRZCZONÓW SKAŁKA 2 2,4,6,7,9,10,12,13,16 9 

21. KRZCZONÓW SOŁYSY 1 
2,5,6A (2 sztuki), 

7,8,9,10,10/1,22,24,26,28,30,3
2,34,35,37,39 

19 

22. KRZCZONÓW SOŁTYSY 2 27,29,31,33,36,38,40,42 8 
23. KRZCZONÓW TEKLIN 1,16,19,25,27 wydzielone 5 

24. 
KRZCZONÓW 
WÓJTOSTWO 

21,23,25,27,29,31 6 

25. 
LEWANDOWSZCZYZNA 2,4,7,10 4 

26. NOWINY ŻUKOWSKIE 1 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19A,20A,

22,24,26,28,30,32 
17 

27. NOWINY ŻUKOWSKIE 2 9,10,12,14,17,19 6 
28. NOWINY ŻUKOWSKIE 2 7,8 2 
29. NOWINY ŻUKOWSKIE 3 1,7,9,11,13 5 

30. PIOTRKÓWEK 1 
1,3,5,7,9,11,16,18,21, 

23,25,27,31,34,38 
15 

31. PIOTRKÓWEK 2 
1,4,7,10,12,14,16,19,20,22,25,

27,29,31,33 
15 

32. POLICZYZNA 2,17,19,21,23,25,27,29,30,31 10 
33. PUSTELNIK 2,4,5,7,9,11 6 
34. SOBIESKA WOLA 5 16,17,18,20,22 5 
35. STRÓŻA KOSARZEWSKA 15,17,19 3 
36. WALENTYNÓW 1 2,4,16,18,22,24,26,28 8 
37. WALENTYNÓW 2 5,7,9,11,12,18 6 
38. ŻUKÓW 1 5,7,7/1,7/2,11,12,14 7 
39. ŻUKÓW 3 15,17,19,22 4 
40. ŻUKÓW 4 9,11,13,15 4 
41. SOBIESKA WOLA 6 1,2,3,4,9,13,16 7 
42. KRZCZONÓW 5 2,4,6,8,10,19,21,23,25,27,29 11 

RAZEM 354 
Źródło: Urząd Gminy w Krzczonowie 

 

Tabela 25 Oświetlenie uliczne stanowiące własność Gminy Krzczonów 

Lp.  Miejscowość 
Ilość słupów 

oświetleniowych 
Ilość opraw 

oświetleniowych 
Oprawy 

oświetleniowe 
1. Olszanka 

43 43 
WLS 815RM 

Sodowa lampa 150W 
2. Krzczonów 

Sołtysy 
8 8 

WLS 815RM  
Sodowa lampa 100W 

3. 
Krzczonów  

ul. Strażacka 
6 6 

WLS 815RM 
Sodowa lampa 100W 
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Lp.  Miejscowość 
Ilość słupów 

oświetleniowych 
Ilość opraw 

oświetleniowych 
Oprawy 

oświetleniowe 

4. 
Krzczonów 
 ul. Szkolna 

9 9 
WLS 815RM  

Sodowa lampa 100W 

5. Teklin 19 - - 

6.  
Sobieska Wola 

Pierwsza 
8 8 

WLS 815 RM  
Sodowa lampa 150W 

RAZEM 93 74 - 

Źródło: Urząd Gminy w Krzczonowie 

 

Zgodnie z „Założeniami do planu zaopatrzenia Gminy Krzczonów w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe” wszystkie instytucje, zakłady, gospodarstwa na obszarze 

gminy są zelektryfikowane. 

 
 

III.1.1 LICZBA ODBIORCÓW ORAZ ZUŻYCIE ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 
  

W ramach usług kompleksowych obrotem i dystrybucją energii elektrycznej  

w Gminie Krzczonów zajmuje się jeden podmiot, którym jest PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział w Lublinie. Natomiast, zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki,  

na analizowanym obszarze sprzedażą  energii elektrycznej obecnie zajmuje się aż 102 

podmioty.  

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat liczby odbiorców oraz 

zużytej przez nich energii elektrycznej według grup taryfowych w latach 2010-2014. 

 Grupa taryfowa oznacza grupę odbiorców kupujących energię elektryczną lub 

korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji albo usługi kompleksowej, dla 

których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.21  

 

 

                                                           
21  § 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną (Dz. U. z 2011 r., nr 
189, poz. 1126) 
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Tabela 26 Charakterystyka odbiorców energii elektrycznej w poszczególnych  
grupach taryfowych 

Grupa taryfowa Odbiorcy energii 

A Odbiorcy zasilani z sieci wysokiego napięcia wynoszącego 110 kV 
– huty, kopalnie, stocznie, duże fabryki. 

B 

Odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, zawierającego się  
w przedziale od 1kV do 110kV - przedsiębiorstwa posiadające 
własne układy pomiarowe, m.in. duże przedsiębiorstwa 
przemysłowe, szkoły, centra handlowe, obiekty rekreacyjno-
rozrywkowe, fermy kurze, ubojnie.  

C Odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia, wynoszącego nie 
więcej niż 1kV - średnie i małe przedsiębiorstwa takie jak sklepy, 
restauracje, ośrodki zdrowia, myjnie. 

G 

Przypisana jest wyłącznie do klientów indywidualnych, 
zużywających energię na potrzeby gospodarstw domowych  
i związanych z nimi pomieszczeń piwnicznych, strychów czy 
garaży. Taryfę G stosuje się również wobec lokali mających 
charakter zbiorowego zamieszkania m.in. akademiki, internaty. 

R Stosowana jest dla zorganizowania tymczasowego miejsca 
poboru prądu np. przy pracach budowlanych. 

Źródło: Opracowanie własne 

Na przestrzeni lat 2010-2014 liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie 

Gminy Krzczonów nieznacznie spadła (spadek o 43 odbiorców). W grupie taryfowej C 

liczba odbiorców zmniejszyła się ona o około 9%, natomiast w grupie taryfowej G  

o około 1,6%.  Najliczniejszą grupę odbiorców stanowią indywidualne gospodarstwa 

domowe zużywające energię elektryczną na cele bytowe i rolnicze.   

W poniższej tabeli oraz na wykresach przedstawiono liczbę przyłączonych do sieci 

energetycznej odbiorców energii elektrycznej na obszarze gminy w analizowanym 

okresie.  

Tabela 27 Liczba odbiorców energii elektrycznej na obszarze Gminy Krzczonów  
w latach 2010-2014 wg grup taryfowych  

Grupa 
taryfowa 

2010 2011 2012 2013 2014 

A 0 0 0 0 0 
B 0 1 1 1 1 
C 159 159 152 143 144 
G 1 859 1 839 1 835 1 834 1 830 
R 0 0 0 0 0 

Suma 2 018 1 999 1 988 1 978 1 975 
Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 
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Wykres 10 Liczba odbiorców energii elektrycznej na obszarze Gminy Krzczonów  
w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Wykres 11 Struktura odbiorców energii elektrycznej na obszarze Gminy Krzczonów  
w latach 2010-2014  
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Źródło: Opracowanie własne 
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Na przestrzeni lat 2010-2013 ilość zużywanej na terenie Gminy Krzczonów energii 

elektrycznej systematycznie spadała. W analizowanym okresie przedmiotowe zużycie 

uległo zmniejszeniu o około 6% i było spowodowane zmniejszeniem ogólnej liczby 

odbiorców. W roku 2014 pomimo dalszego spadku liczby odbiorców odnotowano 

niespełna 1% wzrost zużycia energii w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten 

spowodowany był przyrostem zapotrzebowania na ten nośnik w grupie tzw. małych 

odbiorców, czyli zasilanych na niskim napięciu. W latach 2011-2014 systematycznie 

wzrasta ilość energii zużywanej przez odbiorcę zasilanego z sieci średniego napięcia. 

Tabela 28 Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] na obszarze Gminy Krzczonów  
w latach 2010-2014 wg grup taryfowych 

Grupa taryfowa 2010 2011 2012 2013 2014 

A 0 0 0 0 0 

B 0 7 656 90 577 209 459 225 468 

C 1 396 799 1 408 762 1 260 115 1 079 958 1 071 429 

G 3 603 175 3 435 676 3 382 133 3 407 989 3 428 347 

R 0 0 0 0 0 

Suma 4 999 974 4 852 094 4 732 825 4 697 406 4 725 244 
Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 

Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe, wykorzystujące energię 

elektryczną do celów bytowych i zasilania urządzeń rolniczych, w 2014 roku wyniosło 

3 428 347 kWh/rok. W związku z tym średnie zużycie energii elektrycznej na jedno 

gospodarstwo kształtowało się na poziomie 1 873 kWh/rok. 

Wykres 12 Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] na obszarze Gminy Krzczonów  
w latach 2010-2014 
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Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 13 Struktura zużycia energii elektrycznej na obszarze Gminy Krzczonów  
w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Za największe zużycie energii elektrycznej na obszarze Gminy Krzczonów  

w 2014 roku odpowiadały podmioty zaklasyfikowane w Sektorze II – Mieszkalnictwo 

(73% całkowitego zużycia energii). Drugim co do wielkości odbiorcą energii 

elektrycznej jest Sektor III – Handel, usługi, produkcja. W analizowanym sektorze, aż 

28% zużytej energii skonsumował jedyny odbiorca w grupie taryfowej B - odbiorca 

zasilany z sieci średniego napięcia (duży przedsiębiorca). Jednocześnie zużycie energii 

przez ww. sektor stanowiło około 16% całkowitego zużycia energii na obszarze gminy. 

Pozostałe 11% energii elektrycznej konsumowane zostało przez Sektor I – Użyteczność 

publiczna/Infrastruktura komunalna. 

 
Tabela 29 Zużycie energii elektrycznej w Gminie Krzczonów w 2014 roku  

wg sektorów odbiorców energii 

Wyszczególnienie MWh/rok 

Sektor I - Użyteczność publiczna/ Infrastruktura komunalna, w tym: 531 

Podsektor A - Budynki użyteczności publicznej 135 

Podsektor B - Instalacje/urządzenia/obiekty użyteczności publicznej 250 

Podsektor C - Oświetlenie uliczne 146  

Sektor II - Mieszkalnictwo 3 428 

Sektor III - Handel, usługi, produkcja 766 

Suma: 4 725  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PGE Dystrybucja  

Oddział  w Lublinie 
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Wykres 14 Struktura zużycia energii elektrycznej wg sektorów  

 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
 

III.2 ENERGIA CIEPLNA 
 

III.2.1 ŹRÓDŁA CIEPŁA I NOŚNIKI ENERGII 
 

Na obszarze Gminy Krzczonów nie funkcjonuje system zbiorowego zaopatrzenia  

w energię cieplną. Zapotrzebowanie na przedmiotową energię odbywa się przede 

wszystkim w oparciu o źródła indywidualne zasilające odbiorców instytucjonalnych, 

przemysłowych i usługowych oraz gospodarstwa domowe. Jedynie w budynkach 

wielorodzinnych funkcjonują kotłownie zaopatrujące w ciepło wszystkie znajdujące się 

w nich mieszkania. W większości źródła indywidulane są źródłami o bardzo niskiej 

sprawności, praktycznie nie posiadające urządzeń ochrony powietrza, oparte na 

wysokoemisyjnych paliwach stałych. Wielkość emisji z tych źródeł wykazuje dużą 

zmienność sezonową, związaną z okresem grzewczym.  

 Struktura zużycia nośników energii cieplnej na terenie gminy uwarunkowana jest 

głównie względami finansowanymi oraz dostępnością danego nośnika. Wśród nośników 

wykorzystywanym do celów grzewczych najczęściej wykorzystywane są: węgiel 

kamienny oraz drewno. Pozostałe nośniki ciepła, takie jak: olej opałowy, gaz LPG  

i energia elektryczna, są wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W głównej mierze są 

one stosowane przez instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.   
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W ramach opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów 

na lata 2015-2020”  zinwentaryzowano źródła ciepła oraz zużycie energii cieplnej  

i elektrycznej w 18 budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy 

Krzczonów. 44% z tych budynków ogrzewane jest przy wykorzystaniu piecyków 

elektrycznych. Energię elektryczną do celów grzewczych stosuje się w budynkach remiz 

OSP. Dodatkowo jako źródła ciepła w analizowanych budynkach  wykorzystywane są: 

kominek na drewno (remiza OSP w Lewandowszczyźnie) oraz piece kaflowe (remiza 

OSP w Krzczonowie Drugim, Krzczonowie Trzecim, Teklinie). Ponadto piec kaflowy 

stanowi źródło ciepła w budynku Domu Kultury w Żukowie. Kotłownie węglowe  

z ręcznym załadunkiem paliwa dostarczają energie cieplną do budynków: Urzędu Gminy 

w Krzczonowie, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krzczonowie, 

Przedszkola Publicznego w Krzczonowie oraz Szkoły Podstawowej w Kosarzewie 

Dolnym. Źródła tego typu zaopatrują 28% wszystkich  budynków użyteczności 

publicznej.  

 

Wykres 15 Struktura źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji  

 

 

Podstawowym nośnikiem ciepła w Sektorze I – Użyteczność 

publiczna/Infrastruktura komunalna jest energia elektryczna (8 budynków). Do 
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ogrzania pomieszczeń w 6 budynkach stosowny jest węgiel. Natomiast w pozostałych 4 

wykorzystywane jest drewno.  

 

Wykres 16 Struktura nośników energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej 

33%

22%

44%

Węgiel Drewno Energia elektryczna

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji  

 

Do Sektora II – Mieszkalnictwo zaklasyfikowano budynki mieszkalne 

jednorodzinne oraz wielorodzinne, w tym budynki mieszkalne komunalne. Analiza 

przedmiotowego sektora wykazała, że znaczna większość budynków mieszkalnych na 

obszarze Gminy Krzczonów wyposażona jest w indywidulane źródła ciepła. Jedynie do 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych ciepło dostarczane jest w sposób zbiorczy  

z wykorzystaniem źródeł umieszczonych w tych budynkach.  

Na obszarze gminy przeważająca część budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

to budynki wybudowane pomiędzy 1945 a 1988 rokiem. W większości nie były one 

termomodernizowane. Budynki mieszkalne jednorodzinne ogrzewane są za pomocą 

indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystujących różne rodzaje paliw. Energia cieplna 

jest wykorzystywana zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i przygotowywania 

ciepłej wody użytkowej.  

Wśród źródeł ciepła w budynkach zaliczonych do Podsektora A – Budynki 

mieszkalne jednorodzinne przeważają kotły na węgiel z ręcznym załadunkiem paliwa, 

kotły na drewno oraz piece kaflowe. Te ostatnie występują zarówno jako jedyne źródła 

ciepła dla budynków, jak i źródła uzupełniające. Tylko nieliczne budynki posiadają kotły 

na gaz LPG oraz kotły olejowe. Rzadko kiedy w budynkach korzysta się z ogrzewania 
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elektrycznego i zazwyczaj ma ono charakter uzupełniający. Uwarunkowane jest to 

względami ekonomicznymi – zbyt wysoki koszt nośnika energii cieplnej. 

 

Wykres 17 Struktura źródeł ciepła w Podsektorze A - Budynki mieszkalne 
jednorodzinnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji  

 
Podstawowymi nośnikami ciepła w Podsektorze A – Budynki mieszkalne 

jednorodzinne są węgiel oraz drewno.  Znacznie rzadziej stosowany jest olej opałowy 

oraz gaz LPG. W związku ze znikomym stopniem stosowana energii elektrycznej do 

celów grzewczych nie uwzględniono jej jako nośnika ciepła. Przyjęto, że cała energia 

elektryczna wykorzystywana w analizowanym podsektorze stosowana jest do celów 

innych niż ogrzewanie pomieszczeń, np. oświetlenia pomieszczeń, podłączenia urządzeń 

elektrycznych.   

 

Wykres 18 Struktura nośników energii cieplnej w Podsektorze A - Budynki mieszkalne 
jednorodzinnych 

54,4%

43,5%

2,1% 0,1%

Węgiel Drewno Olej opałowy Gaz LPG

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji  
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Na obszarze Gminy Krzczonów istnieje 6 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych, z czego 3 stanowi zasób gminy. W  budynkach wielorodzinnych 

niebędących własnością gminy jak źródło ciepła wykorzystywane są  kotłownie olejowe 

(blok Spółdzielni Mieszkaniowej i Dom Nauczyciela w Krzczonowie) oraz kotłownia 

węglowa z ręcznym załadunkiem paliwa (blok po SKR w Krzczonowie). Z kolei 

 w budynkach należących do gminy stosowane są  kotłownie węglowa z ręcznym 

załadunkiem paliwa (budynek mieszkalny ul. Spokojna 5 w Krzczonowie i budynek 

mieszkalny w Konarzewie – „Agronomówka”) oraz piece kaflowe (budynek Szkoły 

Podstawowej w Piotrkówku).  

 
Wykres 19 Struktura źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji 

 
Podstawowym nośnikiem ciepła w Podsektorze B – 

Instalacje/urządzenia/budynki mieszkalne wielorodzinne jest olej opałowy. Węgiel 

stosowany jest w jednym budynku. Natomiast w Podsektorze C - 

Instalacje/urządzenia/budynki mieszkalne komunalne stosowany jest węgiel. Drewno 

wykorzystywane jest jako uzupełnienie podstawowego nośnika.  

 
Wykres 20 Struktura wykorzystania nośników energii cieplnej w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji 
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 Do Sektora III zaliczono budynki przedsiębiorstw handlowo-usługowych oraz 

przedsiębiorstw sklasyfikowanych, jako produkcyjne (z wyłączeniem instalacji objętych 

systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). Do obliczenia 

zużycia energii w analizowanym sektorze posłużono się danymi pochodzącymi  

z ankietyzacji budynków, informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Krzczonowie (liczba 

podmiotów i powierzchnia [m2] budynków wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej) oraz danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego (zużycie nośników energii oraz emisja CO2) w zakresie 

przedsiębiorców zobowiązanych do składania deklaracji i wnoszenia opłat za 

korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.    

