
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

  

Załącznik  
do Uchwały nr XIV/118/2016 
Rady Gminy Żmudź  
z dnia 12 lutego 2016 r. 

 

Gmina Żmudź 

 

 

 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  
DLA GMINY ŻMUDŹ 
NA LATA 2015-2020 

 

 
 

 

 

 

 

Białystok, 2016 r. 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

2 
 

Zamawiający: 

 

GMINA Żmudź 

Żmudź 2 
 
22-114 Żmudź  
tel. 82 568 01 82, fax. 82 568 06 20 
urzad@zmudz.gmina.pl 
www.zmudz,gmina.pl 

 

Wykonawca: 

 

INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU sp. z o.o. 
ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok 
tel./ fax. 85 744 54 98, e-mail: izr@izr.pl 
www.izr.pl 

 

 

Autor opracowania: 

Dr inż. Helena Rusak 
 

Współpraca:  

mgr inż. Agnieszka Kasperowicz 
mgr inż. Barbara Wacław 
 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015-2020 został opracowany  
w ramach projektu „Niska emisja to nasza misja” współfinansowanego  
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

3 
 

SPIS TREŚCI 

1 CHARAKTERYSTYKA GMINY ŻMUDŹ .......................................................................................... 6 

1.1 Położenie i podstawowe informacje dotyczące gminy Żmudź ............................................ 6 

1.2 Stan środowiska w gminie Żmudź .................................................................................... 10 

1.2.1 Stan środowiska w gminie Żmudź a wyniki pomiarów Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska ............................................................................................................. 10 
1.2.2 Identyfikacja czynników i obiektów wpływających na stan środowiska w gminie ..... 13 

2 CEL STRATEGICZNY i CELE SZCZEGÓŁOWE ............................................................................... 14 

3 WYNIKI BAZOWEJ IDENTYFIKACJI EMISJI ................................................................................. 16 

3.1 Założenia przyjęte przy inwentaryzacji emisji w gminie Żmudź ........................................ 16 

3.1.1 Źródła pozyskanych danych ..................................................................................... 16 
3.1.2 Oszacowanie liczby ludności w gminie w okresie objętym planowaniem ................. 18 
3.1.3 Oszacowanie liczby i powierzchni budynków w okresie objętym planowaniem ....... 19 
3.1.4 Identyfikacja czynników wpływających na wielkość emisji ....................................... 20 

3.2 Inwentaryzacja emisji z budynków mieszkalnych ............................................................. 21 

3.2.1 Inwentaryzacja emisji z systemów ciepłowniczych budynków mieszkalnych ............ 21 
3.2.2 Inwentaryzacja emisji pochodzącej ze zużycia energii elektrycznej w gminie Żmudź 25 

3.3 Inwentaryzacja emisji w budynkach należących do gminy ............................................... 27 

3.3.1 Inwentaryzacja emisji wynikająca ze zużycia energii elektrycznej ............................. 27 
3.3.2 Inwentaryzacja emisji wynikającej ze zużycia paliw .................................................. 29 

3.4 Inwentaryzacja emisji wynikającej ze zużycia energii elektrycznej na oświetlenie drogowe31 

3.5 Inwentaryzacja emisji w transporcie ................................................................................ 32 

3.5.1 Metodyka oszacowania wartości emisji w roku bazowym ........................................ 32 
3.5.2 Dane  wykorzystane do oszacowanie emisji ze środków transportu ......................... 33 
3.5.3 Oszacowanie emisji oraz wnioski ............................................................................. 36 

3.6 Podsumowanie oszacowania zużycia energii oraz emisji CO2 w gminie Żmudź ................ 37 

4 INWENTARYZACJA ZASOBÓW ENERGII ODNAWIALNEJ  W GMINIE ŻMUDŹ............................. 38 

4.1 Oszacowanie zasobów biomasy w gminie Żmudź ............................................................ 38 

4.1.1 Inwentaryzacja zasobów biomasy drzewnej ............................................................. 38 
4.1.2 Szacowanie zasobów słomy na cele energetyczne ................................................... 41 
4.1.3 Szacowanie zasobów siana do wykorzystania na cele energetyczne ........................ 44 
4.1.4 Inwentaryzacja zasobów biomasy roślin uprawianych na cele energetyczne ............ 44 
4.1.5 Szacowanie zasobów biomasy do produkcji biogazu ................................................ 46 
4.1.6 Inwentaryzacja potencjału surowców roślinnych do produkcji biodiesla .................. 47 
4.1.7 Energia zawarta w zinwentaryzowanej biomasie ..................................................... 48 

4.2 Oszacowanie zasobów energii słonecznej w gminie Żmudź ............................................. 50 

4.3 Oszacowanie zasobów energii wiatru .............................................................................. 50 

5 DZIAŁANIA I ZADANIA WYKONANE I ZAPLANOWANE NA OKRES  2015-2020 ........................... 52 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

4 
 

5.1 Działania inwestycyjne .................................................................................................... 52 

5.1.1 Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych .................................................. 52 
5.1.2 Modernizacja oświetlenia drogowego ..................................................................... 55 
5.1.3 Odnawialne źródła energii w budynkach gminnych.................................................. 57 
5.1.4 Termomodernizacja budynku ŚDS w Wołkowianach ................................................ 61 
5.1.5 Modernizacja systemów grzewczych budynków gminnych ...................................... 61 
5.1.6 Modernizacja gminnych środków transportu ........................................................... 62 
5.1.7 Instalacje kolektorów słonecznych  i paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych 
gminie Żmudź w latach 2011-2014 ........................................................................................ 63 

5.2 Działania beznakładowe i niskonakładowe ...................................................................... 64 

5.2.1 System „Zielonych zamówień” ................................................................................. 64 
5.2.2 Działania edukacyjne – Edukacja mieszkańców gminy Żmudź w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii i gospodarki niskoemisyjnej ................................................................ 64 

5.3 Proponowane działania w budynkach mieszkalnych ........................................................ 66 

5.3.1 Odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych ............................................ 66 
5.3.2 Wymiana kotłów grzewczych w indywidualnych budynkach mieszkalnych .............. 67 
5.3.3 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w gminie Żmudź ................................ 69 
5.3.4 Inne odnawialne źródła energii w gminie Żmudź...................................................... 71 
5.3.5 Inne działania w celu zmniejszenia emisji promowane w gminie Żmudź .................. 72 

5.4 Zestawienie planowanych oszczędności energii i zmniejszenia emisji CO2 ....................... 76 

5.5 Analiza uwarunkowań realizacji zaplanowanych przedsięwzięć ....................................... 84 

6 MONITORING PODJĘTYCH DZIAŁAŃ I ICH EFEKTÓW................................................................ 85 

7 ASPEKTY ORGANIZACYJNE ...................................................................................................... 90 