W przedmiotowym sektorze głównym nośnikiem ciepła jest węgiel. Drewno 

wykorzystywane jest rzadziej. Jest ono stosowane zarówno jako podstawowy nośnik 

energii lub ma charakter uzupełniający. Ponadto w analizowanym sektorze jako nośnik 

energii cieplnej wykorzystywany jest olej opałowy. Podobnie jak w przypadku Sektora II 

– Mieszkalnictwo, w związku ze znikomym stopniem stosowana energii elektrycznej do 

celów grzewczych, nie uwzględniono jej jako nośnika ciepła. Przyjęto, że cała energia 

elektryczna stosowana jest do celów innych niż ogrzewanie pomieszczeń, np. 

oświetlenia pomieszczeń, podłączenia urządzeń elektrycznych.   

 

Wykres 21 Struktura wykorzystania nośników energii cieplnej w Sektorze III – Handel, 
usługi, produkcja 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji, danych Urzędu Gminy  

w Krzczonowie oraz danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
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III.2.2 LICZBA ODBIORCÓW ORAZ ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono zużycie energii finanalnej w czterech 

sektorach odbiorców.  

Całkowite zużycie energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej  

w 2014 roku wyniosło 614 MWh, z czego blisko 32,3% zostało skonsumowane  przez 

budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzczonowie. Drugim co do wielkość 

konsumentem energii cieplnej jest budynek Urzędu Gminy w Krzczonowie (22,3% 

całkowitego zużycia energii).  Kolejne 31,2 % zużywane jest przez budynki: Szkoły 

Podstawowej w Kosarzewie Dolnych oraz Przedszkola Publicznego w Krzczonowie. 

Pozostałe budynki wykorzystują około 14,2% całkowitego zużycia energii cieplnej  

w badanym obszarze.  

 

Wykres 22 Zużycie energii cieplnej w Podsektorze A – Budynki użyteczności publicznej 
wg budynków 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji  
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Poniża tabela oraz wykres zawiera informacje na temat zużycia energii cieplnej  

w Podsektorze A  wg stosowanego nośnika.    

 

Tabela 30 Charakterystyka zużycia energii cieplnej w Podsektorze A – Budynki 
użyteczności publicznej  

Nośnik energii cieplnej  Zużycie nośnika 
Zużycie energii 

cieplnej [MWh/rok] 
Węgiel 94,01  [t/rok] 584 

Drewno 5 [m3/rok] 16 

Energia elektryczna 13 661 [kWh/rok] 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji  
 

Wykres 23 Struktura zużycia energii cieplnej w Podsektorze A – Budynki użyteczności 
publicznej wg. nośnika energii 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji  

 

Budynki zaliczane do Sektora II – Mieszkalnictwo są największymi odbiorcami 

energii cieplnej na terenie Gminy Krzczonów. Całkowite zużycie energii  

w analizowanym sektorze wyniosło w 2014 roku 36 862 MWh, z czego blisko 99% 

zostało zużyte przez budynki mieszkalne jednorodzinne.  

 

Tabela 31 Zużycie energii cieplnej w Sektorze II - Mieszkalnictwo 

Podsektor [MWh/rok] 

A - Instalacje/urządzenia/budynki jednorodzinne 36 398 

B - Instalacje/urządzenia/budynki wielorodzinne 321 
C - Instalacje/urządzenia/budynki mieszkalne komunalne 143 

Suma: 36 862 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji  
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W analizowanym sektorze 19 970 MWh pochodziło ze spalania węgla. Kolejne 

15 851 MWh zużyto przy wykorzystaniu drewna. Pozostałe 1 041 MWh powstało  

w wyniku spalania gazu LPG oraz oleju opałowego.  

 

Wykres 24 Struktura zużycia energii cieplnej w Sektorze II – Mieszkalnictwo  
wg stosowanego nośnika energii cieplnej 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Całkowite zużycie energii cieplnej w Sektorze III – Handel, usługi, produkcja 

wyniosło w 2014 roku 2 327 MWh, z czego aż 1 619 MWh powstało w efekcie spalania 

węgla kamiennego. Natomiast pozostałe 708 MWh było wynikiem stosowania jako 

nośników energii drewna oraz oleju opałowego.    

 

Wykres 25 Struktura zużycia energii cieplnej wg stosowanego nośnika energii 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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III.3 SYSTEM GAZOWNICZY 
 

Gmina Krzczonów nie jest obecnie zasilana gazem ziemnym przewodowym  

z krajowego systemu gazowniczego. Ponadto przez jej teren nie przebiega żadna nitka 

gazociągowa. Mieszkańcy korzystają z gazu propan-butna w butlach gazowych, który  

w znacznej mierze wykorzystywany jest do przygotowywania posiłków. 22 

Zgodnie z planami inwestycyjnym Karpackiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. przez 

teren gminy przebiegać ma gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z projektowaną stacją 

redukcyjną gazu.  

III.4 TRANSPORT 
 

Sektor IV - Transport obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie gminy oraz 

pojazdy przejeżdżające przez gminę (tranzyt). Dodatkowo do sektora tego zaliczono 

pojazdy oraz maszyny będące własności Gminy Krzczonów oraz maszyny rolnicze 

wykorzystywane na obszarze analizowanej gminy.  

W celu oszacowania emisji związanych z transportem drogowym w Podsektorze A 

– Transport prywatny zebrano dane na temat liczby pojazdów zarejestrowanych na 

obszarze Gminy Krzczonów. Uwzględnienie w ramach Planu emisji związanych 

 z ruchem pojazdów po drogach niebędących w gestii władz gminy (powiatowych, 

wojewódzkich,  krajowych) ma charakter fakultatywny. Jednakże w zawiązku z planami 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji dróg powiatowych (2272L 

oraz 2287L) w partnerstwie z Powiatem Lubelskim, oszacowano również wielkość 

emisji związanej z ruchem pojazdów po przedmiotowych drogach.  Dodatkowo mając na 

uwadze znaczenie drogi wojewódzkiej Nr 835 jako ważnego szklaku komunikacyjnego, 

charakteryzującego się bardzo dużym natężeniem ruchu oraz jej wpływu na jakość 

powietrza na obszarze Gminy Krzczonów, oszacowano również emisję związaną  

z ruchem pojazdów poruszających się po przedmiotowej drodze.  

Poniżej przedstawiono strukturę pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy  

w 2014 roku.  

 

 

                                                           
22 „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Krzczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 
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Tabela 32 Pojazdy zarejestrowane na obszarze Gminy Krzczonów 

Lp. Rodzaj środka transportu Ilość 

1. Motorower 10 

2. Motocykl 15 

3. Samochód osobowy 181 

4. Lekki samochód ciężarowy  35 

5. Samochód ciężarowy 18 

6. Samochód specjalny 2 

7. Ciągnik samochodowy 3 

8. Ciągnik rolniczy 47 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lublinie 

 

 Całkowite zużycie energii końcowej w Podsektorze A – Transport prywatny 

wyniosło 15 059 MWh.  W tym: 

 6 339 MWh – związane było  ze zużyciem benzyny silnikowej,  

 7 355 MWh – związane był ze zużyciem oleju napędowego,  

 1 364 MWh – związane było ze zużyciem gazu LPG.  

 

Wykres 26 Struktura zużycia energii w Podsektorze A – Transport prywatny 
 wg rodzajów paliwa 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Do podsektora B - Tabor gminny zaliczono środki transportu oraz maszyny będące 

we władaniu Gminy Krzczonów - bezpośrednio użytkowane przez pracowników Urzędu 

Gminy (Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska) 
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 i Ochotnicze Straże Pożarne z jej obszaru. Przeważającą większość przedmiotowych 

pojazdów i maszyn stanowią te, które napędzane są olejem napędowym. Jedynie jeden 

środek transportu – ciężki samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP Krzczonów 

Trzeci – napędzany jest benzyną. W posiadaniu gminnych jednostek OSP jest 10 

samochodów pożarniczych, z czego 4 to lekkie samochody pożarnicze, natomiast 6 to 

ciężkie samochody pożarnicze.  

W tabelach 33 i 34 przedstawiono w sposób zbiorczy informacje na temat rodzaju 

środków transportu i maszyn zaliczonych do taboru Gminy Krzczonów, ilości zużytego 

przez nie paliwa oraz związanych z tym kosztów. 

  
Tabela 33 Tabor Gminy Krzczonów w 2014 roku  –  środki transportu  

Lp. 
Rodzaj 
środka 

transportu 

Rok 
produkcji 

Miejsce 
użytkowania 

Rodzaj 
zużywanego 

paliwa 

Zużycie  
paliwa 
[l/rok] 

Koszty 
zużycia 
paliwa 

[PLN/rok] 

1. Fiat Ducato 1994 

Urząd Gminy 
Referat 

Gospodarki 
Komunalnej 

Olej 
napędowy 

2 697 13 509 

2. Lublin 1990 
OSP 

 Sobieska 
Wola 

Olej 
napędowy 

332 1 608 

3. MAGIRUS 1975 OSP Żuków 
Olej 

napędowy 
289 1 390 

4. Lublin 1999 
OSP  

Olszanka 
Olej 

napędowy 
328 1 599 

5. MERCEDES 1983 
OSP 

Krzczonów 
Olej 

napędowy 
366 1 775 

6. Lublin 1990 
OSP 

Kosarzew 
Olej 

napędowy 
150 750 

7. MERCEDES 1979 
OSP 

Piotrkówek 
Olej 

napędowy 
199 993 

8. BERLIET 1975 
OSP  

Pamięcin 
Olej 

napędowy 
175 881 

9. STAR  1990 
OSP 

Krzczonów 
Drugi 

Olej 
napędowy 

150 750 

10. Fiat Ducato 1997 
OSP  

Pamięcin 
Olej 

napędowy 
2 318 11 380 



 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRZCZONÓW NA LATA 2015-2020 

  
92 

Lp. 
Rodzaj 
środka 

transportu 

Rok 
produkcji 

Miejsce 
użytkowania 

Rodzaj 
zużywanego 

paliwa 

Zużycie  
paliwa 
[l/rok] 

Koszty 
zużycia 
paliwa 

[PLN/rok] 

11. MERCEDES 1983 
OSP 

Krzczonów 
Trzeci 

Benzyna 122 606 

Źródło: Urząd Gminy w Krzczonowie 

 

Tabela 34 Tabor Gminy Krzczonów w 2014 roku  –  maszyny  

Lp. 
Rodzaj 

maszyny 
Rok 

produkcji 
Miejsce 

użytkowania 

Rodzaj 
zużywanego 

paliwa 

Zużycie  
paliwa 
[l/rok] 

Koszty 
zużycia 
paliwa 

[PLN/rok] 

1. 
Ciągnik John-

Deere 
1990 

Urząd Gminy 
Referat 

Gospodarki 
Komunalnej 

Olej 
napędowy 

3 126 15 502 

2. 
Równiarka 

Drogowa DZ-
31 

1999 

Urząd Gminy 
Referat 

Gospodarki 
Komunalnej 

Olej 
napędowy 

2 705 13 606 

3. 
Koparko-

ładowarka 
1998 

Urząd Gminy 
Referat 

Gospodarki 
Komunalnej 

Olej 
napędowy 

6 146 37 375 

Źródło: Urząd Gminy w Krzczonowie 

 

Zużycie paliw w analizowanym podsektorze w 2014 roku wyniosło 19 103 litry  

(z czego 0,64% stanowiła benzyna, a 99,36% stanowił olej napędowy). Koszty z tym 

związane wyniosły natomiast 101 725 PLN. Większą część (67%) zużytego paliwa 

wykorzystały maszyny.  

Opierając się na zużyciu paliw określono wielkość zużytej w przedmiotowym 

podsektorze energii finalnej. W 2014 roku kształtowała się ona na poziomie 120 MWh 

dla maszyn oraz 71 MWh dla środków transportu, w tym: 

 napędzanych olejem napędowym – 70 MWh, 

 napędzanych benzyną – 1  MWh. 

Znaczną część, bo aż 63% w strukturze zużycia energii stanowi jej zużycie przez 

maszyny będące w użytkowaniu Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 
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Środowiska Urzędu Gminy w Krzczonowie. Pozostałe 37% zużywane jest przez środki 

transportu, w tym 23% przez samochody wykorzystywane przez jednostki OSP i 14% 

przez pracowników wyżej wymienionego referatu.  

Wykres 27 Struktura zużycia energii w Podsektorze B -Tabor gminny  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Do Podsektora C zaliczono maszyny rolnicze zarejestrowane na obszarze Gminy 

Krzczonów. Energię w analizowanym obszarze oszacowano na podstawie zużytego 

przez nie paliwa. Przyjęto, że całość paliwa wykorzystywana jest na obszarze gminy.  

 

Tabela 35 Charakterystyk zużycia energii w Podsektorze C – Maszyny rolnicze 

Wyszczególnienie Ilość 
Rodzaj stosowanego 

paliwa 
Diesel 

Ilość zużywanego 
rocznie paliwa 

[l/rok] 
583 764 

Zużycie energii 
[MWh/rok] 

5 838  

Źródło: Opracowanie własne 
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III.5 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
Na terenie Gminy Krzczonów wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest 

znikome. Nie występują tutaj źródła energii odnawialnej podłączone do sieci 

energetycznej. Tylko nieliczni mieszkańcy korzystają z bardzo sprzyjających warunków 

solarnych gminy używając  instalacji do podgrzewania wody.   

 Obszar województwa należy do regionów posiadających jedne z najlepszych 

warunków wykorzystywania energii słonecznej w kraju. Potencjał ten określany przez 

roczną gęstością mocy promieniowania słonecznego w obszarze regionu waha się  

w granicach od ok. 1050 do ok. 1150 kWh/m², podczas gdy w kraju potencjał ten 

zasadniczo zawiera się w przedziale 950 kWh/m² - 1150 kWh/m².23 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wszystkie powiaty w województwie lubelskim 

mogą być samowystarczalne pod względem zabezpieczenia potrzeb 

elektroenergetycznych  za pomocą konwersji fotowoltaicznej. Inaczej wygląda sytuacja 

w zakresie wykorzystywania słońca do ogrzewania wody użytkowej. Wystarczający 

potencjał dla samodzielnego zaspokajania potrzeb związanych z ciepłem użytkowym 

istnieje jedynie w okresie letnim. W pozostałych miesiącach konieczne jest stosowanie 

rozwiązań polegających na łączeniu wykorzystywania energii słonecznej z innymi 

źródłami energii. W półroczu letnim potencjalna energia użyteczna na obszarze 

województwa osiąga ok. 800 kWh/m², z kolei zimą spada do ok. 200 kWh/m². 

Wykres 28 Szacunkowe maksymalne wykorzystanie promieniowania słonecznego 

 w celu zaspokojenia potrzeb na energię niezbędną do podgrzania ciepłej wody  

w ciągu roku [%] 

 
Źródło: Program Rozwoju Odnawialnych źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego 

                                                           
23 „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego” 
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 Jak wskazuje „Analiza istniejącego potencjału odnawialnych źródeł energii  

w powiecie lubelskim i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi 

projektami” z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość terenu gminy położona jest  

w obszarach chronionych  (Krzczonowski Park Krajobrazowy i Czerniejowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu) potencjał rozwoju energetyki wiatrowej należy określić jako 

bardzo słaby. Jedynie południowo-zachodni fragment gminy stwarza dogodne warunki 

lokalizacyjne do niewielkich inwestycji wiatrowych. 

Potencjał hydroenergetyczny rzek, analogicznie jak w przypadku potencjałów 

innych OZE, wskazuje na wartość energii, którą można byłoby uzyskać w elektrowniach 

wodnych zlokalizowanych na danym terenie. Zasoby energetyczne rzek możliwe do 

wykorzystania z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, nazywane są 

potencjałem teoretycznym. W poniższej tabeli przedstawiono potencjał teoretyczny 

rzek znajdujących się na obszarze Gminy Krzczonów.  

 

Tabela 36 Teoretyczny potencjał hydroenergetyczny rzek  
na obszarze Gminy Krzczonów 

Nazwa 
rzeki 

Długość 
odcinka 

[km] 

Wysokość 
początkowa 
[m n.p.m.] 

Wysokość 
końcowa 

[m n.p.m.] 

Przepływ 
odcinka 
[m3/s] 

Potencjał 
teoretyczny 

[kW] 

Teoretyczne 
zasoby 

[MWh/rok] 

Giełczewka 12,1 252,1 217 0,095 33 287 

Kosarzewka 22,8 235,9 183,8 0,41 210 1 836 

Radomirka 10,9 223 196,8 0,175 45 394 

Źródło: „Analiza istniejącego potencjału odnawialnych źródeł energii  
w powiecie lubelskim i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi 

projektami” 
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Mapa 9 Mapa hydrograficzno-administracyjna powiatu lubelskiego 

 

 

 

Źródło: „Analiza istniejącego potencjału odnawialnych źródeł energii  
w powiecie lubelskim i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi 

projektami” 
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III.6 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 

 
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji 

zanieczyszczeń powietrza,  analizy uwarunkowań lokalnych oraz pozyskanych danych 

(w kontekście realizacji strategii niskoemisyjnego rozwoju Gminy Krzczonów) należy 

wskazać niżej wymienione obszary problemowe.  