7.1 Harmonogram realizacji planu ......................................................................................... 90 

7.2 Zasoby ludzkie ................................................................................................................. 91 

7.3 Współpraca z interesariuszami ........................................................................................ 92 

8 FINANSOWANIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANIE ........................................................................ 93 

8.1 Finansowanie ze środków dystrybuowanych centralnie .................................................. 93 

8.1.1 Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego ................................................... 93 
8.1.2 Finansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach programu PROSUMENT ........ 94 
8.1.3 Finansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach programu BOCIAN ................ 95 
8.1.4 Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych ..................................... 96 

8.2 Finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
 ........................................................................................................................................ 97 

8.2.1 Finansowanie odnawialnych źródeł energii .............................................................. 97 
8.2.2 Finansowanie podwyższania efektywności energetycznej oraz gospodarki niskoemisyjnej
 98 

9 ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŻMUDŹ  Z PRAWEM KRAJOWYM 
I LOKALNYM ............................................................................................................................ 99 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

5 
 

Literatura ................................................................................................................................ 102 

Spis tabel ................................................................................................................................ 103 

Spis rysunków......................................................................................................................... 106 

STRESZCZENIE ................................................................................................................................ 107 

ZAŁĄCZNIK 1 – KARTY PRZEDSIĘWZIĘĆ ……………………………………………………………………………………….108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

6 
 

1 CHARAKTERYSTYKA GMINY ŻMUDŹ 

1.1 Położenie i podstawowe informacje dotyczące gminy Żmudź 

Znaczenie położenia geograficznego z punktu widzenia planu gospodarki niskoemisyjnej wynika 
przede wszystkim ze związku położenia geograficznego i warunków dla pozyskiwania energii 
odnawialnej słońca.  

Gmina Żmudź położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego, w  południowo- 
wschodniej części powiatu chełmskiego. Graniczy z gminami: 

- od południa z gminą: Białopole; 

- od wschodu z gminami: Dorohusk i Dubienka; 

- od północy z gminą: Kamień; 

- od zachodu z gminami: Leśniowice i Wojsławice. 

Rysunek 1. Położenie gminy Żmudź 

 
Źródło: Strategia rozwoju gminy Żmudź. 

Gmina Żmudź zajmuje powierzchnię 13 583 ha, co stanowi 0,54 % powierzchni województwa 
lubelskiego oraz 7,6 % powierzchni powiatu chełmskiego. Na terenie gminy znajduje się  17 sołectw,  
w skład których wchodzą 22 miejscowości.1 Obszar gminy Żmudź charakteryzuje się dużą  
mozaikowatością krajobrazu. Wzajemnie przeplatają się tu pola uprawne, łąki, zarośla i lasy. Na 
obszarze gminy wyróżnić można obszary wykazujące wspólny ekologiczny charakter, jako strefy 
ekologiczne. Na terenie gminy wyróżniamy pięć stref ekologicznych: 

1) strefa leśno – łąkowa  

                                                        

1 www.stat.gov.pl 
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2) strefa leśno – polna  

3) strefa polna  

4) strefa łąkowa, 

5) strefa leśna. 

Miejscowości w gminie Żmudź: 

Annopol, Bielin, Dryszczów, Gałęzów, Kazimierówka, Klesztów, Ksawerów, Leszczany, Leszczany-
Kolonia, Lipinki, Maziarnia, Pobołowice, Pobołowice – Kolonia, Puszcza, Roztoka, Rudno, Stanisławów, 
Syczów, Wołkowiany, Wólka Leszczańska, Żmudź, Żmudź-Kolonia. 

Warunki klimatyczne są istotne z punktu widzenia zapotrzebowania na energię i paliwa do 
ogrzewania pomieszczeń. Temperatura zewnętrzna jest bowiem, oprócz właściwości 
termoizolacyjnych budynków, głównym czynnikiem decydującym o ilości zużywanej energii.  Gmina 
Żmudź znajduje się w III strefie klimatycznej zimowej (rys. 2) oraz drugiej strefie klimatycznej letniej. 
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2oC. Pozostałe wskaźniki klimatyczne dla gminy 
Żmudź zaprezentowano w tabeli 1.   

Rysunek 2. Położenie gminy Żmudź na tle stref klimatycznych zimowych 

 
Źródło: PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

Tabela 1. Wskaźniki klimatyczne dla gminy Żmudź 
Wartości Średnie wieloletnie 

Średnia wieloletnia temperatura powietrza T {oC} +8oC 
Amplituda temperatur skrajnych DT [oC] 21,9 
Suma roczna opadów [mm] 550 

Klimat panujący w gminie Żmudź należy do grupy klimatów umiarkowanych, przejściowych, ze 
znacznym wpływem kontynentalizmu. Charakteryzuje się długim, ciepłym latem i długą mroźną zimą. 
Typowe dla tego obszaru jest także duże nasłonecznienie oraz znaczny udział wiatrów wschodnich. 
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, (średnia temperatura waha się od -6 do 0), 
a najcieplejszym - lipiec (średnia temperatura od +14 do +25oC). Średnia roczna temperatura 
powietrza z wielolecia dla całego powiatu chełmskiego wynosi 8 oC. 
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Średnie wieloletnie sumy opadów na obszarze powiatu chełmskiego wynoszą  
około 550 mm/rok. Najbardziej suchymi miesiącami są styczeń i luty, o opadach 25 - 30 mm. 
Najwilgotniejszym miesiącem jest lipiec, a na niektórych obszarach czerwiec, o średniej sumie opadów 
- 90 mm/miesiąc. 

Rysunek 3. Średnia roczna temperatura powietrza dla gminy Żmudź 

 

 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/klimat/0502_polska.html 

Rysunek 4. Rozkład natężenia promieniowania słonecznego na obszarze Polski z uwzględnieniem położenia  
Żmudzi 

 
Źródło: www.instalator.pl 

Z punktu widzenia ograniczenia emisji do środowiska, w gminie istotne są możliwości 
pozyskania energii użytecznej z naturalnych zasobów energii odnawialnej. Na rysunku  
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4 przedstawiono sytuację gminy Żmudź na tle kraju w zakresie zasobów energii słonecznej. Gmina 
Żmudź leży na terenie bardzo korzystnym do pozyskiwania energii z urządzeń solarnych. 