 

Rysunek 2 Obszary interwencji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podstawowym problemem na obszarze Gminy Krzczonów jest duża 

energochłonność budynków, zarówno z sektora prywatnego, jak i użyteczności 

publicznej. Przeprowadzono dotychczas szereg inwestycji mających na celu 

podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.  

Jednakże w przedmiotowej sferze istnieją jeszcze obszary do poprawy. Wysoka 

energochłonność analizowanych budynków generuje nadmierne koszty ich utrzymania 

(szczególnie w sezonie grzewczym), co jest związane ze znacznym obciążeniem 

budżetowy. W związku z tym planowane są działania w zakresie termomodernizacji  

budynków oraz wymiany źródeł ciepła.   
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Kolejnym z problemów sfery publicznej jest bardzo wysokie zużycie energii 

elektrycznej w Podsektorze B – Instalacje/urządzenia/obiekty użyteczności publicznej.  

Zaliczane do tej grupy m.in. stacje wodociągowe, ujęcia wody oraz oczyszczalnia 

ścieków, konsumują aż 47% całej energii elektrycznej zużywanej przez analizowany 

sektor odbiorców energii. Średnie zużycie energii elektrycznej na punkt poboru wynosi 

niemal 16 MWh/rok.   

Budynki mieszkalne na obszarze gminy charakteryzują się wysokim 

zapotrzebowaniem energetycznym, zwłaszcza na energię do ogrzewania. Związane jest 

to przede wszystkim z ich strukturą wiekową. Znaczna część z nich została wybudowana 

w przedziale lat 40-80-tych, co oznacza że charakteryzują się one technologiami 

znacznie odbiegającymi pod względem cieplnym od obecnie panujących standardów.  

Z informacji otrzymanych podczas ankietyzacji wynika, że spory procent budynków  

w indywidualnej zabudowie jednorodzinnej  wymaga  termomodernizacji oraz wymiany 

źródeł ciepła. Najczęściej źródłem ogrzewania w przedmiotowych budynkach są 

indywidualne paleniska, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza. Podstawowym nośnikiem energii cieplnej jest węgiel oraz drewno. Ponadto 

szczególnie w przypadku pieców i kotłów starego typu, następuje w nich również 

spalanie wszelkiego rodzaju odpadów takich jak: śmieci i opakowania plastikowe po 

artykułach spożywczych czy środkach czystości.  Zarówno gaz płynny, jak i olej opałowy 

mają niewielki udział w ogólnym bilansie spalania paliw. Kolejnym z problemów jest 

niska sprawność instalacji grzewczych. Użytkowanie przestarzałych technicznie źródeł 

powoduje zużywanie dużej ilości energii. Skutkiem tego są zbyt wysokie koszty, które 

nie gwarantują odpowiedniego ogrzania pomieszczeń. W związku z powyższym polityka 

energetyczna gminy powinna dążyć do likwidacji przestarzałych, charakteryzujących się 

niską sprawnością systemów grzewczych, bazujących na drewnie i węglu kamiennym. 

Zamiana paliw kopalnych na paliwa o niższej emisji gazów szkodliwych znacznie 

wpłynęłaby na ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza. 

Gmina charakteryzuje się także znikomym stopniem wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. Zarówno budownictwo mieszkalne, jak i użyteczności publicznej nie 

wykorzystuje się niezwykle dogodnych warunków naturalnych (solarnych) gminy.  

Kolejnym z problemów jest emisja spalin z samochodów silnikowych zarówno  

w ujęciu ruchu lokalnego jak i też ruchu tranzytowego. Przez teren Gminy Krzczonów 
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przebiega droga wojewódzka Nr 835, która charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. 

Jakość wyżej wymienionej drogi jest bardzo dobra, jednakże wzmożony ruch w jej 

obszarze jest nie tylko bezpośrednio uciążliwy dla mieszkańców, ale również w dużym 

stopniu wpływa na natężenie hałasu oraz obniża atrakcyjność turystyczną gminy. 

Szkodliwe substancje pochodzące ze spalania paliw stanowią źródło zanieczyszczenia 

zarówno powietrza, jak i gleb, a w konsekwencji również wód wskutek wymywania 

zanieczyszczeń z powierzchni gruntu. Pomimo przeprowadzanych okresowo remontów 

jakość dróg gminnych i powiatowych na obszarze analizowanej gminy nie jest zbyt 

dobra. Często są to drogi, które wymagają modernizacji. Ponadto istnieje konieczność 

budowy nowych odcinków dróg, w miejscach gdzie aktualnie są to drogi jedynie 

gruntowe. Dodatkowo charakterystyczne dla  gmin wiejskich  rozproszenie zabudowy 

oraz brak połączeń komunikacyjnych wpływa na konieczność korzystania przez 

mieszkańców z własnych środków transportu. Na obszarze Gminy Krzczonów nie 

funkcjonuje system wydzielonych ścieżek rowerowych, dzięki którym mieszkańcy 

mogliby bezpiecznie korzystać z alternatywnego środka transportu jakim jest rower.  

Charakterystyczna jest również niewielka świadomość społeczeństwa w zakresie 

oszczędności energii, alternatywnych źródeł energii, szkodliwości spalania paliw czy 

wpływu emisji szkodliwych gazów i pyłów na atmosferę, a tym samym na jakość życia 

mieszkańców i ich zdrowie. Wraz z brakiem świadomości wyżej wymienionych 

zagadnień występują również obawy przed znaczącymi kosztami jakichkolwiek 

modernizacji i zmian.  
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IV. BAZOWA INWENTARYZACJA EMISJI CO2  
 

IV.1  METODOLOGIA I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 
INWENTARYZACJI 

 
W ramach opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów 

na lata 2015-2020” dokonano inwentaryzacji zużycia energii finalnej oraz związanej  

z nim emisji na obszarze Gminy Krzczonów. Umożliwiło to określnie obszarów 

newralgicznych, w celu dobrania najbardziej adekwatnych działań służących 

ograniczeniu zużycia energii oraz zwiększeniu wykorzystania energii pochodzącej z OZE 

skutkujących redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 została wykonana zgodnie z wytycznymi 

Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) określonymi m.in. w dokumencie 

„How to develop a Sustainable Energy Action Plan” ("Jak opracować plan działań na 

rzecz zrównoważonej energii (SEAP)"). 

Zakres terytorialny bazowej inwentaryzacji emisji obejmuje obszar Gminy 

Krzczonów, w granicach administracyjnych (128 km2). Zastosowano dwie granice 

inwentaryzacji:  

 organizacyjną – obejmującą wszelkie działania będące w zasięgu bezpośredniej 

kontroli samorządu lokalnego. Tam gdzie kończy się granica organizacyjna 

samorządu (sektor publiczny) zaczyna się granica społeczeństwa (sektor 

prywatny).  

 administracyjna – fizyczny obszar gminy.  

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza związana z aktywnością 

samorządu lokalnego oparta jest na granicy organizacyjnej i obejmuje emisje powstałe 

na skutek użytkowania wszystkich instalacji, urządzeń, obiektów oraz budynków 

użyteczność publicznej będących własnością Gminy Krzczonów. Natomiast analiza 

emisji związana z aktywnością społeczeństwa zawiera emisje zanieczyszczeń 

związanych z działalnością powstałą w granicach geopolitycznych (obszar gminy).  

W ramach bazowej inwentaryzacji emisji określono jej wielkość w tzw.  „roku 

bazowym” – 2014 roku. Jest to rok, dla którego udało się zebrać kompleksowe 

 i wiarygodne dane we wszystkich grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii. 

Inwentaryzacją objęto cały obszar Gminy Krzczonów. Rok ten stanowi jednocześnie 

horyzont czasowy dla założonego planu działań. 
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W celu zebrania danych posłużono się metodologią „top-down” oraz „bottom-up”. 

Metodologia „bottom-up” polega na zbieraniu danych u źródła, natomiast metodologia 

„top-down” polega na pozyskaniu zagregowanych danych dla większej jednostki 

obszaru lub populacji. Wśród źródeł danych należy wymienić: 

I. Urząd Gminy w Krzczonowie w zakresie: 

 sytuacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, 

 działań prowadzonych dotychczas przez gminę oraz planowanych 

przedsięwzięciach z zakresu efektywności energetycznej, 

 danych na temat stanu oświetlenia ulicznego, 

 służbowych środków transportu i wykorzystywanych maszyn, 

 liczby przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze gminy oraz 

powierzchni budynków wykorzystywanych przez nich do prowadzenia działalności.  

II. Zarządców/administratorów budynków wielorodzinnych w zakresie zużycia  

     energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych.  

III. Dystrybutora energii elektrycznej w zakresie: 

 liczby odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie Gminy Krzczonów                   

w poszczególnych sektorach/ grupach taryfowych, 

 zużycia energii elektrycznej przez odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy 

Krzczonów w  poszczególnych sektorach/ grupach taryfowych, 

 stanu infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Krzczonów. 

IV. Ankietyzację budynków - ankietyzacji poddano następujące grupy: 

1. budynki użyteczności publicznej (będących własnością Gminy Krzczonów lub w jej 

użytkowaniu); 

2. budynki mieszkalne, w tym: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, 

b) budynki mieszkalne wielorodzinne, 

c) budynki mieszalne komunalne. 

3. budynki parafialne, 

4. budynki usługowo-handlowe oraz produkcyjne. 

V. Dane pozyskane od innych instytucji: 

a) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (w zakresie emisji zanieczyszczeń 

przez podmioty zobowiązane do składania dekraracji oraz ponoszenia opłat 
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 w związku z korzystaniem ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska), 

b) Starostwo Powiatowe w Lublinie (w zakresie pojazdów zarejestrowanych na 

obszarze Gminy Krzczonów), 

c) Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach -  (w zakresie natężenia 

ruchu. 

VI. Dane GUS 

VII. Dane GDDKiA (w zakresie natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej). 

Opierając się na zebranych informacjach stworzono bazę danych (arkusz Excel) 

o zużyciu energii finalnej i emisji CO2 z obszaru Gminy Krzczonów w roku bazowym.  

W ramach przedmiotowej bazy wyszczególniono poniższe sektory oraz podsektory 

odbiorców energii: 

 Sektor I - Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna 

 Podektor A – Budynki użyteczności publicznej 

 Podektor B – Instalacje/urządzenia/obiekty użyteczności publicznej 

 Podektor C -  Oświetlenie uliczne 

 Sektor II– Mieszkalnictwo 

 Podektor A – Budynki mieszkalne jednorodzinne 

 Podsektor B – Budynki mieszklane wielorodzinne 

 Podsektor C - Budynki mieszaklane komunalne 

 Sektor III – Handel, usługi, produkcja 

 Sektor IV – Transport 

 Podektor A – Transport prywatny 

 Podektor B – Tabor gminny 

 Podektor C – Maszyny rolnicze 

Sektor I oraz Podsektor B w  Sektorze IV –zaiwerają informacje dotyczące zużycia 

energii i  emisji związananych  z aktywnością samorządu lokalnego. Pozostałe sektory 

zawierają informacje zwiazane z aktywnością społeczeństwa i odnoszą się do emisji 

gazów cieplarnianych, kórych źródłem jest działalność społeczeństwa i przedsiębiorstw 

w granicach administracyjnych Gminy Krzczonów. W przedmiotowym obszarze 

umieszono budynki mieszaklne bez względu na stan ich własności.  
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Dokonano bazowej inwentaryzacji emisji: 

a) bezpośrednich (związanych z końcowym zużyciem energii - pochodzących ze 

spalania paliw w budynkach (niska emisja), instalacjach oraz sektorze transportu 

(emisja liniowa), 

b) pośrednich – towarzyszących produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej przez 

odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzczonów. 

Inwentaryzacją objęto emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii 

finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:  

 energii z paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe  

i przemysłowe), 

 energii elektrycznej, 

 energii ze źródeł odnawialnych.  

Dla określenia wielkości emisji zostały przyjęte standardowe wskaźniki emisji. 

Wskaźniki te nie odnotowują pełnej wielkości emisji wynikającej z cyklu życia 

produktów i usług (metodologia LCA), charakteryzują  się jednak większą dokładnością 

wyznaczenia emisji. W przypadku wyboru standardowych wskaźników emisji, 

wystarczające jest objęcie inwentaryzacją emisję CO2, gdyż znaczenie pozostałych gazów 

cieplarnianych takich jak: metan czy podtlenek azotu, jest niewielkie.    

Dla określenia wielkości emisji z obszaru Gminy Krzczonów przyjęto wartości 

opałowe i wskaźniki emisji stosowane w europejskim systemie handlu uprawnieniami 

do emisji CO2, opracowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami. 
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Tabela 37 Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla paliw kopalnych 

Rodzaj paliwa 
Wartość opałowa                                       

[MJ/kg] 

Wskaźnik emisji                        

[MgCO2/MWh] 

Węgiel kamienny 22,37 0,341 

Drewno opałowe i odpady pochodzenia 
drewnianego 

15,60 0,395 

LPG 47,31 0,225 

Olej opałowy 43,33 0,264 

Benzyna silnikowa 44,80 0,247 

Olej napędowy 43,33 0,264 

Źródło: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do 
raportowania  w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 

rok 2014”, KOBIZE 
 

Dla obliczenia wielkości emisji związanej ze zużyciem energii elektrycznej przyjęto 

referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji 

energii elektrycznej (reprezentatywny dla sektora energetyki zawodowej –opartej na 

węglu kamiennym i brunatnym, z niewielkim udziałem biomasy) określony przez 

KOBIZE. 

Tabela 38 Wskaźnik emisji CO2 związanej ze zużyciem energii elektrycznej 

Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności 
CO2 przy produkcji energii elektrycznej  do 

wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI 
realizowanych w Polsce [MgCO2/MWh] 

0,812 

Źródło: KOBIZE 

Do obliczeń wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy:  

ECO2 = C x EF  

gdzie:  

ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]  

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]  

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh] 

W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia podwójnego liczenia emisji 

zastosowano następujące środki: 
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1. Zużycie energii elektrycznej wykazane przez jednostki samorządowe zostało odjęte 

od wielkości globalnych przekazanych przez dystrybutora energii elektrycznej na 

obszarze gminy.  

2. Zużycie energii w badaniu ankietowym przez podmioty prywatne (gospodarstw 

domowe, przedsiębiorstwa) zostało odjęte od wielkości globalnych. 

3. Emisje z transportu dla sektora publicznego zostały odjęte od oszacowanych emisji 

z transportu dla sektora społeczeństwa.  

Wśród czynników determinujących aktualny poziom emisji z obszaru gminy 

należy wymienić w szczególności:  

 gęstość zaludnienia oraz ilość gospodarstw domowych,  

 ilość podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy,  

 obecność zakładów przemysłowych,   

 szlaki tranzytowe przebiegające przez teren gminy,  

 ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,  

 ilość i stan techniczny obiektów publicznych,  

Wskazane wyżej czynniki wpływają na aktualne zużycie energii finalnej, a tym 

samym całkowitą wielkość emisji CO2 z obszaru gminy.  

 

IV.2 WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2 
  

Łączne zużycie energii w Sektorze I – Użyteczność publiczna/Infrastruktura 

komunalna w 2014 roku wyniosło 1 131 MWh, z czego 54% dotyczyło energii cieplnej,  

a 46 % energii elektrycznej. Konsekwencją tego był wyemitowanie 636 Mg CO2 do 

atmosfery. Za największą emisję CO2 w analizowanym sektorze odpowiada Podsektor A 

– Budynki użyteczności publicznej (49% całkowitej emisji). Związane jest to emisją 

powstającą w wyniku  wykorzystywania  energii cieplnej i elektrycznej. 

 

Tabela 39 Emisja CO2 w Sektorze I – Użyteczność publiczna/ Infrastruktura komunalna 

Podsektor 

Emisja CO2 -
energia 
cieplna  

[MgCO2/rok] 

Emisja CO2 -
energia 

elektryczna 
[MgCO2/rok] 

Całkowita 
emisja CO2 

[MgCO2/rok] 

Udział sektora 
w całkowitej 

emisji  
[%] 

A - Budynki 
użyteczności 
publicznej 

216 98 314 49% 
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Podsektor 

Emisja CO2 -
energia 
cieplna  

[MgCO2/rok] 

Emisja CO2 -
energia 

elektryczna 
[MgCO2/rok] 

Całkowita 
emisja CO2 

[MgCO2/rok] 

Udział sektora 
w całkowitej 

emisji  
[%] 

B - Instalacje/ 
urządzenia /obiekty 
użyteczności 
publicznej 

0 203 203 32% 

C - Oświetlenie 
uliczne 

0 119 119 19% 

Suma 216 420 636 100% 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 Na poniższym wykresie zaprezentowano udział poszczególnych nośników 

energii w całkowitej emisji CO2 w Sektorze I.  

 

Wykres 29 Struktura  emisji CO2 w Sektorze I - Użyteczność publiczna/ Infrastruktura 
komunalna wg nośników energii 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

  

Całkowite zużycie energii w 2014 roku w Sektorze II – Mieszkalnictwo wyniosło 

40 290 MWh, w tym 36 862 MWh dotyczyło energii cieplnej, a 3 428 MWh energii 

elektrycznej.  W efekcie tego łączna emisja CO2 w przedmiotowym sektorze wyniosła  

16 128 Mg.  
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Wykres 30 Struktura emisji CO2 w Sektorze II – Mieszkalnictwo wg rodzaju energii 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Za największą emisję w sferze mieszkalnictwa odpowiada Podsektor A – Budynki 

mieszkalne jednorodzinne - blisko 99% całkowitej emisji.  W poniższej tabeli 

przedstawiono charakterystykę emisji CO2 w Sektorze II – Mieszkalnictwo. 