Rysunek 5. Średnie prędkości wiatru na wysokości 30 m z uwzględnieniem położenia gminy Żmudź [m/s] 

 

Źródło: http://www.odnawialna.biz/wiatraki.htm 

Na rysunku 5 pokazano podział kraju na strefy o określonych warunkach anemologicznych. 
Według przedstawionych danych gmina Żmudź znajduje się w strefie korzystnej dla lokalizacji siłowni 
wiatrowych, na obszarach o średniej rocznej prędkości wiatru około 4 m/s. 
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1.2 Stan środowiska w gminie Żmudź 

Ocena środowiska gminy Żmudź w kontekście działań związanych z efektywnością 
energetyczną i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych powinna dotyczyć wielu aspektów stanu 
środowiska, w tym zwłaszcza: 

 powietrza, 
 gleb, 
 wód. 

Oceny stanu elementów środowiska naturalnego na obszarze gminy dokonać można na 
podstawie wyników pomiarów bezpośrednich wykonywanych przez odpowiednie instytucje 
(inspektoraty ochrony środowiska) oraz na podstawie danych pośrednich wynikających z istnienia na 
terenie gminy obiektów wpływających na stan środowiska.  

1.2.1 Stan środowiska w gminie Żmudź a wyniki pomiarów Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 

Obszar województwa lubelskiego podzielony jest na dwie strefy, strefę aglomeracji Lublina 
oraz strefę lubelską, obejmującą obszar poza aglomeracją miasta Lublina, a więc również gminę 
Żmudź.  

Jak wynika z danych o lokalizacji stanowisk pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Lublinie, przedstawionych na rysunku 6, na obszarze gminy Żmudź nie 
funkcjonują stacje pomiarowe WIOŚ. Najbliższa stacja pomiarowa znajduje się w Chełmie. Ponieważ 
na obszarze gminy Żmudź nie są zlokalizowane żadne źródła emisji o szczególnych oddziaływaniach na 
środowisko, nie ma więc podstaw by przypuszczać, że wartości zanieczyszczeń środowiska na obszarze 
gminy przewyższają wartości średnie oszacowane przez WIOŚ dla strefy, 
do której należy gmina Żmudź. Analizie dodatkowo można poddać wyniki monitoringu środowiska 
przeprowadzone w Chełmie, ze świadomością, że stan środowiska z pewnością w gminie Żmudź jest 
korzystniejszy niż w mieście Chełm, gdzie znajduje się jedno z głównych źródeł emisji do środowiska  
w województwie lubelskim, cementownia Chełm. 

W raporcie o stanie środowiska w województwie lubelskim przeprowadzono analizę 
następujących zanieczyszczeń środowiska: 

 dwutlenek siarki, 
 dwutlenek azotu, 
 pył zawieszony PM10, 
 pył zawszony PM2,5, 
 benzen, 
 ołów, 
 tlenek węgla, 
 ozon, 
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 arsen, 
 kadm, 
 nikiel, 
 benzo(a)piren. 
 

Rysunek 6. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych funkcjonujących w 2013 r. w województwie lubelskim 

 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2013, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Lublinie, Lublin, kwiecień 2014. 

W tabeli 2 przedstawiono klasyfikację stref wyznaczonych w województwie lubelskim  
w odniesieniu do poszczególnych typów zanieczyszczeń. Jak wynika z przedstawionych danych, 
głównym problemem w strefie lubelskiej, w zakresie zanieczyszczeń powietrza, jest pył zawieszony 
PM10. Źródłem tego zanieczyszczania jest głównie spalanie paliw stałych w kotłach nieposiadających 
urządzeń ochronnych, a więc głównie w kotłach indywidualnych wytwórców ciepła.  
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Tabela 2. Klasy stref za rok 2013 dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia –klasyfikacja podstawowa 

 
Źródło: Ibidem. 

Rysunek 7 Średnioroczny a) oraz 24 godzinny b) rozkład stężeń pyłu PM10 dla strefy lubelskiej w roku 2011 

  
            a)                                                                   b) 

Źródło:  
Program Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej , 2013 

Jak wynika z uchwały Nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Żmudź z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź  (Dz. Urz. Woj. Lub. z 
2013 r. poz.796) Regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych dla Gminy Żmudź 
stanowi Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu, Gmina Chełm.  W 2011 r. 
wykonano rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Żmudzi realizowanej przy udziale 
środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach projektu Zakład Przetwórstwa Odpadów 
Komunalnych Rejonu Chełmskiego „rekultywacja odpadów”. Na terenie po składowisku zamontowane 
są 3 pizometry. Badania przeprowadzane są dwa razy w roku - nie stwierdzono emisji metanu. 
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Powyższe potwierdza Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego. Mapę Regionu Chełm 
w zakresie gospodarki odpadami zawartą w wyżej wymienionym Planie zamieszczono poniżej. 

Rysunek 8 Mapa Regionu Chełm w zakresie gospodarowania odpadami 

 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, Lublin 2012 

 
W obrębie strefy lubelskiej występują przekroczenia stężeń dopuszczalnych dla pyłu PM10 oraz 

ozonu, stąd dla tych zanieczyszczeń przypisano strefie odpowiednio klasę C i D2. W rocznej ocenie 
powietrza za lata 2011,2012,2013 i 2014 nie wskazano Gminy Żmudź jako obszaru przekroczeń 
normatywnych stężeń zanieczyszczeń zarówno dla poziomów celu dopuszczalnego jak i docelowego. 
Ze względu na fakt, iż Gmina Żmudź nie należy do obszarów gdzie stwierdzono przekroczenia stężeń 
dopuszczalnych dla pyłu PM10 i stężenia docelowego dla ozonu nie jest realizowany program ochrony 
powietrza dla województwa lubelskiego. 

Na terenie Gminy Żmudź nie prowadzono badań jakości powietrza atmosferycznego. Na jakość 
powietrza wpływ mają głównie emisje palenisk domowych. Na obszarze Gminy nie ma dużych 
zakładów przemysłowych, które emitowałyby znaczne ilości zanieczyszczeń do powietrza. Emisja 
liniowa pochodząca w infrastruktury drogowej jest najbardziej odczuwalna w pasie wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. Mały stopień urbanizacji gminy, duża ilość terenów zielonych, w tym objętych 
ochroną przyrodniczą, ma pozytywny wypływ na jakość powietrza. Przyjmuje się, że jakość powietrza 
w Gminie Żmudź jest dobra, nie przekracza dopuszczalnych norm, a stan zanieczyszczenia powietrza 
jest niski. 