 

Tabela 40 Emisja CO2 w Sektorze II– Mieszkalnictwo 

Podsektor 
Emisja CO2 – 

energia cieplna 
[MgCO2/rok] 

Emisja CO2 – 
energia elektryczna   

[MgCO2/rok] 

A - Instalacje/urządzenia/budynki 
jednorodzinne 

13 205 

2 784 
B - Instalacje/urządzenia/budynki 
wielorodzinne 89 
C - Instalacje/urządzenia/budynki 
mieszkalne komunalne 50 

Suma 13 344 2 784 
Źródło: Opracowanie własne 
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Na poniższym wykresie zaprezentowano udział poszczególnych nośników 

energii w całkowitej emisji CO2 w Sektorze II. 

Wykres 31 Struktura  emisji CO2 w Sektorze II - Mieszkalnictwo 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 
Całkowite zużycie energii w 2014 roku w Sektorze III – Handel, usługi, produkcja 

wyniosło 3 093 MWh, w tym  2 327 MWh dotyczyło energii cieplnej, a 766 MWh energii 

elektrycznej.  W efekcie tego łączna emisja CO2w przedmiotowym sektorze wyniosła  

1 437 Mg. 

 

Wykres 32 Struktura emisji CO2 w Sektorze III – Handel, usługi, produkcja wg rodzaju 
energii 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 



 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRZCZONÓW NA LATA 2015-2020 

  
109 

Na poniższym wykresie zaprezentowano udział poszczególnych nośników 

energii w emisji CO2 w Sektorze III (emisja związana ze zużyciem energii cieplnej oraz 

elektrycznej). 

 

Wykres 33 Struktura  emisji CO2 w Sektorze III – Handel, usługi, produkcja 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Całkowite zużycie energii w 2014 roku w Sektorze IV – Transport  wyniosło 

 21 088 MWh. Konsekwencją tego było wyemitowanie 5 405 Mg CO2 w tym: 

  3 814 Mg CO2 zostało wyemitowane przez Podsektor A – Transport prywatny, 

  50 Mg CO2 zostało wyemitowane przez Podsektor B – Tabor gminny, 

  1 541 Mg CO2 zostało wyemitowane przez Podsektor C – Maszyny rolnicze.  

 

Wykres 34 Struktura emisji CO2 w Sektorze IV- Transport wg podsektorów 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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V. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
 

V.1 METODOLOGIA OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ 

 
Proces opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Krzczonów na lata 2015-2020” jest zgodny z wytycznymi wskazanymi w dokumencie 

„How to develop a Sustainable Energy Action Plan” ("Jak opracować plan działań na 

rzecz zrównoważonej energii (SEAP)"). Poniżej zaprezentowano poszczególne etapy  

i kroki wyżej wymienionego procesu oraz wskazano ich ramy czasowe. 

 

Tabela 41 Implementacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów             
na lata 2015-2020” 

Faza  Krok 

Ramy czasowe 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

In
ic

ja
cj

a
 

Uchwała Rady 
Gminy Krzczonów                           
o przystąpieniu do 
opracowania Planu 

  
  
 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Zapewnienie 
odpowiednich 
zasobów 
kadrowych                                                 

Budowanie 
wsparcia ze strony 
Interesariuszy  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

F
a

za
 p

la
n

o
w

a
n

ia
 

Ocena stanu 
aktualnego  -                   
opracowanie 
bazowej 
inwentaryzacji CO2                         

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Ustalenie wizji  -                                                   
co chcemy 
osiągnąć? 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Opracowanie planu                                                      
W jaki sposób 
chcemy osiągnąć 
stan pożądany?                           

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Zatwierdzenie 
Planu                                                 

W
d

ro
że

n
ie

 Wdrażanie                                 
przedsięwzięć 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Współpraca                    
z Interesariuszami   
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Faza  Krok 

Ramy czasowe 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

M
o

n
it

o
ro

w
a

n
ie

 

Monitorowanie 
wdrażania Planu 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Tworzenie 
raportów   

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jako lokalny dokument o charakterze 

strategicznym, oparty został na trzyszczeblowy układzie (dostosowanych do warunków 

lokalnych) celów wynikających z identyfikacji obszarów problemowych oraz z realizacji 

unijnej i krajowej polityki niskoemisyjnej. Wyróżniono następujące cele:  

 Generalny (wizja) - wskazuje generalny kierunek rozwoju w założonym horyzoncie 

czasowym. 

 Strategiczne - stanowią konkretyzację wizji w poszczególnych obszarach 

działalności. 

 Szczegółowe - zawierają uszczegółowienie celów strategicznych.  

Dla każdego celu szczegółowego opracowano propozycje działań niezbędnych dla 

jego realizacji. 

Rysunek 3 Uproszczona struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

WIZJA 
 

 
CELE STRATEGICZNE 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

 
DZIAŁANIA 
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V.2 WIZJA, CELE STATEGICZNE I CELE SZCZEGÓŁOWE 
  

Określona w ramach niniejszego opracowania wizja stanowi podstawę,  

dostosowanych do warunków lokalnych, celów Gminy Krzczonów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki niskoemisyjnej. Wskazuje ona punkt,  

w którym jednostka samorządu terytorialnego ma się znaleźć w perspektywie do roku 

2020.  Jednocześnie należy podkreślić, że podejmowane na bazie niniejszego Planu 

działania winny zapewnić realizację przedstawionej poniżej wizji.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizja opiera się na trzech kompleksowych i wzajemnie uzupełniających się celach 

strategicznych wskazujących główne obszary planowanej działalności. Przedmiotowe 

obszary wynikają z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych Gminy Krzczonów. 

Cele strategiczne określają długoterminowe kierunki działań, natomiast cele 

szczegółowe stanowią ich uzupełnieniem.  

Analiza stanu obecnego gminy pozwoliła na sformułowanie niżej wymienionych  

celów strategicznych. Ich realizacja przyniesie zarówno efekty ekologiczne, jak  

i ekonomiczne w postaci oszczędności  w budżetach konsumentów energii. 

 

 

 

WIZJA 
Gmina Krzczonów stanowi nowoczesną i przyjazną środowisku jednostkę 

samorządu terytorialnego, kierującą się zasadą zrównoważonego rozwoju we 

wszystkich aspektach swojej funkcjonalności.  

Działalność gminy ukierunkowana na niskoemisyjny rozwój gospodarczo-

społeczny i dbałość o jakość powietrza na jej obszarze (stanowiąca wzór dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego) zapewnia mieszkańcom wysoki 

standard życia i sprawia, że jest  miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, 

inwestowania oraz turystyki. 
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Biorąc pod uwagę przekrojową odpowiedzialności jednostek samorządu 

terytorialnego za różne elementy naszego środowiska, np. budynki użytku publicznego, 

mieszkania komunalne, komunikację publiczną, planowanie przestrzenne oraz ochronę 

terenów wiejskich, mogą one przyczynić się zarówno do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, jak i procesu adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu.  

Niezwykle ważnymi elementami w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej są:  

sukcesywne ograniczanie zapotrzebowania na energię wśród wszystkich jej odbiorców 

oraz zastępowanie energii pochodzące ze źródeł konwencjonalnych energią pochodzącą 

z odnawialnych źródeł. Efektywność wykorzystania energii ma bezpośredni wpływ na 

emisję zanieczyszczeń do powietrza. Natomiast zmniejszanie uzależnienia od zasobów 

nieodnawialnych i stosowanie alternatywnych źródeł energii  jest elementem 

zwiększającym zabezpieczenie energetyczne jednostki samorządu terytorialnego. 

Kreowanie przez władze lokalne polityki energetycznej jest istotnym czynnikiem 

bezpieczeństwa energetycznego. Sprawny, zrównoważony system energetyczny oparty 

m. in. na paliwach przyjaznych środowisku naturalnemu jest ważnym składnikiem 

wpływającym na lokalny rozwój gospodarczy. W związku z tym, zarówno redukcja 

zużycia energii finalnej, jak zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

będą stanowić priorytetowe obszary działalności Gminy Krzczonów do 2020 roku.  

W szczególności podejmie ona działania w sektorze użyteczności publicznej oraz 

bezpośrednio przyczyniające się to do poprawy warunków życia mieszkańców. Dzięki 

racjonalizacji gospodarki energetycznej w sektorze publicznym, będzie on pełnił 

wzorcową rolę nie tylko dla lokalnej społeczności, lecz również innych jednostek 

samorządu terytorialnego z obszaru Lubelszczyzny. 

Zarządzanie energią Gminy Krzczonów prowadzone będzie w sposób 

kompleksowy. W tym właśnie celu władze gminy podjęły decyzję o przystąpieniu do 

opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Działalność jednostki 

zostanie ukierunkowana na zrównoważony rozwój z uwzględnieniem zagadnień 

poszanowania zasobów naturalnych, niskoemisyjność oraz stasowania kryteriów 

ekonomicznych i środowiskowych przy realizacji zadań.  

Postępujące zmiany klimatu wywołują nie tylko skutki ekologiczne, lecz również 

społeczne i gospodarcze. Dlatego kwestią odpowiedzialności wobec społeczności oraz 

przyszłych pokoleń jest zrównoważony rozwój gospodarczy i przechodzenie na 
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gospodarkę niskoemisyjną. W związku z tym kolejnym z priorytetowych działań gminy 

będzie wprowadzanie nowych wzorców konsumpcyjnych wśród wszystkich grup 

odbiorców energii, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Gmina Krzczonów 

będzie podejmował przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie ekologicznej 

świadomości mieszkańców oraz aktywizację lokalnej społeczności w zakresie działań 

prowadzących do poprawy efektywności energetycznej i ochrony powietrza. 

Zwiększenie roli i bezpośredniego udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz 

zrównoważonego rozwoju gminy ma podstawowe znaczenie w kontekście realizacji 

poszczególnych celów Planu. Działania edukacyjne i informacyjne wśród mieszkańców 

 i podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy pozwolą na podejmowanie 

przez nich świadomych decyzji inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych związanych  

z wykorzystywaniem energii.   

Realizując poszczególne działania w głównych obszarach samorząd lokalny 

powinien dążyć do realizacji odpowiednio sformułowanych celów szczegółowych, 

będących odpowiedzią wobec celów strategicznych. Zaprezentowane niżej cele 

szczegółowe stanowią podstawę do definiowania poszczególnych obszarów interwencji  

i jednocześnie oddziałując na strukturę działań określonych w tych obszarach. 

Rysunek 4  Cele szczegółowe i strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

             
Źródło:  Opracowanie  własne 
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Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, uwzględniających nie tylko aspekt 

energetyczny i ekologiczny, ale także edukacyjny stanowi główny element strategii. 

Przewidziane do realizacji w ramach niniejszego opracowania przedsięwzięcia będą 

miały charakter zarówno inwestycyjny, jak i nieinwestycyjny i będą obejmować 

wszystkie sektory konsumentów energii na terenie Gminy Krzczonów. Ich 

podstawowym założeniem jest zaangażowanie jak największej grupy podmiotów 

 w działania na rzecz budowania niskoemisyjnej gospodarki poprzez zwiększanie 

świadomości użytkowników energii dotyczącej sposobów i możliwości poprawy 

efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w ich własnym zakresie. Oprócz działań wpływających bezpośrednio na 

racjonalizację zużycia nośników energii (paliw) oraz obniżenie zużycia energii, 

zaplanowano również działania mające na celu kształtowanie świadomości i postaw 

ekologicznych konsumentów energii oraz zmianę ich negatywnych przyzwyczajeń. Role 

wzorcową w tym zakresie będzie pełnił sektor publiczny. Poza zadaniami, za realizację 

których, odpowiedzialne będą jednostki sektora publicznego, strategia uwzględnia także 

działania bezpośrednio angażujące mieszkańców oraz podmioty prowadzące działalność 

na terenie Gminy Krzczonów. Aktywizacja interesariuszy Planu ma ogromne znaczenie 

dla realizacji wszystkich zamierzonych celów.  

Przedstawiona w niniejszym rozdziale wizja oraz cele są zbieżne z założeniami 

polityki przestrzennej Gminy Krzczonów zawartymi w „Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” z 2010 r. Zakładają one ukształtowanie 

zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie  wyższej pozycji ekonomicznej gminy, 

pozwalającej na poprawę warunków życia, przy jednoczesnym  zachowaniu  zasobów  

i walorów środowiska kulturowego oraz trwałości funkcjonowania procesów 

przyrodniczych. Dodatkowo są one zgodne z celami długoterminowymi Gminy 

Krzczonów wskazanym w „Programie Ochrony Powietrza” w szczególności w  zakresie:  

 ochrony powietrza – „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na obszarach                       

o zwartej zabudowie wiejskiej”, 

 edukacji ekologicznej i kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa – 

„Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poczucia 

odpowiedzialności za jakość środowiska”. 
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V.3 PROJEKTY DZIAŁAŃ 
 

Poniższa tabela zawiera projekty działań „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Krzczonów na lata 2015-2020” wraz z szacunkowymi nakałdami finansowym 

niezbędnymi do ich realizacji. W zestawieniu przedstawiono również roczną 

oszczędność energii i kosztów oraz planowany efekt ekologiczny. Przedsięwzięcia 

przyporządkowano poszczególnym sektorom, zgodnie z metodologią, którą przyjęto do 

sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla.  

Dla każdego z planowanych działań przygotowano Kartę Przedsięwzięcia 

zwierającą  szczegółowe informacje na jego temat. Dodatkowo każde z przedsięwzięć 

inwestycyjnych poddano analizie ryzyka. Karty Przedsięwzięć umieszczono  

w Załączniku 3 do niniejszego opracowania.  

 Proponowany do realizacji zestaw przedsięwzięć ma na celu zwiększenie 

efektywności wykorzystania energii we wszytkich sektorach jej odbiorców, redukcję 

emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej 

z odnawialnych źródeł w ogólnym zużycia energii na obszarze Gminy Krzczonów.   

Wrunkiem realizacji wszystkich działań przedstawionych w niniejszym 

opracowaniu są możliwości techniczne, organizacyjne oraz finansowe ich 

przeprowadzenia. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć  będzie uzależniona od 

pozyskania zewnętrznych środków finansowych. 

Zadania, których realizatorem jest Gmina Krzczonów zostały wpisane do 

Wieloletniego Proglanu Finansowego gminy. Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące sfery 

społeczeństwa pozostają w gestii ich realizatorów. 
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Tabela 42 Projekt przedsięwzięć wraz z efektem energetycznym, ekonomicznym i ekologicznym 

Id. Sektor Nazwa działania 

Szacowane 
nakłady 

finansowe 
[PLN] 

Szacowane 
nakłady 
Gminy 

Krzczonów 
[PLN] 

Możliwe źródła 
finasowania 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

realizację 
przedsięwzięcia 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
energii 

[MWh/rok] 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
kosztów 

[PLN/rok] 

Szacowane 
roczne 

zmniejszenie 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

D1 

Użyteczność 
publiczna/ 

Infrastruktura 
komunalna 

Montaż instalacji 
OZE na budynkach 

użyteczności 
publicznej 

216 000 32 400 

RPO WL 2015-2020 
PROW 2015-2020 

NFOŚiGW 
Budżet Gminy 

Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

44 8 790 18 

D2 

Użyteczność 
publiczna/ 

Infrastruktura 
komunalna 

Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na 

obiektach 
użyteczności 

publicznej 

370 000 55 500 

RPO WL 2015-2020 
PROW 2015-2020 

Narodowy Fundusz 
Ochrony 

Środowiska  
i Gospodarki 

Wodnej 
Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

40 22 204 32 

D3 

Użyteczność 
publiczna/ 

Infrastruktura 
komunalna 

Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 

budynków 
użyteczności 

publicznej poprzez 
ich 

termomodernizację 

2 000 000 300 000 

RPO WL 2015-2020 
PROW 2015-2020 

Fundusz 
Termomodernizacji   

BGK 
Budżet Gminy 

Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

65 8 409 22 

D4 

Użyteczność 
publiczna/ 

Infrastruktura 
komunalna 

Montaż oświetlenia 
hybrydowego na 
obszarze Gminy 

Krzczonów 

66 960*  10 044* 

RPO WL 2015-2020 
PROW 2015-2020 

Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

14 7 140 11 

D5 
Użyteczność 
publiczna/ 

Infrastruktura 

Wdrożenie 
programu 

oszczędzania 

 -  -  - 
Szkoła Podstawowa  

i Publiczne 
Gimnazjum  

37 6 828 16 
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Id. Sektor Nazwa działania 

Szacowane 
nakłady 

finansowe 
[PLN] 

Szacowane 
nakłady 
Gminy 

Krzczonów 
[PLN] 

Możliwe źródła 
finasowania 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

realizację 
przedsięwzięcia 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
energii 

[MWh/rok] 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
kosztów 

[PLN/rok] 

Szacowane 
roczne 

zmniejszenie 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 
komunalna energii  

w jednostkach 
oświatowych 

w Krzczonowie 
Szkoła Podstawowa  

w Kosarzewie Dolnym 

D6 

Użyteczność 
publiczna/ 

Infrastruktura 
komunalna 

Aktualizacja „Planu 
Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla 
Gminy Krzczonów 
na lata 2015-2020” 

10 000 10 000 
Budżet Gminy 

Krzczonów 
 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

 -   - -  

D7 

Użyteczność 
publiczna/ 

infrastruktura 
komunalna 

Wdrożenie systemu 
zielonych 

zamówień/ 
zakupów 

publicznych 

- - - 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

- - - 

D8 Mieszkalnictwo 

Zmniejszenie 
zanieczyszczenia 

powietrza na 
terenie Gminy 

Krzczonów poprzez 
wykonanie 
instalacji 

fotowoltaicznych  
w gospodarstwach 

domowych 

5 700 000 8 550** 

Środki 
beneficjentów 
bezpośrednich 

projektu - 
mieszkańców 

RPO WL 2015-2020 
PROW 2015-2020 

Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

541 327 890 439 

D9 Mieszkalnictwo 

Zmniejszenie 
zanieczyszczenia 

powietrza na 
terenie Gminy 

Krzczonów poprzez 
montaż kolektorów 

słonecznych  
w gospodarstwach 

domowych 

9 761 500 14 642** 

Środki 
beneficjentów 
bezpośrednich 

projektu - 
mieszkańców 

RPO WL 2015-2020 
PROW 2015-2020 

Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

1 942 163 965 715 
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Id. Sektor Nazwa działania 