1.2.2 Identyfikacja czynników i obiektów wpływających na stan środowiska w gminie 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Żmudź są: 
 źródła komunalno-bytowe: indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów użyteczności 

publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, są głównym 
powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

14 
 

 źródła transportowe: emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. 
Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, 
tlenki siarki. Na terenie gminy wpływ zanieczyszczeń motoryzacyjnych jest znikomy, z uwagi na 
brak dużych arterii komunikacyjnych na jej terenach, 

 zanieczyszczenia powietrza, napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym 
kierunkiem wiatru. 
Obiekty wykorzystujące indywidualne źródła ciepła stosują głównie paliwa stałe. Dla 

indywidualnych gospodarstw domowych strukturę zużycia paliw przedstawia rysunek 9.  
W przyjętym roku bazowym 2011 na obszarze gminy nie istniały żadne sieci ciepłownicze. 447m 

ciepłociągu powstało w okresie 2011-2014 i łączy część obiektów gminnych ze źródłem ciepła z 
miejscowej gorzelni, wykorzystującym ciepło odpadowe z procesów produkcyjnych. Ponieważ 
wybudowany ciepłociąg jest w całości urządzeniem nowym, nie analizuje się w dalszej części 
dokumentu jego modernizacji.  
 
Rysunek 7. Udział procentowy paliw w zużyciu energii na cele ogrzewania i przygotowania posiłków  
w gospodarstwach domowych w gminie Żmudź w roku bazowym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Przedstawione powyżej dane potwierdzają założenia przedstawione na początku podrozdziału. 
Wynika to z faktu, że ponad 96% paliwa spalanego przez gospodarstwa domowe są to paliwa stałe, 
przy czym około 25% stanowią paliwa nieodnawialne, a blisko 75%, to biomasa  
w postaci drewna. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ilość zużywanej biomasy drzewnej przekracza 
wielkość potencjału tej energii wyliczonej dla gminy Żmudź.  

2 CEL STRATEGICZNY i CELE SZCZEGÓŁOWE 

Celem strategicznym planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015-2020 
jest ograniczenie emisji (w tym głównie emisji gazów cieplarnianych) do środowiska w gminie 
Żmudź w latach 2015-2020 oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym 
gminy. 
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W projektowanym dokumencie postawiono następujące cele szczegółowe: 
 CEL 1 – Redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 o 5,09 % do roku 2020, 
 CEL 2 – Ograniczenie  do 2020 roku wzrostu  zużycia energii finalnej w gminie do 0,29%, 
 CEL 3 – Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 

w bilansie energetycznym gminy o 18,9 %. 
Realizacja wyżej wymienionych celów będzie możliwa poprzez: 

 ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych, 

 podwyższenie efektywności energetycznej urządzeń i obiektów, 

 wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych tj. budowę odnawialnych źródeł energii 
w budynkach oraz wolnostojących, 

 ograniczenie wzrostu zużycia energii elektrycznej . 

Realizacja wymienionych wyżej  celów odbywać się będzie poprzez działania, na których 
wykonanie gmina ma bezpośredni wpływ, a więc działania podejmowane przez samą gminę  
lub jednostki od niej zależne, a także poprzez działania podejmowane przez inne podmioty z terenu 
gminy Żmudź, głównie właścicieli gospodarstw domowych. 

Analizą jest objęty cały obszar gminy Żmudź.  

Przeprowadzona analiza wskazuje, że podstawowym problemem w gminie jest niska emisja,  
emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej oraz wynikająca z wykorzystania środków 
transportu. Działania zaplanowane w niniejszym opracowaniu będą zatem zmierzały do wskazania 
sposobów ograniczenia emisji poprzez jej zmniejszenie w sektorze ogrzewania budynków, 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego oraz ewentualną 
modernizację środków transportu. Pierwszym i najważniejszym obszarem zużycia energii i związanych 
z tym emisji do środowiska jest sektor publiczny podlegający bezpośrednio władzom gminnym. 
Ograniczenie wielkości emisji z tego sektora jest głównym celem niniejszego opracowania. Dlatego 
główną uwagę skierowano na analizę: 

 ilości energii cieplnej i paliw wykorzystywanych przez budynki gminne, 

 ilości energii elektrycznej zużywanej w budynkach gminnych, 

 ilość energii zużywanej na oświetlenie drogowe w gminie, 

 emisji wynikającej z użytkowania gminnych środków transportu. 

Analizie poddano przede wszystkim zużycie energii i wielkość emisji z tego typu źródeł. 
Zaproponowano działania zmierzające do ograniczenia emisji z tego sektora.  

Kolejne zagadnienie to niska emisja związana z ogrzewaniem budynków indywidualnych oraz 
emisje z transportu publicznego i indywidualnego. Zagadnienia te włączono w zakres inwentaryzacji 
stanu aktualnego. 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

16 
 

Kluczowym zagadnieniem jest wybór roku bazowego. Rok bazowy jest rokiem, w stosunku do 
którego władze lokalne będą się starały ograniczyć wielkość emisji CO2 do roku 2020. Według 
wytycznych do opracowania planów zrównoważonej energii zaleca się, by jako rok bazowy wybrać rok 
1990, gdyż właśnie ten rok stanowi punkt wyjścia dla celów redukcyjnych przyjętych w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym UE oraz w Protokole z Kioto. Dzięki temu możliwe będzie porównanie 
rezultatów w zakresie redukcji emisji osiągniętych na szczeblu unijnym oraz lokalnym.  W gminie 
Żmudź uzyskanie danych z tak odległego okresu jest praktycznie niemożliwe, gdyż władze lokalne nie 
dysponują danymi umożliwiającymi sporządzenie inwentaryzacji emisji dla roku 1990. Wiarygodne 
dane można zebrać dla obiektów gminnych oraz mieszkalnych za rok 2011, wobec powyższego jako 
rok bazowy dla celu redukcyjnego, w poniższej analizie, przyjmuje się więc rok 2011. 

Celem redukcyjnym wyznaczonym w niniejszym planie objęto te podmioty w gminie Żmudź, na 
które gmina ma realny wpływ i może podjąć działania gwarantujące realizację planu. Zaplanowane 
wskaźniki podejmowanych działań nie obejmują podmiotów gospodarczych, które  
w ramach prowadzonej ankietyzacji podmiotów działających w gminie Żmudź, nie zgłaszały żadnych 
planów redukcji emisji i nie współdziałały w zakresie inwentaryzacji emisji. W zakres inwentaryzacji 
emisji w gminie, an podstawie danych publicznych włączono energię elektryczną i emisje związane z 
jej zużyciem przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w gminie Żmudź.   

 W dokumencie przedstawiono też propozycje działań, które mogłyby być realizowane przez 
gminę, osoby prywatne oraz potencjalnie przedsiębiorstwa w okresie lat 2015-2020, w celu 
ograniczenia emisji do środowiska, które nie zostały ujęte w docelowych wskaźnikach ograniczenia 
emisji ze względu na zbyt małą wiarygodność danych, które można było zastosować  
w oszacowaniach oraz ograniczone możliwości sprawcze gminy. 

Inwestycyjne działania ograniczające emisję w gminie Żmudź realizowane będą pod warunkiem 
uzyskania przez gminę wsparcia finansowego z funduszy krajowych lub europejskich. 

 

3 WYNIKI BAZOWEJ IDENTYFIKACJI EMISJI 

3.1 Założenia przyjęte przy inwentaryzacji emisji w gminie Żmudź 
3.1.1 Źródła pozyskanych danych 

W celu oszacowania wielkości emisji CO2 w gminie Żmudź przyjęto następujące założenia 
metodologiczne:  

1. Zasięg terytorialny:  

Inwentaryzacja obejmuje obszar gminy Żmudź. Do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii 
finalnej w obrębie granic gminy.  

2. Zakres inwentaryzacji:  
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Inwentaryzacją objęte zostały emisje CO2 wynikające ze zużycia energii finalnej na terenie 
gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:  

 energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania i c.w.u), 

 energii paliw (transport), 

 energii elektrycznej, 

 energii gazu (na cele socjalno-bytowe). 

3. Wskaźniki emisji:  

Dla określenia wielkości emisji przyjęto: 

 wskaźniki emisji związanej ze zużyciem paliw na cele grzewcze w gospodarstwach domowych 
oszacowane dla obszaru gminy na podstawie wyników badań zużycia paliw w gospodarstwach 
domowych w gminie wykonanych przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp z o.o. w 
Białymstoku, na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Żmudź, 

 wskaźniki emisji ze spalania poszczególnych paliw na podstawie danych Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 

 wskaźniki emisji związane z wytwarzaniem energii elektrycznej na poziomie całego systemu 
elektroenergetycznego – zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku, 

 wskaźniki emisji w transporcie na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za rok 2011 (rok bazowy) w zakresie:  

 zużycia energii elektrycznej w obiektach gminnych,  

 paliw w budynkach gminnych, 

 zużycia paliw w środkach transportu należących do Gminy Żmudź.  

Dla zużycia energii paliw w budynkach mieszkalnych oraz energii elektrycznej i zużycia biomasy  
i energii ze źródeł odnawialnych oraz publicznych i prywatnych środków transportu, uwzględniono 
dane z roku 2011.  

Inwentaryzację przeprowadzono w podziale na dwie grupy:  

 obiekty będące w gestii Gminy, 

 obiekty będące własnością innych podmiotów. 

Dane udostępnione przez Urząd Gminy Żmudź:  

 zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej (w tym budynki, oświetlenie 
publiczne itp.),  
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 zużycie ciepła sieciowego – nie uwzględniano (na terenie Gminy ogrzewanie realizowane jest 
wyłącznie przy pomocy indywidualnych źródeł ciepła), 

 zużycie paliw na potrzeby ogrzewania budynków gminnych, 

 zużycie paliw przez pojazdy osobowe, dostawcze, autobusy i inne pojazdy należące do gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych, spółek z udziałem gminy itp. 

Ponadto przeprowadzono oszacowania: 

 zużycia paliw w gospodarstwach domowych na potrzeby ogrzewania budynków oraz inne cele 
bytowe. Oszacowania te wykonano, na podstawie danych rzeczywistych, pozyskanych z ankiet 
przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Żmudź. Ankiety wykonane zostały wśród 
mieszkańców gminy na zlecenie wykonawcy PGN i były przeprowadzone na potrzeby 
przygotowania Planu. Badaniami objęto 197 gospodarstw domowych.  

 zużycia paliw w transporcie na podstawie danych dotyczących struktury pojazdów 
zarejestrowanych na terenie gminy, struktury pojazdów zarejestrowanych w Polsce (GUS)  
oraz średnich długości pokonywanych przez pojazdy na ternie gminy i średniego spalania paliw 
(szacunki na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego).  

 wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych oparto na podstawie danych pozyskanych  
z Urzędu Gminy. 

Zużycie energii w rolnictwie i przedsiębiorstwach uwzględniono w badaniach pośrednio:  
są one częściowo ujęte jako zużycie w gospodarstwach domowych. Na terenie gminy Żmudź 
przytłaczająca większość gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, jednak nie ma wydzielonego 
licznika energii elektrycznej, a zużyta energia ewidencjonowana jest przez licznik zainstalowany  
dla celów komunalno-bytowych. W związku z tym zużycie związane z produkcją rolną jest ujęte  
w ogólnym zużyciu przez gospodarstwa domowe, oszacowanym na podstawie danych GUS  
dla powiatu chełmskiego oraz danych uzyskanych z przeprowadzonych na terenie gminy ankiet, 
wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania. Ponadto zużycie energii elektrycznej  
w przedsiębiorstwach uwzględniono w inwentaryzacji emisji ogólnej, bowiem obliczono ją  
na podstawie ogólnej ilości energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom na terenie gminy Żmudź. 

3.1.2 Oszacowanie liczby ludności w gminie w okresie objętym planowaniem 

Ponieważ rokiem bazowym  w odniesieniu do energii elektrycznej  oraz dla paliw zużytych poza 
obiektami gminnymi jest rok 2014, to dla  wykonania inwentaryzacji zużycia energii  
oraz inwentaryzacji emisji niezbędna jest informacja o liczbie ludności w gminie. Na moment 
opracowywania niniejszego dokumentu, danych statystycznych z roku 2014 brak, wobec tego dla roku 
2014 i lat następnych objętych planowaniem wykonano prognozę liczby ludności na podstawie danych 
historycznych, wykorzystując dane z lat 2001-2013. 
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Tabela 3. Liczba mieszkańców gminy Żmudź w okresie 2001-2013 
Jednostka 

terytorialna 
ogółem LICZBA MIESZKAŃCÓW 

  Ogółem 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Żmudź  3541 3487 3512 3461 3419 3387 3338 3299 3251 3309 3281 3220 3215 
Źródło: dane GUS. 

 Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3 liczba mieszkańców w gminie Żmudź 
sukcesywnie maleje. W latach 2001-2013 odnotowano ok. 9 % spadek liczby ludności, czyli o 0,77% 
średnio rocznie.  

Na podstawie danych z tabeli 3 wykonano prognozę zmiany liczby ludności w gminie  
w latach 2014-2020 (rys. 8 , tabela 4). 