Szacowane 
nakłady 

finansowe 
[PLN] 

Szacowane 
nakłady 
Gminy 

Krzczonów 
[PLN] 

Możliwe źródła 
finasowania 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

realizację 
przedsięwzięcia 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
energii 

[MWh/rok] 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
kosztów 

[PLN/rok] 

Szacowane 
roczne 

zmniejszenie 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

D10 Mieszkalnictwo Organizacja Dni 
Energii 

20 000 5 000 

WFOŚiGW 
PROW 2015-2020 

Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

- - - 

D11 Mieszkalnictwo Stworzenie portalu 
informacyjnego 

5 000 1 000 

WFOŚiGW 
PROW 2015-2020 

Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

- - - 

D12 Mieszkalnictwo 

System dopłat 
 z budżetu Gminy 

Krzczonów do 
przedsięwzięć  

z zakresu 
ograniczania niskiej 

emisji 

500 000 500 000 
Budżet Gminy 

Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

4 000 337 169 1 364 

D13 Handel, usługi, 
produkcja 

Przygotowanie  
i przeprowadzenie 
akcji informacyjno-
promocyjnych dla 
przedsiębiorców 

15 000 3 000 

WFOŚiGW 
PROW 2015-2020 

Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

- - - 

D14 Handel, usługi, 
produkcja 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej  

w grupie handel, 
usługi, produkcja 

400 000 0 
Środki podmiotów 

prywatnych 
Podmioty prywatne 491 60 000 172 

D15 Transport 

Budowa  
i modernizacja 
infrastruktury 
drogowej na 

25 050 000 5 000 000 

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 

Lokalnych 
PROW 2015-2020 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

160 80 464 39 
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Id. Sektor Nazwa działania 

Szacowane 
nakłady 

finansowe 
[PLN] 

Szacowane 
nakłady 
Gminy 

Krzczonów 
[PLN] 

Możliwe źródła 
finasowania 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

realizację 
przedsięwzięcia 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
energii 

[MWh/rok] 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
kosztów 

[PLN/rok] 

Szacowane 
roczne 

zmniejszenie 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 
obszarze Gminy 

Krzczonów 
Budżet Powiatu 

Lubelskiego 
Dotacje celowe  

z budżetu państwa 
Budżet Gminy 

Krzczonów 

i Nieruchomości 
Zarząd Dróg 

Powiatowych  
w Lublinie z/s  
w Bełżycach 

D16 Transport 

Budowa ścieżek 
rowerowych na 
obszarze Gminy 

Krzczonów 

9 000 000 1 350 000 

RPO WL 2015-2020 
PROW 2015-2020 

Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

210 105 609 52 

D17 Transport 

Przygotowanie 
 i przeprowadzenie 

kampanii 
społecznej 
związanej  

z efektywnym 
 i ekologicznym 

transportem  

15 000 2 000 

WFOŚiGW 
PROW 2015-2020 

Budżet Gminy 
Krzczonów 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie - 

Referat Inwestycji, 
Budownictwa  

i Nieruchomości 

- - - 

* nakład stanowiący różnicę pomiędzy kosztem montażu oświetlenia tradycyjnego a kosztem oświetlenia hybrydowego 

**1% z całkowitej kwoty wkładu własnego do projektu będzie pochodził z budżetu Gminy Krzczonów 

Źródło: Opracowanie własne 
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V.4 ANALIZA POTENCJAŁU REDUKCJI EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH. IDENTYFIKACJA MOŻLIWYCH DO 
WDROŻENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z ICH OPISEM I ANALIZĄ 
SPOŁECZNO-EKONOMICZNĄ 
 

 Niniejszy rozdział zawiera opis środków i zadań umożliwiających osiągniecie 

wyznaczonego celu w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania energii we 

wszystkich sektorach jej odbiorców, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz 

zwiększenia udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii na obszarze Gminy 

Krzczonów.  

Planowane działania mają zarówno charakter inwestycyjny, jak  

i niewinwestycyjny. Każde z działań zostało zliczone do odpowiedniej grupy kosztowej: 

 działania wysokonakładowe, 

 działania niskonakładowe, 

 działania beznakładowe. 

Należy podkreślić, że zaprezentowane w niniejszym opracowaniu przedsięwzięci 

mają charakter koncepcyjny. Ich kształt, terminy realizacji, efekt ekologiczny, 

ekonomiczny i społeczny może ulec zmianie na etapie projektowania poszczególnych 

działań. Po określeniu wszelkich niezbędnych informacji (np. po przeprowadzeniu 

audytu energetycznego, określeniu możliwości technicznych kolektorów słonecznych, 

paneli fotowoltaicznych, itd.) zadania, których ostateczny kształt będzie znany zostaną 

umieszone w ramach przedmiotowego dokumentu w ramach jego aktualizacji.   

 

Identyfikator D1 

Sektor Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności 
publicznej 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny II. Zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w sektorze publicznym 

Korzyści społeczne 
Wśród korzyści wynikających z zastosowania OZE należy 
wymienić korzyści ekonomiczno-społeczne (wprowadzenie 
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niewyczerpalnych i tanich źródeł energii - w miejsce trudniej 
dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych), ekologiczne 
(zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych  
z przetwarzaniem paliw kopalnych i redukcja efektu 
cieplarnianego) i zdrowotne (ograniczenie zachorowań 
wynikających z zanieczyszczeń środowiska). 
Dodatkowo dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy  
i dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

216 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

44 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

18 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie montaż zestawów solarnych do 

podgrzewania wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii 

elektrycznej ze słońca w budynkach użyteczności publicznej.  

Kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 

wymienionych poniżej budynkach użyteczności publicznej: 

 Urząd Gminy w Krzczonowie, 

 Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, 

 Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Krzczonowie, 

 Przedszkole Publiczne w Krzczonowie, 

 Szkoła Podstawowa w Kosarzewie Dolnym. 

Przewiduje się montaż 5 zestawów solarnych składających się z 5 (1 budynek) 

oraz 7 (4 budynki) płaskich kolektorów słonecznych i odpowiednich zasobników wody 

(w zależności od potrzeb danego budynku). Dodatkowo zostanie zamontowane  

5  instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na każdym z planowanych budynków.  

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii, wpływające na 

redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz spadek kosztów utrzymania 

budynków użyteczności publicznej. 
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Wykres 35 Roczne zużycie energii D1 [MWh/rok] Wykres 36  Roczne koszty energii D1 [PLN/rok] 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

Identyfikator D2 

Sektor Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania Montaż instalacji fotowoltaicznych obiektach 
użyteczności publicznej 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny II. Zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w sektorze publicznym 

Korzyści społeczne 

Wśród korzyści wynikających z zastosowania OZE należy 
wymienić korzyści ekonomiczno-społeczne (wprowadzenie 
niewyczerpalnych i tanich źródeł energii - w miejsce trudniej 
dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych), ekologiczne 
(zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych  
z przetwarzaniem paliw kopalnych i redukcja efektu 
cieplarnianego) i zdrowotne (ograniczenie zachorowań 
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wynikających z zanieczyszczeń środowiska). 
Dodatkowo dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy  
i dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

370 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

40 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

32 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie montaż instalacji fotowoltaicznych do 

produkcji energii elektrycznej ze słońca na obiektach użyteczności publicznej. Panele 

fotowoltaiczne zostaną zamontowane na ujęciach wody: Nowiny Żukowskie, Krzczonów 

Skałka, Olszanka-Żuków, Sobieska Wola, Krzczonów Trzeci, Piotrkówek, Teklin - 

Gierniak, Kosarzew Górny, Pustelnik, Walentynów Pamięcin oraz oczyszczalni ścieków 

w Krzczonowie. Obiekty te są niezwykle energochłonne, a przez to ich eksplantacja jest 

kosztowna. Odpowiadają one za największe zużycie energii elektrycznej w sektorze 

Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna.  

Przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW oraz 5 kW  

w zależności od zapotrzebowania każdego obiektu.  

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 

pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, wpływające na redukcję emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery oraz spadek kosztów utrzymania obiektów użyteczności 

publicznej. 
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Wykres 37 Roczne zużycie energii D2 [MWh/rok]   Wykres 38 Roczne koszty energii D2 [PLN/rok] 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Identyfikator D3 

Sektor Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny I. Redukcja zużycia energii na obszarze 
gminy 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków 

Korzyści społeczne 

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie 
komfortu cieplnego w budynkach gminnych oraz polepszenie 
jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej. 
Dodatkowo wykonanie zadania wpłynie na ugruntowanie 
pozycji sektora publicznego jako lidera  
w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami 
finansowymi. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

2 000 000 

Szacowana 82 
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oszczędność energii 
[MWh/rok] 
Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

28 

 
Przedmiotem projektu będzie wykonanie kompleksowej termomodernizacja  

2 budynków użyteczności publicznej, będących własności Gminy Krzczonów. Zakres 

termomodernizacji będzie wynikał z przeprowadzonych audytów energetycznych 

(ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja 

instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, 

modernizacja źródeł ciepła,  wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego). 

Przedsięwzięcie będzie dotyczyło budynków: 

 Szkoły Podstawowej w Kosarzewie Dolnym, 

 Remizy OSP w Krzczonowie. 

Działania poprawiające energooszczędność budynków niosą zarówno korzyści 

ekonomiczne, jak i ekologiczne. Do pozytywnych dla środowiska efektów, zaliczyć 

można spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszenie 

zanieczyszczeń powietrza i uniknięcie kosztów zewnętrznych spowodowanych 

zmianami klimatu. 

 

Wykres 39 Roczne zużycie energii D3 [MWh/rok]  Wykres 40 Roczne koszty energii D3 [PLN/rok] 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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Identyfikator D4 

Sektor Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania Montaż oświetlenia hybrydowego na obszarze Gminy 
Krzczonów 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny II. Zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w sektorze publicznym 

Korzyści społeczne 

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost udziału 
energii pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia energii 
na terenie Gminy Krzczonów wpływający na zwiększenie jej 
bezpieczeństwa energetycznego. Projekt wpłynie na 
kształtowanie przestrzeni publicznej oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa poruszania się na obszarze gminy. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

66 960* 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

14 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

11 

**nakład stanowiący różnicę pomiędzy kosztem montażu oświetlenia tradycyjnego a kosztem oświetlenia 

hybrydowego 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa oświetlenia hybrydowego na obszarze 

Gminy Krzczonów.  Oświetlenie składać się będzie z oprawy oświetleniowej z diodami LED, 

panela fotowoltaicznego przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną do zasilania 

oprawy LED, akumulatorów żelowych oraz mikroturbiny wiatrowej umieszczonej na 

wierzchołku słupa. Oświetlenie tradycyjnymi latarniami (z lampami elektrycznym) oprócz 

wykonania prac montażowych samej lampy, wymaga wykonania elektrycznej linii zasilającej, co 

nie we wszystkich przypadkach jest możliwe lub uzasadnione ekonomicznie.  

Montaż oświetlenia hybrydowego będzie stanowił jeden z elementów przedsięwzięcia 

polegającego na poprawie ładu przestrzennego w centrum miejscowości Krzczonów – zielony 

skwer przy ul. Żeromskiego oraz przy budynku Urzędu Gminy w Krzczonowie. Dodatkowo 

oświetlenie takiego rodzaju  zostanie zamontowane w różnych miejscowościach gminy  

w związku z realizacją projektu mającego na celu podniesienie jej atrakcyjności turystycznej. 

Efekt energetyczny i ekologiczny wyznaczony został zgodnie z założeniem, że oświetlenie 

hybrydowe zastępują oświetlenie tradycyjne. 
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Identyfikator D5 

Sektor Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna 

Grupa kosztowa Beznakładowe 

Nazwa działania Wdrożenie programu oszczędzania energii  
w jednostkach oświatowych 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Krzczonowie 
Szkoła Podstawowa w Kosarzewie Dolnym 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny III. Promocja nowych wzorców 
konsumpcyjnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

Korzyści społeczne 

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie 
świadomości uczniów w zakresie racjonalnego 
wykorzystania energii. Przyczyni się ono również do 
poprawy warunków panujących w pomieszczeniach 
szkolnych - dostosowanie temperatury i natężenia 
oświetlenia do potrzeb użytkowników budynku (uczniów, 
nauczycieli, innych użytkowników). Zaoszczędzone,  
w wyniku zmniejszenia zużycia energii, środki finansowe 
mogą zostać następnie wykorzystane na realizację innych 
zadań w zakresie redukcja emisji gazów cieplarnianych  
i negatywnego oddziaływania na klimat. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

- 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

37 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

16 

 

Przedsięwzięci będzie polegało na przystąpieniu dwóch szkół z trenu Gminy 

Krzczonów do projektu EURONET 50/50 MAX. Jego celem jest wprowadzenie 

ekonomicznej zachęty do oszczędzania energii, zarówno dla szkół, jak i dla organów 

finansujących ich działalność: 50% kwoty zaoszczędzonej (dzięki środkom efektywności 

energetycznej wprowadzonym przez uczniów i nauczycieli) jest wypłacane szkole, 

podczas gdy drugie 50% stanowi oszczędność władz lokalnych, które płacą rachunki. 

Projekt daje samorządom lokalnym możliwość ograniczenia rachunków za energię oraz 

emisji CO2, podczas gdy szkoły zyskują dodatkowe środki, które mogą zainwestować  

w przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną lub zaspokojenie innych 

potrzeb. 
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Szacowana oszczędność energii w placówkach oświatowych będzie kształtowała 

się na poziomie 10% aktualnego jej zużycia.   

 

 Wykres 41 Roczne zużycie energii D5 [MWh/rok] Wykres 42 Roczne koszty energii D5 [PLN/rok] 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Identyfikator D6 

Sektor Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna 

Grupa kosztowa Niskonakładowe 

Nazwa działania Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Krzczonów na lata 2015-2020” 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny I. Redukcja zużycia energii na obszarze 
gminy 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Kompleksowe zarządzanie energią  
w gminie 

Korzyści społeczne 

Umożliwienie interesariuszom uczestnictwa w procesie 
planowania oraz zarządzania energią na terenie Gminy 
Krzczonów - dokument jest publicznie dostępny. 
Wprowadzenie systemu umożlwiającego efektywne 
gospodarowanie energią na obszarze Gminy Krzczonów.   

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

- 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

- 



 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRZCZONÓW NA LATA 2015-2020 

  
130 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

- 

 

Systematyczny monitoring jest istotnym elementem wdrażania „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-2020”. Podstawowym jego celem jest 

kontrola postępów realizacji założeń zawartych w przedmiotowym opracowaniu. 

Regularne monitorowanie wdrażania, z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników, 

pozwala ocenić stopień osiągania celów, jak również wprowadzić, w razie konieczności,  

środki naprawcze.  

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie aktualizacja Planu w  przypadku:                                                                                                                                                                                                                     

 znacznej zmiany zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych (np. rozwój 

przemysłu, transportu, wzrost liczby ludności),                                                                                                                                                                                         

 znacznego odbiegania rzeczywiście osiągniętych (dla poszczególnych działań) 

efektów redukcji od poziomu efektów oszacowanych na etapie opracowania Planu,                                                                                                                                                                                                                                                   

 niewykonania lub zmiany terminu realizacji niektórych z zaplanowanych działań.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Identyfikator D7 

Sektor Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna 

Grupa kosztowa Beznakładowe 

Nazwa działania Wdrożenie systemu zielonych zamówień/ 
zakupów publicznych 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny I. Redukcja zużycia energii na obszarze 
gminy 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Kompleksowe zarządzanie energią  
w gminie 

Korzyści społeczne 

Dzięki realizacji przedmiotowego  przedsięwzięcia Gmina 
Krzczonów będzie pełnił wzorową rolę w zakresie 
możliwości zamawiania usług i produktów w oparciu  
o kryteria ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze 
skutkami długofalowymi). Wpłynie ono też pozytywnie na 
rozwój i upowszechnianie technologii o niskiej szkodliwości 
dla środowiska naturalnego. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

- 

Szacowana 
oszczędność energii 

- 
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[MWh/rok] 
Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

- 

 

Zielone zamówienia publiczne to polityka, w ramach której podmioty publiczne 

włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur 

udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny 

wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia 

produktów, a poprzez to wpływają na rozwój  i upowszechnienie technologii 

środowiskowych. W ramach zielonych zamówień zaleca się włączać kryteria oraz 

wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych, w miarę 

możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia), a także poszukiwać rozwiązań 

minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu 

życia.  

Zielone zamówienia powinny obejmować działania takie jak:  

 zakup energooszczędnych urządzeń AGD, sprzętu komputerowego,  

 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,  

 zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu,  

 wykorzystywanie inteligentnych systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach,  

 wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Identyfikator D8 

Sektor Mieszkalnictwo 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania 
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie 

Gminy Krzczonów poprzez wykonanie instalacji 
fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny II. Zwiększenie energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 2. Wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w gospodarstwach domowych 

Korzyści społeczne 
W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost energii 
pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia energii 
elektrycznej na terenie Gminy Krzczonów wpływający na 
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zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego. 
Dodatkowo wpłynie ono bezpośrednio na jakość życia 
mieszkańców - obniżenie kosztów utrzymania gospodarstw 
domowych oraz poprawę stanu jakości powietrza. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

5 700 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

541 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

439 

 

Przedmiotem projektu będzie wykonanie 300 instalacji fotowoltaicznych 

wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej na budynkach 

stanowiących własność mieszkańców Gminy Krzczonów. Energii wyprodukowana przez 

instalacje będzie wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw 

domowych. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej skutkujące redukcją emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz 

spadkiem kosztów utrzymania gospodarstw domowych. 