Tabela 4. Prognoza liczby ludności w gminie Żmudź 

Prognozowana liczba mieszkańców w gminie Żmudź 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
3198 3184 3171 3160 3151 3143 3138 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 8. Prognoza liczby ludności w gminie Żmudź w latach 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne. 

3.1.3 Oszacowanie liczby i powierzchni budynków w okresie objętym planowaniem 

Analogicznie do przedstawionej powyżej prognozy liczby ludności w gminie, opracowano 
prognozę liczby oraz powierzchni budynków w gminie Żmudź.  Wykorzystano do tego celu dane GUS 
przedstawione w tabelach 5 i 6. 

Tabela 5. Liczba budynków mieszkalnych w gminie Żmudź w latach 1996-2013 
liczba budynków mieszkalnych w gminie Żmudź 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1096 1104 1108 1108 1108 1108 1106 1035 1035 1035 1035 1036 1035 1038 1041 1092 1093 1096 1100 

Źródło:  Bank Danych Lokalnych. 
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Tabela 6. Powierzchnia budynków mieszkalnych w gminie Żmudź w latach 1996-2012 
powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

73256 74052 74563 74563 74605 74605 74540 78298 78298 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

78298 78426 78336 78716 79091 84956 85145 85547 86117 

Źródło: Bank Danych Lokalnych. 

 Jak wynika z danych statystycznych GUS (tabela 5 i 6) mimo spadku liczby ludności ilość lokali 
mieszkalnych stale wzrasta. Rośnie również powierzchnia łączna budynków mieszkalnych  
w gminie. Założono, że w okresie lat 2014-2020, trend wynikający z danych historycznych utrzyma się.  

Rysunek 9. Prognoza zmian liczby (a) oraz powierzchni (b) mieszkań w gminie Żmudź 
a)                                                                        b) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 7. Prognoza zmiany liczby i powierzchni budynków mieszkalnych w gminie Żmudź 
Liczba budynków Powierzchnia budynków [m2] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1102 1104 1107 1110 1112 1115 1118 86413 86801 87190 87578 87967 88355 88744 

Źródło: opracowanie własne. 

3.1.4 Identyfikacja czynników wpływających na wielkość emisji 

Pierwszym etapem opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Żmudź jest 
identyfikacja wielkości mających wpływ na wielkość emisji.  

Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą:  
 liczba osób zamieszkujących gminę,  
 liczba gospodarstw domowych,  
 powierzchnia ogrzewanych budynków w gminie 
 liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,  
 liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,  
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 ilość i struktura wykorzystywanych paliw, 
 wielkość  zużycia energii elektrycznej. 

Wskazane wyżej czynniki wpływają na aktualne zużycie energii finalnej, a tym samym 
całkowitą wielkość emisji CO2 z obszaru gminy w roku obliczeniowym.  
Do czynników determinujących zmianę wielkości emisji na obszarze gminy należą:  

 zmiana liczby  mieszkańców,  
 zmiana liczby  gospodarstw domowych,  
 zmiana liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,  
 zmiana liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,  
 termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych,  
 poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych,  
 zmiana struktury wykorzystywanych paliw, 
 zmiana wielkości zużycia energii elektrycznej, 
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

Czynniki determinujące wzrost lub spadek wielkości emisji wpływać będą na wielkość emisji  
w roku docelowym.  Celem inwentaryzacji jest zatem dokonanie charakterystyki gminy w oparciu  
o wymienione wyżej kryteria co pozwoli oszacować aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych  
w roku obliczeniowym oraz ustalić prognozowany trend zmian emisji do roku 2020. 

 

3.2 Inwentaryzacja emisji z budynków mieszkalnych 

W gminie Żmudź zabudowę mieszkalną stanowią głównie budynki jednorodzinne  
oraz niewielka liczba budynków wielorodzinnych. Przedstawione poniżej oszacowania wykonane 
zostały na podstawie danych pozyskanych z badań wykonanych w styczniu 2015 roku  
na reprezentatywnej grupie budynków. Na podstawie danych ankietowych wykonane zostały 
uogólniające analizy statystyczne. 

3.2.1 Inwentaryzacja emisji z systemów ciepłowniczych budynków mieszkalnych 

Wyznacznikiem stanu budynków pod względem ich termoizolacyjności jest okres budowy  
lub termomodernizacji budynków, gdyż zwykle działania te są wykonywane zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w okresie ich przeprowadzania. Dlatego na podstawie przeprowadzonych badań 
ankietowych określono strukturę budynków mieszkalnych według okresu ich powstania  
lub termomodernizacji i przedstawiono ją na rysunku poniżej. Jeśli budynek budowany był wcześniej, 
lecz potem termomodernizowany, to jako rok budowy przyjęto rok termomodernizacji, gdyż z punktu 
widzenia planowania gospodarki energetycznej w gminie istotny jest nie tyle sam rok powstania 
budynku, co jego standard cieplny. 
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Rysunek 10. Struktura budynków mieszkalnych w gminie Żmudź z punktu widzenia okresu ich budowy lub 
termomodernizacji w odniesieniu do liczby budynków (a) i w odniesieniu do powierzchni (b) 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Do obliczenia ilości zużywanej energii w budynkach mieszkalnych przyjęto dane zgodnie  
z tabelą 8.  

 

Tabela 8. Wartości opałowe paliw przyjęte w obliczeniach w opracowaniu 
Paliwo Węgiel Drewno Olej opałowy Ekogroszek Gaz propan-butan 

Jednostka MJ/kg GJ/mp 
MJ/kg 

MJ/kg MJ/kg MJ/kg 
MJ/butlę 11kg 

Wartość opałowa 22,37 7,8 
15,6 

43,33 26 47,31 
520  

Źródło: Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza, 
Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2003, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki 
emisji CO2 (WE) w roku 2008 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 
2011, KOBiZE, Dane producentów paliw. 

Na podstawie danych z badań ankietowych przeprowadzonych w styczniu roku 2015 na 
potrzeby przygotowania niniejszego dokumentu, oszacowano strukturę zużycia paliw w gminie  
w budynkach mieszkalnych (rysunek 11). 

 
 
 

a) 

b) 
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Rysunek 11. Udział paliw w zużyciu energii na cele ogrzewania i przygotowania posiłków w gospodarstwach 
domowych w gminie Żmudź 
 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 Jednostkowe zużycie energii paliw w odniesieniu do metra kwadratowego powierzchni 
ogrzewanej w gminie przedstawione zostało na rysunku 12. 

 

Rysunek 12. Zużycie energii paliw w budynkach mieszkalnych w gminie Żmudź według wieku budynków 
[GJ/m2 /rok] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

  Uzyskane wyniki zużycia energii w budynkach mieszkalnych w gminie Żmudź odbiegają od 
spodziewanych, gdyż w zbiorze budynków nietermomodernizowanych znajdują się zarówno budynki 
stare i nietermomodernizowane jak również budynki nowe, wykonane w dobrym standardzie i nie 
wymagające termomodernizacji. 
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Rysunek 13. Zużycie energii zawartej w paliwach przez gospodarstwa domowe w gminie Żmudź [GJ/rok] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych oraz danych GUS. 

Tabela 9. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza przy spalaniu różnych rodzajów paliw [g/GJ] 

Wyszczególnienie 
Drewno, 

pelet drzewny 
Węgiel, 

ekogroszek, koks 
Olej 

opałowy 
Gaz ziemny 

Gaz 
propan-
butan 

Inne 
paliwa 

SO2 11 650 75 1 1 100 
NOX 85 155 95 60 60 70 
Pył TSP 35 160 3 0,5 0,5 50 
CO 2400 4700 6 40 40 3500 
CO2 109760* 94610 76590 55820 64000 75000 
Źródło: Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza, 

Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2003, Wartości opałowe (WO)  
i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2008 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji za rok 2011, KOBiZE, Dane producentów paliw. 

*) W szacowaniu emisji z systemu energetycznego gminy Żmudź wielkość emisji CO2 ze spalania biomasy przyjęto 
jako równą 0. 

Wskaźniki emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do wartości opałowej  spalanego paliwa dla 
typowych i często spotykanych  paliw zestawiono w tabeli 9. 

Tabela 10.Oszacowanie wielkości emisji z systemów grzewczych gospodarstw domowych w gminie Żmudź w 
roku  2011 [Mg/rok] 

Zanieczyszczenia 
Paliwa 

Drewno 
Węgiel, ekogroszek, 

miał węglowy 
Olej opałowy 

Gaz propan-
butan 

Łącznie 

SO2 1,0627 18,3327 0,0633 0,0041 19,4628 
NOX 8,2118 4,3716 0,0802 0,2463 12,9098 
Pył TSP 3,3813 4,5127 0,0025 0,0021 7,8986 
CO 231,8612 132,5597 0,0051 0,1642 364,5902 

CO2 10603,78/0* 2668,3984 64,6241 262,7079 
13599,5176/ 
2995,73* 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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*) przy założeniu, że emisja CO2 ze spalania biomasy jest równa 0. 

W tabeli 10 zamieszczono oszacowanie łącznej wielkości emisji z systemów grzewczych 
budynków mieszkalnych w gminie Żmudź w roku 2011.  

Na podstawie oszacowań emisji w gminie Żmudź przeprowadzonych dla 2011 roku,  
na podstawie informacji uzyskanych z przeprowadzonych badań ankietowych oraz oszacowanej 
wielkości powierzchni w budynkach mieszkalnych w gminie, wyznaczono wskaźnik emisji CO2 
z systemów grzewczych budynków mieszkalnych w gminie Żmudź – 34,51 kg CO2/m2/rok. Wskaźnik 
ten jest wyjątkowo niski, ze względu na znaczny udział biomasy drzewnej jako paliwa w bilansie 
energetycznym gminy.  

Na podstawie danych i oszacowań zawartych w tabelach 6 i 7 wyznaczono przewidywany 
przyrost powierzchni mieszkalnej w gminie w latach 2011-2020, który wyniesie 3197m2. Zakładając, że 
nowopowstające budynki będą wykonane zgodnie z aktualnymi wymaganiami odnośnie 
termoizolacyjności budynków, przewiduje się zużycie energii na ich ogrzewanie na poziomie 80 
kWh/m2/rok (0,288 GJ/m2/rok). Należy zatem spodziewać się zwiększenia zużycia energii paliw w 
budynkach mieszkalnych w gminie na poziomie 920,7GJ/rok. Zakładając, że struktura zużywanych w 
nich paliw będzie analogiczna do  struktury z roku bazowego, przyrost emisji w gminie z tytułu 
ogrzewania budynków wyniesie 17,25 Mg CO2/rok. 

3.2.2 Inwentaryzacja emisji pochodzącej ze zużycia energii elektrycznej w gminie Żmudź 

W związku z tym, że nie uzyskano danych o zużyciu energii elektrycznej w gminie Żmudź  
od dystrybutora, oszacowania zużycia energii elektrycznej w gminie dokonano na podstawie 
informacji o zużyciu energii elektrycznej w gminach wiejskich województwa lubelskiego  
oraz wyliczonego średniego zużycia energii na osobę w gminach wiejskich i prognozowanej, na 
podstawie trendu wieloletniego, zmiany liczby ludności w gminie Żmudź.  

Tabela 11. Zużycie energii elektrycznej  w latach 2001-2013 gminie Żmudź 

Jednostka terytorialna 
Ogółem 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 LUBELSKIE GWh/rok 4514 4464 4524 5002 5122 5161 5294 5500 5173 5219 5290 5546 5579 

Gminy wiejskie w woj. 
lubelskim kWh/osobę 2050 2032 2065 2289 2350 2375 2444 2544 2398 2396 2436 2561 2587 

Gminia Żmudź 
GWh/rok 7,3 7,1 7,3 7,9 8,0 8,0 8,2 8,4 7,8 7,9 8,0 8,2 8,3 

Źródło: oszacowanie własne  na podstawie danych BDL. 

Na podstawie wielkości przedstawionych w tabeli 11 oraz oszacowań zawartych w tabeli 4 
oszacowano ilość  zużywanej energii elektrycznej w gminie Żmudź w latach 2014-2020. 

Rysunek 14. Zużycie energii elektrycznej w gminie Żmudź w latach 2001-2013 oraz prognoza  
na lata 2014-2020 
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Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli poniżej przedstawiono prognozowane zużycie energii elektrycznej ogółem  
w gminie Żmudź. 

Tabela 12. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w gminie Żmudź w latach 2014-2020 wyrażone  
w [GWh/rok] 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w gminie Żmudź 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8,4 8,5 8,6 8,7 8,77 8,86 8,94 
Źródło: opracowanie własne. 

Wykorzystując dane o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w gminie Żmudź uzyskane 
w wyniku przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców oszacowano jednostkowe zużycie energii  
w gospodarstwach domowych w gminie na 798,92 kWh/rok. Na rysunku poniżej przedstawiono 
zużycie energii elektrycznej na osobę na rok w zależności od liczby osób pozostających w danym 
gospodarstwie domowym. 