Planowany jest montaż instalacja fotowoltaicznej o mocy 2 kW w każdym 

gospodarstwie domowym objętym projektem. 

 

Wykres 43 Roczne zużycie energii D8 [MWh/rok]  Wykres 44 Roczne koszty energii D8 [PLN/rok] 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Identyfikator D9 

Sektor Mieszkalnictwo 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania 
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie 

Gminy Krzczonów poprzez montaż kolektorów 
słonecznych w gospodarstwach domowych 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny II. Zwiększenie energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 2. Wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w gospodarstwach domowych 

Korzyści społeczne 

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost udziału 
energii pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia 
energii na terenie Gminy Krzczonów wpływający na 
zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego. 
Dodatkowo jego realizacji wpłynie na usprawnienie  
i zautomatyzowanie procesu podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej. Przedsięwzięcie wpłynie bezpośrednio na jakość 
życia mieszkańców - obniżenie kosztów utrzymania 
gospodarstw domowych oraz poprawę stanu jakości 
powietrza. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

9 761 500 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

1 942 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

715 

 

Przedmiotem projektu będzie montaż 700 zastawów kolektorów słonecznych do 

podgrzewania wody na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Krzczonów. 

Przewiduje się montaż  zestawów składających się z 2, 3, 4 lub 5 płaskich kolektorów 

słonecznych i odpowiednich zasobników wody w zależności od potrzeb danego 

budynku. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej 

niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz uciążliwości korzystania  

z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, a przez to redukcja emisji 

gazów cieplarnianych do atmosfery oraz spadek kosztów utrzymania gospodarstw 

domowych.  
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Wykres 45 Roczne zużycie energii D9 [MWh/rok]  Wykres 46 Roczne koszty energii D9 [PLN/rok] 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Identyfikator D10 

Sektor Mieszkalnictwo 

Grupa kosztowa Niskonakładowe 

Nazwa działania Organizacja Dni Energii 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny III. Promocja nowych wzorców 
konsumpcyjnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

Korzyści społeczne 

Podniesienie świadomości lokalnej społeczności w takich 
dziedzinach jak: efektywność energetyczna, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii i powiązania pomiędzy 
wykorzystaniem energii a zamianami klimatu. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

20 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

- 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

- 
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Projekt będzie polegał na organizacji cyklu wydarzeń pn. „Dzień Energii”, podczas 

których władze gminy będą popularyzowały inicjatywy proklimatyczne i związane  

z gospodarką niskoemisyjną. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przystępna 

prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań energetycznych, w tym 

alternatywnych źródeł energii, źródeł finansowania projektów ekoenergetycznych, 

ochrony środowiska  oraz promocja pozytywnych zachowań konsumentów energii. 

Impreza będzie również doskonałą okazją do prezentacji lokalnych inicjatyw na rzecz 

zrównoważonej energii, a także promocji zdrowego stylu życia opartego na korzystaniu 

ze środków transportu przyjaznych środowisku.   

 

Identyfikator D11 

Sektor Mieszkalnictwo 

Grupa kosztowa Niskonakładowe 

Nazwa działania Stworzenie portalu informacyjnego 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny III. Promocja nowych wzorców 
konsumpcyjnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Promocja niskoemisyjnych źródeł 
energii 

Korzyści społeczne 

Zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców  
w zakresie niskoemisyjnych źródeł energii, efektywności 
energetycznej budynków, wykorzystania OZE i ograniczania 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

5 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

- 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

- 

 

Projekt polegać będzie na budowie portalu informacyjnego w postaci podstrony do 

strony Urzędu Gminy w Krzczonowie. Dzięki niemu mieszkańcy uzyskają dostęp do 

danych i dokumentów zawierających informacje na temat gospodarki niskoemisyjnej 

oraz działań przynoszących korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne  – 

niskoemisyjnych źródeł energii, podnoszenia efektywności energetycznej, metod 
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zmniejszenia zużycia energii, ekojazdy, możliwości zastosowania OZE. Portal będzie 

zawierał również informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania na 

realizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia z zakresu niskoemisyjności oraz 

praktyczne wskazówki, jak takie dofinasowanie otrzymać.   

 

Identyfikator D12 

Sektor Mieszkalnictwo 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania System dopłat z budżetu Gminy Krzczonów do 
przedsięwzięć z zakresu niskoemisyjności  

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny I. Redukcja zużycia energii na obszarze 
gminy 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 3. Poprawa jakości systemów grzewczych 

Korzyści społeczne 

W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych oraz obniżenie 
kosztów utrzymania gospodarstw domowych związanych  
z zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego. 
Dodatkowo skutkiem przeprowadzenia przedsięwzięcia 
będzie ograniczenie emisji substancji powstających  
w procesach spalania paliw kopalnych oraz poprawa 
jakości powietrza na obszarze gminy. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

500 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

4 000 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

1 364 

 

Projekt będzie polegał na stworzeniu programu dofinansowania do przedsięwzięć 

polegających na wymianie źródeł ciepła na źródła o najwyższej efektywności 

energetycznej lub zasilanego OZE, dzięki któremu właściciele (współwłaściciele) lokali 

mieszkalnych bądź budynków mieszkalnych z terenu gminy będą mogli mogą ubiegać 

się o dotację celową z jej budżetu. Będzie ona udzielana w danym roku kalendarzowym 

do wysokości środków zgromadzonych w budżecie gminy  stanowiących wpływy z opłat 

za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub 
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naruszenia wymogów korzystania ze środowiska  w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska i ustawy o ochronie przyrody.   

Realizacja zadnia przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji na obszarze Gminy 

Krzczonów.  

 

Wykres 47 Roczne zużycie energii D12[MWh/rok] Wykres 48 Roczne koszty energii D12 [PLN/rok] 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Identyfikator D13 

Sektor Handel, Usługi, Produkcja 

Grupa kosztowa Niskonakładowe 

Nazwa działania Przygotowanie i przeprowadzanie akcji informacyjno-
promocyjnych dla przedsiębiorców 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny III. Promocja nowych wzorców 
konsumpcyjnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Promocja niskoemisyjnych źródeł 
energii 

Korzyści społeczne 

Zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie 
oszczędnego i zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
oraz gospodarowania energii skutkujące polepszeniem 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
warunków pracy. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

15 000 

Szacowana - 
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oszczędność energii 
[MWh/rok] 
Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

- 

 

Wśród przedsiębiorców coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania 

w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Dzieje się to za sprawą rosnących 

systematycznie cen paliw. Przedmiotem projektu będzie przygotowanie  

i przeprowadzanie akcji informacyjno-promocyjna wśród przedsiębiorców 

prowadzących działalność na terenie Gminy Krzczonów. Akcja będzie dotyczyła 

zagadnień związanych ze zmniejszeniem zużycia energii, niskoemisyjnymi źródłami 

energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych i wykorzystaniem OZE. 

 

Identyfikator D14 

Sektor Handel, Usługi, Produkcja 

Grupa kosztowa Niskonakładowe 

Nazwa działania Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, 
usługi, produkcja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Podmioty prywatne 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny I. Redukcja zużycia energii na obszarze 
gminy 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków 

Korzyści społeczne 

W wyniku realizacji przedsięwzięć nastąpi polepszenie 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
warunków pracy. Ponadto wpłyną one pozytywnie na 
wizerunek ekologiczny przedsiębiorstw. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

400 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

491 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

172 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada działania związane ze zmniejszeniem 

energochłonności budynków w grupie handel, usługi, produkcja. Działania będą 

realizowane przez przedsiębiorców i będą one efektem przeprowadzonych przez Gminę 

Krzczonów kampanii informacyjno-promocyjnych.   

 

Wykres 49 Roczne zużycie energii D14 [MWh/rok]Wykres 50 Roczne koszty energii D14 [PLN/rok] 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Identyfikator D15 

Sektor Transport 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na 
obszarze Gminy Krzczonów 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny I. Redukcja zużycia energii na obszarze 
gminy 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 4. Ograniczenie emisji liniowej 

Korzyści społeczne 

Zwiększenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa 
i płynności ruchu na obszarze Gminy Krzczonów. 
Dodatkowo mieszkańcy uzyskają łatwiejszy dostęp i dojazd 
do miejsc, gdzie do tej pory był on utrudniony. Pośrednio 
przedsięwzięcia takie pozytywnie oddziałują również na 
rozwój terenu (pobudzenie aktywności gospodarczej). 
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Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

25 050 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

160  

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

39 

 

Przedmiotem projektu będzie budowa i modernizacja dróg gminnych oraz 

powiatowych mająca na celu poprawę płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na terenie Gminy Krzczonów. W efekcie realizacji działania nastąpi zmniejszenie 

negatywnych dla środowiska naturalnego skutków nadmiernego czasu przejazdu 

odcinkami dróg, poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających 

w procesie spalania paliw w silnikach samochodowych.  

Średnia prędkość pojazdów poruszających się po drogach utwardzonych jest 

wyższa od średniej prędkości pojazdów poruszających się po drogach 

nieutwardzonych/niezmodernizowanych. W związku ze zwiększeniem średniej 

prędkości poruszania się pojazdów jednocześnie następuje spadek zużywanego przez 

nie paliwa. 

 

Identyfikator D16 

Sektor Transport 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania Budowa ścieżek rowerowych na obszarze Gminy 
Krzczonów 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny I. Redukcja zużycia energii na obszarze 
gminy 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 4. Ograniczenie emisji liniowej 

Korzyści społeczne 

Umożliwienie szybkiego i bezpiecznego poruszania się 
rowerem na obszarze gminy. Poprawa komfortu 
podróżowania na rowerze oraz zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. 
Aktywizacja lokalnej społeczności do działań związanych  
z aktywnością ruchową sprzyjającą zdrowiu oraz 
wzmocnienie kondycji fizycznej mieszkańców. 
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Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

9 000 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

210 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

52 

 

Przedmiotem projektu będzie budowa ścieżek rowerowych na obszarze Gminy 

Krzczonów. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjności 

roweru jako środka transportu wśród mieszkańców gminy, którzy zachęceni 

nowoczesną infrastrukturą wybierać będą chętniej właśnie ten środek transportu. 

Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie presji na wykorzystywanie 

samochodów w podróżach po terenie gminy – dojazd do pracy, szkoły, w związku 

 z bieżącymi sprawami codziennymi.    

 

Identyfikator D17 

Sektor Transport 

Grupa kosztowa Wysokonakładowe 

Nazwa działania Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej 
związanej z efektywnym i ekologicznym transportem  

Jednostka 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Krzczonowie - Referat Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości 

Zgodność z celem 
strategicznym 

Cel strategiczny III. Promocja nowych wzorców 
konsumpcyjnych 

Zgodność z celem 
szczegółowym 

Cel szczegółowy 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

Korzyści społeczne 

Zwiększenie ekologicznej świadomości kierowców oraz 
zmiana ich negatywnych przyzwyczajeń. Zwiększenie 
komfortu jazdy oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa 
uczestników ruchu. 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

10 000 

Szacowana 
oszczędność energii 
[MWh/rok] 

- 

Szacowane  
zmniejszenie emisji 
CO2 [MgCO2/rok] 

- 
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Przedmiotem projektu będzie przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 

społecznej związanej z efektywnym i ekologicznym transportem. Ekojazda to 

ekonomiczna jazda, czyli takie prowadzenia samochodu, aby spalał jak najmniej paliwa, 

a przez to koszty jego utrzymania były jak najniższe. To także nowa kultura jazdy, która 

pozwala na optymalne wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych 

zastosowanych w nowoczesnych pojazdach i na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa 

na drogach. Stanowi ona też ważny element zrównoważonego rozwoju. Ponadto 

ekojazda przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia poziomu jego 

zanieczyszczenia. 

Średnia oszczędność kosztów związanych z tankowaniem przy stosowaniu zasad 

ecodrivingu to zazwyczaj około 10%. 

 
V.5 WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIEWZIĘĆ 
 

W celu wyboru przedsięwzięć  planowanych do realizacji i wskazanych w ramach 

niniejszego dokumentu przeprowadzono rachunek ekonomiczny.  W ramach analizy 

ekonomicznej wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięć: 

 SPBP, 

 NPV, 

 DGC. 

SPBP (Simple Pay Back Period) – to prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych. 

Jest najczęściej spotykanym statystycznym kryterium efektywności energetycznej. 

Wskazuje on okres potrzebny do odzyskania nakładów inwestycyjnych poniesionych na 

realizację danego przedsięwzięcia. Jest liczony od momentu uruchomienia inwestycji do 

chwili, gdy suma korzyści uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji zrównoważy 

poniesione nakłady. Uwzględniając prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych SPBP 

za najbardziej optymalną inwestycję uważa się tę, o najkrótszym okresie zwrotu 

nakładów inwestycyjnych.  Wskaźnik SPBT wyrażony jest wzorem:  
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gdzie: 

Ki – koszty inwestycyjne, 

WRK – wartość rocznych korzyści. 

NPV  (Net Present Value) – to wartość bieżąca netto. Definiuje się ją jako sumę 

zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych netto, 

zrealizowanych w całym okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy 

dyskontowej. Za korzystne uważa się wszystkie projekty, dla których NPV jest większa 

bądź równa zero. Oznacza to wówczas, że stopa rentowności projektu inwestycyjnego 

jest wyższa od stopy granicznej lub jej równa. Stopa graniczna jest określona przez 

przyjętą do rachunku stopę dyskontową. Jeśli NPV jest mniejsze od zera, oznacza to że 

przychody z projektowanej działalności nie zapewnią pokrycia wszystkich wydatków 

inwestycyjnych. Z najbardziej opłacalne uważa się inwestycje o najwyższej wartości 

bieżącej netto NPV. Wskaźnik NPV wyrażony jest wzorem. 

 

gdzie: 

CFn – przepływy pieniężne w roku n (korzyści pomniejszone o koszty), 

n – czas trwania życia inwestycji  

i – stopa dyskonta. 

 DGC (Dynamic Generation Cost) – to dynamiczny koszt jednostkowy. Jest on 

równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przepływów równych 

zdyskontowanym kosztom. DGC wskazuje jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki 

efektu ekologicznego. Koszt ten wyrażony jest w PLN na jednostkę efektu ekologicznego. 

Im niższa jest wartość wskaźnika tym przedsięwzięci jest bardziej efektywne. Wskaźnik 

DGC wyrażony jest wzorem: 

 

gdzie: 

Kit – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku,  
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Ket – różnica kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przed inwestycją i poniesionych w 

dany roku, 

i – stopa dyskonta, 

t – rok (przyjmuje on wartość od 0do n, gdzie 0 – rok ponoszenia pierwszych kosztów, 

natomiast n – ostatni rok funkcjonowania inwestycji), 

EEt – miara rezultatu.   

Do analizy DGC i NPV przyjęto następujące założenia: 

 stopa dyskonta 3%, 

 czas życia projektu 15 lat. 

W tabeli 43 przedstawiono wyznaczone wskaźniki ekonomiczne dla planowanych 

przedsięwzięć.
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Tabela 43 Wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięć 

Identyfikator 

Szacowane 
nakłady 

finansowe 
[PLN] 

Szacowane 
nakłady 
Gminy 

Krzczonów 
[PLN] 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
energii 

[MWh/rok] 

Szacowana 
roczna 

oszczędność 
kosztów 

[PLN/rok] 

Szacowane 
roczne 

zmniejszenie 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

SPBT                  
(bez dotacji) 

[lata] 
DGC [PLN/Mg]  

NPV                     
(bez dotacji) 

[PLN] 

D1 216 000 32 400 44 8 790 18 25 426 - 111 066 

D2 370 000 55 500 40 22 204 32 17 187 - 104 930 

D3 2 000 000 300 000 65 8 409 22 238 6 542 - 1 899 614 

D4  66 960* 10 044* 14 7 140 11 9 - 185 18 277 

D5  -  - 37 6 828 16 - - - 

D6 10 000 10 000  -   - -  - - - 

D7 - - - - - - - - 

D8 5 700 000 8 550** 541 327 890 439 17 242 - 1 785 670 

D9 9 761 500 14 642** 1 942 163 965 715 60 811 - 7 797 320 

D10 20 000 5 000 - - - -  - - 

D11 5 000 1 000 - - - -  - - 

D12 500 000 500 000 4 000 337 169 1 364 -  - - 

D13 15 000  3 000  - - - - - - 

D14 400 000 0 491 60 000 172 7 -177 316 276 

D15 25 050 000 5 000 000 160 80 464 39 311 44 105 -24  089 426 

D16 9 000 000 1 350 000 210 105 609 52 85 10 773 - 7 739 247 

D17 15 000 2 000 - - - - - - 

* nakład stanowiący różnicę pomiędzy kosztem montażu oświetlenia tradycyjnego a kosztem oświetlenia hybrydowego 

**1% z całkowitej kwoty wkładu własnego do projektu będzie pochodził z budżetu Gminy Krzczonów 

Źródło: Opracowanie własne
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V.6  EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIEWZIĘĆ 
 

Priorytetem Gminy Krzczonów jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Stopień 

redukcji emisji określony został w oparciu o prognozę na rok 2020, która stanowi 

wariant bazowy przy niepodejmowaniu działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Tabela 44 Prognoza emisji CO2 na 2020 rok – wariant bazowy 

Sektor Emisja CO2 [MgCO2/rok] 

Sektor I - Użyteczność publiczna/ 
infrastruktura komunalna 

639 

Sektor II - Mieszkalnictwo 16 560 

Sektor III - Handel, usługi, 
produkcja 

1 602 

Sektor IV -Transport 5 516 

Suma 24 317 

Źródło: Opracowanie własne 

Wariant docelowy określa możliwą wielkość redukcji emisji w stosunku do 

wariantu bazowego. Zakładana redukcja poziomu emisji w roku docelowym (2020) 

wyniesie  2 880 Mg CO2.  

Prognozuje się, iż do roku 2020 przy niepodejmowaniu działań z zakresu 

gospodarki niskoemisyjnej nastąpi wzrost emisji CO2 o 709 Mg, czyli o 3% w stosunku 

do roku bazowego. Wdrożenie Planu działań pozwoli zredukować emisję o 9%  

w stosunku do roku bazowego.   

Tabela 45 Wyznaczenie celu redukcji emisji CO2 do roku 2020 

Wyszczególnienie Emisja CO2 [MgCO2/rok] 

Emisja CO2 w roku bazowym - 2014  23 608 

Prognoza emisji CO2 w 2020 roku  - 
wariant bazowy 

24 317 

Prognoza emisji CO2 w 2020  roku - 
wariant docelowy 

21 437 

Cel redukcyjny  2 880 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zakładany cel można zrealizować jedynie poprzez systemowe działania władz 

samorządowych w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania energii, 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz edukacji społecznej. 
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VI. REALIZACJ PLANU 
 

VI.1 PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA WDRAŻANIE PLANU 
  

Wdrożenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-

2020” jest najdłuższym i najbardziej skomplikowany etapem, zarówno pod względem 

technicznym, jak i finansowym. Za jego realizację bezpośrednio odpowiedzialni będą 

pracownicy Urzędu Gminy w Krzczonowie. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w celu 

prawidłowej realizacji wszystkich zaplanowanych działań, konieczna jest współpraca 

wielu struktur, podmiotów działających na terenie gminy, a także indywidualnych 

użytkowników energii. Zadnia wynikające z Planu zostały przyporządkowane 

poszczególnym jednostkom podległym władzom gminy, a także interesariuszom 

zewnętrznym.  

Jednostką odpowiedzialną w tym zakresie będzie Referat Inwestycji, Budownictwa 

i Nieruchomości. Do głównych działań koordynacyjnych będzie należało: 

a) gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów wdrażania Planu, 

b) monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie gminy, 

c) coroczne kontrolowanie stopnia realizacji celów Planu, 

d) sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań, 

e) prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych zadań zawartych                  

w Planie, 

f) rozwijanie zagadnień zarządzania energią w gminie oraz planowania 

energetycznego na szczeblu lokalnym, 

g) prowadzenie działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią oraz ochrony środowiska naturalnego.  

 
VI.2 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 
 

Terminy przedstawione w poniższej tabeli stanowią jedynie propozycję i mogą 

ulegać zmianie. Zakłada się, że realizacja poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych 

i nieiwestycyjnych,  zaplanowanych w ramach niniejszego opracowania, będzie 

prowadzona w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych oraz będzie 

uzależniona od pozyskania źródeł ich finansowania. 
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Tabela 46 Harmonogram działań 
Lp. Nazwa działania 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem % 

1.  
Montaż instalacji OZE na 
budynkach użyteczności 

publicznej 
0,00 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 0,41% 

2. 
Montaż instalacji 

fotowoltaicznych obiektach 
użyteczności publicznej  

0,00 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 370 000,00 0,70% 

3. 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków 

użyteczności publicznej poprzez 
ich termomodernizację  

0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 3,76% 

4. 
Montaż oświetlenia 

hybrydowego na obszarze 
Gminy Krzczonów 

0,00 33 480,00 33 480,00 0,00 0,00 0,00 66 960,00 0,13% 

5. 
Wdrożenie programu 
oszczędzania energii                                  

w jednostkach oświatowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

6. 
Aktualizacja „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 
Krzczonów na lata 2015-2020” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,02% 

7. 
Wdrożenie systemu zielonych 

zamówień/zakupów 
publicznych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

8. 

Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza na terenie Gminy 

Krzczonów poprzez wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych                                            

w gospodarstwach domowych 

0,00 0,00 0,00 2 850 000,00 2 850 000,00 0,00 5 700 000,00 10,73% 

9. 

Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza na terenie Gminy 
Krzczonów poprzez montaż 

kolektorów słonecznych   
w gospodarstwach domowych 

0,00 0,00 0,00 4 880 750,00 4 880 750,00 0,00 9 761 500,00 18,37% 
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Lp. Nazwa działania 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem % 

10. Organizacja Dni Energii 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 20 000,00 0,04% 

11. 
Stworzenie portalu 

informacyjnego 
5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,01% 

12. 

System dopłat z budżetu Gminy 
Krzczonów do przedsięwzięć  

z zakresu ograniczania niskiej 
emisji 

0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 0,94% 

13. 

Przygotowanie                                                  
i przeprowadzanie akcji 

informacyjno-promocyjnych dla 
przedsiębiorców  

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 15 000,00 0,03% 

14. 
Poprawa efektywności 

energetycznej w grupie handel, 
usługi, produkcja 

    100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 0,75% 

15. 
Budowa i modernizacja 

infrastruktury drogowej na 
obszarze Gminy Krzczonów  

4 175 000,00 4 175 000,00 4 175 000,00 4 175 000,00 4 175 000,00 4 175 000,00 25 050 000,00 47,15% 

16. 
Budowa ścieżek rowerowych na 

obszarze Gminy Krzczonów 
    2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 9 000 000,00 16,94% 

17. 

Przygotowanie                                               
i przeprowadzenie kampanii 

społecznej związanej                                  
z efektywnym i ekologicznym 

transportem  

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,03% 

Źródło: Opracowanie własne 
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VI.3 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 

Wśród źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nieiwestycyjnych, 

zaplanowanych do realizacji w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów 

na lata 2015-2020”,  oprócz środków pochodzących z budżetu gminy,  należy wymienić 

również środki zewnętrzne. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia 

finansowego zarówno z programów krajowych jak i unijnych (mających na celu 

wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, powstrzymywanie lub 

dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne) 

dostępnego w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Z uwagi na 

fakt, że w budżecie gminy nie można zaplanować wydatków z wyprzedzeniem do roku 

2020, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować jako 

szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty do 

wydatkowania. W ramach corocznego planowania budżetu wszystkie jednostki, 

wskazane w Planie, jako odpowiedzialne za realizację działań, powinny zabezpieczyć  

w budżecie środki na realizację części zadań. 

W poniższych tabelach przedstawiono możliwości finansowania działań wg stanu 

na rok 2015. W miarę rozwoju systemów wsparcia potencjalne źródła finansowania 

należy weryfikować oraz uzupełniać o nowe. 

 

VI.3.1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE         
      

 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Lubelskiego  

na lat 2014-2020 

Oś Priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku 

Działanie 
4.1   Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

Typy projektów 

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności 
energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz 
wody. 
3. Budowa i modernizacji dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu 
nowych jednostek wytwórczych energii z OZE. 
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
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zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, 
niewymagająca przesyłania jej na duże odległości. 
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł 
ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja 
rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach). 
6. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci 
(w ramach budowy i modernizacji sieci). 

Beneficjenci 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  
i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego   
     posiadające osobowość prawną 
    jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 
    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów  

i związków wyznaniowych  
Grupa 

docelowa/ 
ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje  
i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.  
 

Maksymalny % 
poziom 

dofinansowania 
UE wydatków 

kwalifikowalnyc
h na poziomie 

projektu 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami pomocy 
publicznej. 

Oś Priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku 

Działanie 
4.2   Produkcja energii z OZE  

w przedsiębiorstwach 

Typy projektów 

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 
generacji. 
3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności 
energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz 
wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu 
nowych jednostek wytwórczych energii z OZE. 
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, 
niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa 
sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na 
jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona 
oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), 
5. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci 
(w ramach budowy i modernizacji sieci). 

Beneficjenci 
  spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub 

akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
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związki, 
 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie 

województwa lubelskiego) 
Grupa 

docelowa/ 
ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje  
i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.  
 

Maksymalny % 
poziom 

dofinansowania 
UE wydatków 

kwalifikowalnyc
h na poziomie 

projektu 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami pomocy 
publicznej. 

Oś Priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

Typy projektów 

1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 
w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół).  
2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, 
uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej 
(np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja 
systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane 
OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja 
systemów wentylacji, klimatyzacji). 
3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania 
ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki 
wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej 
termomodernizacji budynków). 

Beneficjenci 

  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  
i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną 

 jednostki naukowe 
 szkoły wyższe 
 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub 

akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich 
związki 

 organizacje pozarządowe 
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną 
 służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 
 podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają 

kryteria wy-mienione w rozporządzaniu delegowanym nr 
480/2014 

Grupa 
docelowa/ 
ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje  
i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.  
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Maksymalny % 
poziom 

dofinansowania 
UE wydatków 

kwalifikowalnyc
h na poziomie 

projektu 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami pomocy 
publicznej. 

Oś Priorytetowa 5.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 

Typy projektów 

1. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych.  

2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia  
o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności 
energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, 
modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła 
ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł 
ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji). 

3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania 
ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki 
wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej 
termomodernizacji budynków). 

Beneficjenci 

  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  
i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną 

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub 
akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich 
związki 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem 
zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF) 

 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Grupa docelowa/ 

ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje  
i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.  
 

Maksymalny % 
poziom 

dofinansowania 
UE wydatków 

kwalifikowalnych 
na poziomie 

projektu 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami 
pomocy publicznej. 

Oś Priorytetowa 5.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 

Typy projektów 
1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii 
cieplnej. 
2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego 
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oświetlenia. 
3. Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie 
projektów wymienionych w pkt 1 i 2. 
4. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz 
systemów informowania mieszkańców o poziomie 
zanieczyszczeń. 
5. Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej  
z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego 

Beneficjenci 

W ramach projektów wynikających z planów gospodarki 
niskoemisyjnej dla poszczególnych typów obszarów, do głównych 
grup beneficjentów należą: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  
i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną 

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów 
lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich związki 

 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na 
terenie województwa lubelskiego) 

 służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 
Grupa docelowa/ 

ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów 
projektu, mieszkańcy rynku ponadregionalnego  
i międzynarodowego, potencjalni turyści i inwestorzy. 

Maksymalny % 
poziom 

dofinansowania 
UE wydatków 

kwalifikowalnych 
na poziomie 

projektu 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami 
pomocy publicznej. 

Oś Priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 
Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Typy projektów 

1. Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci 
kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz 
z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków. 
2. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach 
osadnictwa rozproszonego (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 
w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem 
osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.  
3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym 
również wyposażenia w systemy zmniejszające straty  
w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii: 
- jako element kompleksowych projektów regulujących 
gospodarkę ściekową lub, 
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-  gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub, 
 - kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa 
rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach atrakcyjnych 
turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim sąsiedztwie 
obszarów chronionych pod warunkiem zapewnienia 
ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwiązań 
(np. przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących 
prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości.  
4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się 
monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody 
przeznaczonej do celów konsumpcyjnych. 
5. Dodatkowo jako element projektu mogą być także realizowane 
projekty dotyczące kanalizacji deszczowej. 

Beneficjenci 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  
i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną 

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub 
akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki 

 podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-
prywatne 

 spółki wodne 
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska 
Grupa docelowa/ 

ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje  
i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu. 

Maksymalny % 
poziom 

dofinansowania 
UE wydatków 

kwalifikowalnych 
na poziomie 

projektu 

85% 
 

Oś Priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

Działanie 7.4 Turystyka przyrodnicza 

Typy projektów 

1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury 
służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej 
dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym 
obiektów służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed 
nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub 
modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, 
szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, 
zadaszeń). 
2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków 
turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę. 
3. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury 
turystycznej na wypadek zagrożeń jako element projektu. 
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4. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia 
działalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem 
projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu). 
5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej  
i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji 
powyższych typów projektów. 
6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa 
miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów 
realizacji powyższych typów projektów. 
7. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia  
w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej. 
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury 
sportowej. 

Beneficjenci 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  
i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną 

 parki narodowe i krajobrazowe 
 podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami 

chronionymi 
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
 jednostki naukowe 
 szkoły wyższe 
 organizacje pozarządowe 
 instytucje oświatowe 
 ośrodki edukacji ekologicznej 
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska 
Grupa docelowa/ 

ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje  
i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, turyści. 

Maksymalny % 
poziom 

dofinansowania 
UE wydatków 

kwalifikowalnych 
na poziomie 

projektu 

85% 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Podziałanie 

1.Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii 

Typy projektów 
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub 
modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.  

Beneficjenci 
 gmina lub związki gmin  
 powiat lub związki powiatów  

Koszty 
kwalifikowalne 

Koszty kwalifikowalne obejmują:  
 koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów 

budowlanych,  
 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących 

realizacji operacji,  
 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem  

i realizacją operacji. 

Kwoty i stawki 
wsparcia 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć  
3 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.  
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych projektu.  
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 
36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków 
własnych beneficjenta.  
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu 
nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.  

Podziałanie 

1.Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii 

Typy projektów 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:  
1. budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie 

obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę 
 i odprowadzania ścieków, 

2. zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń 
wodociągowych.  

Beneficjenci 
 gmina  
 spółka, w której udziały maja wyłącznie JST 
 związek międzygminny 

Koszty 
kwalifikowalne 

Koszty kwalifikowalne obejmują: 
 koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia 

obiektów budowlanych, w szczególności: oczyszczalni 
ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji 
sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków, 
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 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących 
realizacji operacji, 

 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem  
i realizacją operacji. 

Kwoty i stawki 
wsparcia 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć  
2 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.  
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych projektu.  
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 
36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków 
własnych beneficjenta.  
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu 
nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.  

Podziałanie 
3. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,  
w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury 

Typy projektów 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje  kulturalne lub 
kształtowanie przestrzeni publicznej: 
1. budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków 

pełniących  funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów 
kultury, 

2. ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie  
z wymaganiami ładu przestrzennego.  

 

Beneficjenci 
 gmina,  
 instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST  

Koszty 
kwalifikowalne 

Koszty kwalifikowalne obejmują:  
 koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów 

budowlanych, 
 koszty związane z kształtowaniem przestrzeni, 
 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących 

realizacji operacji, 
 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem  

i realizacją operacji.  

Kwoty i stawki 
wsparcia 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 
500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie 
na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: Badania  
i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu 
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz 
środków w zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałania 
Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury 
oraz powiązanej infrastruktury – na zakres dotyczący budowy, 
przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących 
funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.  
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych projektu.  
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 
36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków 
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własnych beneficjenta.  
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu 
nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.  

Działanie LEADER 

Poddziałanie 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność 

Typy wpieranych 
operacji 

W ramach LEADER wspierane będą operacje mające m.in. na celu: 
 podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie  ochrony 

środowiska, zmian klimatycznych także innowacji, 
 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: 

a. turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, 
b. technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

oraz budowy i modernizacji dróg lokalnych. 

Beneficjenci 

 osoby fizyczne 
 osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje 

pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne, 
 jednostki organizacyjne nieposiadjące osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną.   

Wsparcie 

 Wparcie będzie wynosiło: 
 maksymalna kwota pomocy dla operacji ustalana przez LGD, 
 2 mln zł w przypadku beneficjenta w zakresie infrastruktury 

technicznej, 
 jednostki sektora finansów publicznych do 500 000zł na jedną 

miejscowość w zakresie innym infrastruktura techniczna,  
 do 300 000 zł dla pozostałych beneficjentów. 

 

 

VI.3.2 FUNDUSZE KRAJOWE     
      

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej 

 

Nazwa 
programu 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup 

i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla 
samorządów 

Typy projektów 

1. Przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych 
instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej 
lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby 
istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych.  
2. Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji 
ciepła i energii elektrycznej:  

 źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy 
cieplnej do 300 kWt, 
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 pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
 kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 

kWt, 
 systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40kWp, 
 małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy 

elektrycznej do 40kWe, 
 mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 

kWe,  
przeznaczone dla budynków mieszkalnych.  
3. Zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż 
jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno 
odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) 
energii elektrycznej. 

Beneficjenci 
 jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

Forma                        
i warunki 

dofinansowania 

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% 

kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład 

przedsięwzięcia, w tym:  

1. Dotacja:  

 do 15% dofinansowania dla instalacji źródeł do produkcji 

ciepła, a w okresie lat 2014-2015 do 20% dofinansowania, 

 do 30% dofinansowania do instalacji źródeł do produkcji 

energii elektrycznej, a w okresie lat 2014 2015 do 40%, 

 w przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż 

jedno źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno źródło 

ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, udział 

procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest 

jako średnia ważona udziałów procentowych określonych 

powyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie 

do ich mocy znamionowej. 

2. Pożyczka  

 pożyczka wraz z dotacją: od 1 000 000. zł, 

 oprocentowanie stałe 1% w skali roku, 

 okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat,  

 okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

 pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją, 

 okres realizacji przedsięwzięcia do 24 miesięcy od daty 

zawarcia umowy o dofinansowanie.  

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 000 zł - 450 

000. zł, w zależności od dysponenta budynku mieszkalnego  

i przedsięwzięcia.  

Określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla 

każdego  rodzaju instalacji. 

Nazwa 
Programu 

SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI 
LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 
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Zakres 
programu 

Rodzaje przedsięwzięć:  
inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko 
budowie, nowych budynków użyteczności publicznej  
i zamieszkania zbiorowego. 

Beneficjenci 

1. podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem 
państwowych jednostek budżetowych; 
2. samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego,  
w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% 
udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań 
własnych jst wskazanych                 w ustawach; 
3. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia,  
a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru 
kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby 
prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie 
odrębnych przepisów. 

Forma                        
i warunki 

dofinansowania 

Dotacja - poziom dofinansowania kosztów dokumentacji 
projektowej i jej weryfikacji, w zależności od klasy 
energooszczędności projektowanego budynku, wynosi: 

 dla klasy A – 60%, 
 dla klasy B – 40%, 
 dla klasy C – 20%. 

Pożyczka – na budowę nowych energooszczędnych budynków 
użyteczności publicznej, w zależności od klasy energooszczędności 
projektowanego budynku, wynosi: 

1. dla klasy A – do 1200 zł za m2, 
2. dla klasy B i C – do 1000 zł za m2 powierzchni użytkowej 
pomieszczeń o regulowanej temperaturze. 

 Oprocentowanie pożyczki WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2%, 
 Okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat.  
 Okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy.  
 Wypłata transz pożyczki wyłącznie w formie refundacji. 
 Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, ustalony na 

podstawie kosztorysu inwestorskiego - 1 000 000 zł.  
 Wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie łącznie dotacji  

i pożyczki lub tylko samej pożyczki.  
Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone. 

Warunki 
umorzenia 

Po potwierdzeniu osiągnięcia klasy energooszczędności 
wybudowanego budynku:  

 dla klasy A: do 60%, 
 dla klasy B: do 40%,  
 dla klasy C: do 20%. 
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BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

 
 

Zakres premii 

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest: 

 zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewana  
i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, 
zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność 
jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania 
przez nie zadań publicznych, 

 zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w 
budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do 
scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego 
źródła ciepła, 

 zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach 
ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, 

 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła 
odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji -  
z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności  
w zużyciu energii. 
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie 
audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. 

Beneficjenci 

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub 
zarządcy: 

 budynków mieszkalnych, 
 budynków zbiorowego zamieszkania, 
 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność 

jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez 
nie do wykonywania zadań publicznych, 

 lokalnej sieci ciepłowniczej, 
 lokalnego źródła ciepła. 

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom 
budżetowym. 
Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na 
status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie 
mieszkaniowe                       i spółki prawa handlowego), jednostki 
samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. 

Forma                        
i warunki 

dofinansowania 

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii 
termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie 
więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność 
przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, 
ustalonych na podstawie audytu energetycznego. 
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BANK OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Nazwa 
programu 

KREDYT Z KLIMATEM 
Pogram Efektywności Energetycznej w Budynkach 

Przedmiot 

kredytowania 

Przedsięwzięcia prowadzące do poprawy charakterystyki 
energetycznej  

 budynków mieszkalnych,  
 obiektów usługowych i przemysłowych z uwzględnieniem 

modernizacji źródła ciepła, montażu kolektorów słonecznych 
lub pomp ciepła. 

Klienci 

 jednostki samorządu terytorialnego  
 spółki komunalne  
 przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie  
 duże przedsiębiorstwa 
 wspólnoty 
 spółdzielnie mieszkaniowe 
 fundacje 
 osoby fizyczne 

Forma                        
i warunki 

dofinansowania 

Maksymalna kwota kredytu – 85% kosztów zadania (maksymalna 

kwota przyznanego kredytu to 500 000 EUR lub jej równowartość 

w PLN), minimalny okres kredytowania tylko 4 lata, maksymalny 

okres finansowania - 10 lat. 

Zalety kredytu 

 atrakcyjne oprocentowanie 

 okres kredytowania wydłużony do 10 lat 

 minimalny wkład własny obniżony do 15% 

 możliwość karencji w spłacie kredytu do 2 lat 

Nazwa 
programu 

KREDYT Z KLIMATEM 
Pogram Modernizacji Kotłów 

Przedmiot 
kredytowania 

Oferta kierowana do zainteresowanych uzyskaniem oszczędności 
w związku z modernizacją kotła wodnego lub parowego 
wykorzystywanego przede wszystkim w procesach 
technologicznych. 

Klienci 

 jednostki samorządu terytorialnego  
 spółki komunalne  
 przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie  
 duże przedsiębiorstwa 

Forma                        
i warunki 

dofinansowania 

Maksymalna kwota kredytu – 85% kosztów zadania (maksymalna 

kwota przyznanego kredytu to 1 000 000 EUR lub jej 

równowartość w PLN), minimalny okres kredytowania tylko 4 lata, 

maksymalny okres finansowania - 10 lat. 

Zalety kredytu 

 atrakcyjne oprocentowanie 

 okres kredytowania wydłużony do 10 lat 

 minimalny wkład własny obniżony do 15 lat 

 możliwość karencji w spłacie kredytu do 2 lat 
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VI.4 SYSTEM MONITORINGU I OCENY – WYTYCZNE 

 
Systematyczny monitoring jest istotnym elementem wdrażania „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-2020”. Podstawowym jego celem jest 

kontrola postępów realizacji celów i założeń zawartych w przedmiotowym 

opracowaniu. Regularne monitorowanie wdrażania, z wykorzystaniem odpowiednich 

wskaźników, pozwala ocenić stopień osiągania celów, jak również wprowadzić, w razie 

konieczności,  środki naprawcze.  

System monitoringu i oceny realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Krzczonów na lata 2015-2020” wymaga przede wszystkim gromadzenia 

informacji.  Niezbędne jest systematycznie zbieranie danych energetycznych, innych 

danych o aktywności dla poszczególnych sektorów oraz danych liczbowych i informacji 

dotyczących realizacji poszczególnych działań  zaplanowanych w ramach niniejszego 

opracowania. Uzyskane informacje należy selekcjonować poprzez ich uporządkowanie 

w ramach poszczególnych sektorów odbiorców energii na terenie Gminy Krzczonów.  

Konieczna jest również analiza zebranych danych poprzez porównanie osiągniętych 

wyników z założeniami Planu oraz określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego 

dokumentu. Identyfikacja ewentualnych rozbieżności i ich przyczyny pozwoli na  

określenie działań korygujących polegających na modyfikowaniu dotychczasowych 

działań, ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia oraz w razie 

konieczności aktualizacji Planu i przeprowadzenie zaplanowanych działań 

korygujących. Ostatnim elementem jest raportowanie poziomu wdrażania realizacji 

zadań ujętych w Planie oraz ocena ich realizacji.  

Należy wyznaczyć odpowiedni harmonogram monitoringu efektów działania. 

Każda jednostka realizująca zadania powinna przekazywać informacje o stopniu ich 

wdrażania do wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w Krzczonowie, 

odpowiedzialnego za zebranie całości danych, odpowiednią ich analizę oraz 

sporządzenie raportu. 

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty 

na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości. Rekomenduje się przygotowywanie 

rocznych „Raportów z działań" nie zwierających aktualizacji inwentaryzacji emisji, lecz 

badanie poziomu osiągniętych wskaźników.  
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Natomiast w 2021 roku należy przygotować „Raport finalny" zawierający 

szczegółową inwentaryzację emisji dotyczącą wcześniejszego roku (2020) oraz badanie 

poziomu realizacji zadań określonych w Planie.  

W poniższych tabelach przedstawiono proponowane wskaźniki monitoringu                    

w oparciu o działania  w poszczególnych sektorach użytkowników energii. 

 

Tabela 47 Wskaźniki monitoringu  - Sektor I – Użyteczność publiczna/ 
Infrastruktura komunalna 

Id. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło danych 

D1 

Liczba budynków użyteczności 
publicznej, na których zainstalowano 
kolektory słoneczne 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Liczba budynków użyteczności 
publicznej, na których zainstalowano 
panele fotowoltaiczne 

szt.  
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Ilość wykorzystywanej energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
w budynkach użyteczności 
publicznej 

MWh/rok 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Stopień redukcji zużycia energii 
przez budynki użyteczności 
publicznej w stosunku do roku 2014 

% 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D2 

Liczba obiektów użyteczności 
publicznej, na których zainstalowano 
panele fotowoltaiczne 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Ilość wykorzystywanej energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
w obiektach użyteczności publicznej 

MWh/rok 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Stopień redukcji zużycia energii 
przez obiekty użyteczności 
publicznej w stosunku do roku 2014 

% 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D3 

Liczba obiektów użyteczności 
publicznej poddanych 
termomodernizacji 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Stopień redukcji zużycia energii 
przez budynki użyteczności 
publicznej w stosunku do roku 2014 

% 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D4 Liczba punktów oświetleniowych 
typu hybrydowego 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D5 Liczba szkół, które przystąpiły do 
programu oszczędzania energii 

szt. 

Szkoła Podstawowa 
i Publiczne 
Gimnazjum  

w Krzczonowie 
 Szkoła Podstawowa 

w Kosarzewie 
Dolnym 
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Stopień redukcji zużycia energii 
przez placówki oświatowe 
 w stosunku do roku 2014 

% 

Szkoła Podstawowa 
i Publiczne 
Gimnazjum  

w Krzczonowie 
 Szkoła Podstawowa 

w Kosarzewie 
Dolnym 

D6 Liczba sporządzonych rocznych 
„Raportów z działań” 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D7 Liczba wdrożonych systemów 
zielonych zamówień publicznych 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 48 Wskaźniki monitoringu  - Sektor II – Mieszkalnictwo 
Id. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło danych 

D8 

Liczba prywatnych budynków 
mieszkalnych, na których 
zainstalowano ogniwa 
fotowoltaiczne 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Ilość wykorzystywanej energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
w prywatnych budynkach 
prywatnych mieszkalnych 

MWh/rok 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Stopień redukcji zużycia energii 
przez budynki mieszkalne prywatne 
w stosunku do roku 2014 

% 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D9 

Liczba prywatnych budynków 
mieszkalnych, na których 
zainstalowano kolektory słoneczne 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Ilość wykorzystywanej energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
w prywatnych budynkach 
prywatnych mieszkalnych 

MWh/rok 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Stopień redukcji zużycia energii 
przez budynki mieszkalne prywatne 
w stosunku do roku 2014 

% 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D10 
Liczba zorganizowanych Dni Energii szt. 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie 

Liczba osób uczestniczących w 
Dniach Energii 

osoby/                         
Dzień Energii 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie 

D11 

Liczba stworzonych portali 
informacyjnych 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 
Liczba odsłon portalu 
informacyjnego 

szt./rok 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D12 

Liczba wspartych przez gminę 
przedsięwzięć z zakresu wymiany 
źródeł ciepła 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Stopień redukcji zużycia energii 
przez budynki mieszkalne 

% 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 
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jednorodzinne w stosunku do roku 
2014 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 49  Wskaźniki monitoringu  - Sektor III – Handel, usługi, produkcja 
Id. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło danych 

D13 

Liczba przeprowadzonych akcji 
informacyjno-promocyjna dla 
przedsiębiorców 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Liczba podmiotów objętych akcjami podmioty/akcję 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D14 

Liczba budynków, w których 
przeprowadzono działania 
zmniejszające ich energochłonność 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Stopień redukcji zużycia energii 
przez budynki handlowe, usługowe, 
produkcyjne w stosunku do roku 
2014 

% 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Tabela 50 Wskaźniki monitoringu  - Sektor IV – Transport 
Id. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło danych 

D15 

Łączna długość wybudowanych dróg 
gminnych 

km 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 
Łączna długość przebudowanych 
dróg gminnych 

km 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 
Łączna długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

km 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D16 Łączna długość wybudowanych 
ścieżek rowerowych 

km 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 

D17 

Liczba przeprowadzonych kampanii 
społecznych 

szt. 
Urząd Gminy  

w Krzczonowie 
Liczba osób objętych kampaniami 
społecznymi 

osoby/                         
kampanię 

Urząd Gminy  
w Krzczonowie 

Źródło: Opracowanie własne 
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VI.5 ANALIZA RYZYKA REALIZACJI PLANU 

 

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę SWOT realizacji „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-2020”. Przedmiotowa analiza 

zawiera zestaw czynników wewnętrznych (mocne i słabe strony) oraz czynników 

zewnętrznych (szanse i zagrożenia) mających znaczący wpływ na realizację celów i 

zadań określonych w ramach niniejszego opracowania. Należy podkreślić, że planowane 

działania koncentrują się na wykorzystaniu szans i mocnych stron, przy jednoczesnej 

minimalizacji zagrożeń.  

 

C
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Mocne strony Słabe strony 
 dotychczasowe doświadczenie Gminy 

Krzczonów w zakresie działań 
zmniejszających zużycie energii,                    
a przez to emisję zanieczyszczeń 
powietrza; 

 aktywna postawa władz gminy                  
w zakresie działań na rzecz ochrony               
środowiska; 

 doświadczenie w realizacji projektów 
z zakresu efektywności energetycznej 
i OZE; 

 determinacja władz w zakresie 
realizacji zadań zaplanowanych                   
w ramach Planu; 

 intensywna praca gminy w zakresie 
pełnienia wzorcowej roli sektora 
publicznego; 

 duże zainteresowanie interesariuszy 
realizacją  Planu; 

 duży potencjał redukcji emisji CO2                 
w sektorze budynków publicznych. 

 

 brak funkcjonowania w ramach 
struktur Urzędu wyodrębnionej 
komórki zajmującego się 
zarządzaniem energią; 

 niewystarczające zaplecze 
wyspecjalizowanej kadry do 
koordynacji realizacji zadań 
zaplanowanych w Planie; 

 niska świadomość społeczeństwa  
w zakresie energooszczędnych 
rozwiązań; 

 ograniczone środki własne Gminy 
Krzczonów na realizację zadań 
zaplanowanych w ramach Planu; 

 uzależnienie realizacji działań 
zawartych w Planie od pozyskania 
zewnętrznych źródeł finansowania; 

 niewielki potencjał energii 
odnawialnej na terenie gminy. 
 

 Szanse Zagrożenia 

C
zy

n
n
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i 

ze
w

n
ę
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 nowa perspektywa finansowa 2014-
2020; 

 wdrażanie nowych programów 
wsparcia dla działań prosumenckich 
skierowanych dla przedsiębiorstw                  
i osób fizycznych, 

 zewnętrzne źródła finansowania 
przedsięwzięć z zakresu efektywności 
energetycznej i OZE, 

 coraz wyższe koszty energii 
zwiększające opłacalność działań 

 zaniechanie realizacji 
deklarowanych przez 
interesariuszy projektów; 

 niepozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację 
zaplanowanych zadań; 

 trudności proceduralne                          
w dostępie do źródeł i sposobów 
finansowania; 

 prognozowany ogólnokrajowy 
wzrost zapotrzebowania na energię 
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zmniejszających jej zużycie, 
 krajowe zobowiązania dotyczące 

zapewnienia odpowiedniego poziomu 
energii odnawialnych i biopaliw na 
poziomie krajowym w zużyciu 
końcowym,  

 racjonalne gospodarowanie energią              
i ograniczanie emisji w skali 
europejskiej i krajowej; 

 postępujący rozwój 
energooszczędnych technologii  
i coraz większa ich dostępność; 

 wzrost cen nośników energii 
powodujący presję na ograniczenie 
końcowego zużycia energii 

 wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa; 

 coraz większa liczba oferowanych 
usług wspierających działania 
wpływające na zmniejszenie zużycia 
energii (opomiarowanie on-line, 
ESCO, audyty energetyczne dla 
budynków) 

 naturalna wymiana floty 
transportowej na pojazdy zużywające 
coraz mniej paliwa. 

finalną; 
 rosnąca ilość pojazdów na drogach; 
 korzystanie z coraz większej ilości 

urządzeń zasilanych elektrycznie; 
 niekorzystne tendencje 

demograficzne - starzenie się 
społeczeństwa (zmniejszenie 
aktywności społecznej, mniejsza 
akceptacja dla innowacyjnych 
rozwiązań).  

 

 

PODSUMOWANIE 
 

Sukcesywne wdrażanie działań zaplanowanych do realizacji w ramach „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-2020” będzie 

prowadziło do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na 

terenie gminy, zmniejszenia zużycia energii w budynkach zarówno użyteczności 

publicznej, jak i  sektorze mieszkalnictwa oraz zwiększenia świadomości energetycznej 

mieszkańców gminy. 

Działania dążące do poprawy stanu powietrza są niezbędne do zapewnienia 

mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości życia. Gmina Krzczonów  osiągnie 

następujące korzyści związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

 poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców, 

 dostęp do krajowych i europejskich funduszy, 
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 opracowanie przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy sytuacji 

energetycznej na obszarze gminy, 

 uporządkowanie sytuacji energetycznej w sektorze użyteczności publicznej, 

 integracja lokalnej społeczności poprzez jej zaangażowanie w proklimatyczne 

inicjatywy organizowane przez władze gminy, 

 poprawa efektywności wykorzystania energii i zmniejszenie rachunków za energię, 

 włączenie się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu – globalna redukcja 

emisji gazów cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu również obszar 

gminy, 

 zademonstrowanie swojego zaangażowania w ochronę środowiska oraz efektywną 

gospodarkę zasobami, 

 zabezpieczenie przyszłych środków finansowych poprzez ograniczenie zużycia 

energii i jej lokalną produkcję, 

 zwiększenie niezależności energetycznej gminy w długim okresie. 
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