Rysunek 15. Zużycie energii elektrycznej na osobę w gospodarstwie domowym w gminie Żmudź  
w [kWh/osobę/rok], w zależności od liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Tabela 13. Oszacowanie emisji CO2wynikającej ze zużycia energii elektrycznej gminie Żmudź w [t/rok2] 

                                                        

2 Należy przypuszczać, że wartości przedstawione w tabeli są przeszacowane gdyż obliczenia wykonano na podstawie 
średnich wielkości dla województwa lubelskiego, które dla gminy Żmudź o charakterze typowo rolniczym są zbyt wysokie, 
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Wyszczególnienie 
Prognozowana wielkość emisji ze zużycie energii 

elektrycznej w gminie Żmudź t/rok 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

wg wskaźnika 0,89 Mg/MWh 7520,5 7593,5 7666,5 7739,4 7812 7885,4 7958,4 
wg wskaźników prognozowanych na podstawie danych 
zawartych w Polskiej polityce energetycznej do roku 
2030 7385,3 7363,1 7339,1 7313,3 7286 7256,3 7225,1 
wskaźniki emisyjności polskiego systemu 
elektroenergetycznego na poziomie odbiorcy 
końcowego oszacowane wg, danych zawartych w 
polskiej polityce energetycznej do roku 2030, Mg/MWh 0,874 0,863 0,852 0,841 0,830 0,819 0,808 
Źródło: oszacowanie własne. 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet oszacowano zużycie energii elektrycznej  
w gospodarstwach domowych w [kWh/osobę/rok] w wysokości 789,92kWh/osobę/rok. Na tej 
podstawie wyznaczono zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w gminie w roku 
2014 na 2526 MWh, co daje roczną wielkość emisji (we=0,89Mg/MWh), w wysokości  
około 2248 Mg CO2/rok. Wykorzystując przedstawioną powyżej tendencję zmian zużycia energii 
elektrycznej w gminie oszacowano zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 
gminie Żmudź na 2405,8 MWh w roku bazowym 2011 oraz wielkość emisji pochodzącej od tego 
zużycia na 2141 Mg CO2/rok.  Wykorzystując tendencję zmian zużycia energii elektrycznej ogółem w 
gminie Żmudź przedstawioną w tabeli powyżej, oszacowano zużycie energii w gospodarstwach 
domowych w gminie w roku 2020 na 2822,8 MWh oraz emisję od tego zużycia na 2512,29 Mg 
CO2/rok w sytuacji nie wprowadzenia dodatkowych źródeł odnawialnych.  

Na podstawie różnicy między zużyciem energii elektrycznej ogółem i zużyciem przez 
gospodarstwa domowe i obiekty publiczne oszacowano zużycie energii elektrycznej przez inne 
podmioty (gospodarkę) na obszarze gminy Żmudź na 5913,5 MWh w roku 2011 oraz 6117,2 MWh w 
roku 2020. Oraz wynikającą z tego zużycia emisję Mg CO2/rok na 5263 Mg CO2/rok w roku 2011 oraz 
5444,31 CO2/rok w roku 2020. 

3.3 Inwentaryzacja emisji w budynkach należących do gminy 
3.3.1 Inwentaryzacja emisji wynikająca ze zużycia energii elektrycznej 

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy Żmudź przeanalizowano zużycie energii 
elektrycznej w budynkach należących do gminy. Podstawowe dane zawarto w tabeli 14.  

Tabela 14. Zużycie energii elektrycznej w obiektach gminy Żmudź i emisji wynikającej ze zużycia energii 
elektrycznej 

                                                                                                                                                                                              

gdyż opierają się na wielkościach zużycia energii elektrycznej łącznie ze zużyciem w ośrodkach miejskich łącznie z 
Lublinem. Z braku danych z PGE nie była możliwa inna, bardziej dokładna metoda oszacowania.  
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budynek 
powierzchnia 
budynku [m2] 

energia 
elektryczna 
[kWh/rok] 

zużycie 
energii 

elektrycznej 
[kWh/m2 ] 

EMISJA CO2 
z obiektu 

[Mg/rok]*) 

EMISJA na 
m2 

powierzchni 
[kg/rok]*) 

EMISJA CO2 
z obiektu 

[Mg/rok]**) 

EMISJA  
na m2 

powierzchni 
[kg/rok]**) 

UG i OPS Żmudź 703 23 664 33,66 21,0610 29,96 20,68 29,42 

Ośrodek Zdrowia 622 6918 11,12 6,1570 9,90 6,05 9,72 

GCK Żmudź 423 6654 15,73 5,9221 14,00 5,82 13,75 

SDŚ Wólka Leszczańska 322 4 310 13,39 3,8359 11,91 3,77 11,70 
SDŚ filia w 
Wołkowianach 1070 1260 1,18 1,1214 1,05 1,10 1,03 

Gimnazjum Żmudź 1857 15 491 8,34 13,7870 7,42 13,54 7,29 

SP Żmudź 659 6 548 9,94 5,8277 8,84 5,72 8,68 

SP w Leszczanach 426 1 654 3,88 1,4721 3,46 1,45 3,39 
Izba Regionalna 
Stanisławów 108 76 0,7 0,0676 0,63 0,07 0,62 

Świetlica Wołkowiany 185 917 4,96 0,8161 4,41 0,80 4,33 

Świetlica Dryszczów 211 9 0,04 0,0080 0,04 0,01 0,04 

Świetlica Pobołowice 104 828 7,96 0,7369 7,09 0,72 6,96 

Świetlica Maziarnia 75 60 0,8 0,0534 0,71 0,05 0,70 

Świetlica Rudno 121 30 0,25 0,0267 0,22 0,03 0,22 

Świetlica Klesztów 157 94 0,6 0,0837 0,53 0,08 0,52 

Świetlica Roztoka 140 143 1,02 0,1273 0,91 0,12 0,89 

Świetlica Ksawerów 120 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 

Świetlica Leszczany 197 157 0,8 0,1397 0,71 0,14 0,70 
Świetlica OSP 
Pobołowice 235 100 0,43 0,0890 0,38 0,09 0,37 

SUMA 7735 68 913   61,3326 7,93 60,23 7,79 
*) – wg. wskaźnika 0,89 Mg/MWh**) – wg. wskaźnika 0,874 Mg/MWh (tabela 16) 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Gminy Żmudź. 

W roku  2011 łączne zużycie energii elektrycznej w budynkach należących do gminy Żmudź 
wyniosło 68913 kWh. Wartości całkowitego rocznego zużycia energii oraz ilości energii zużywanej na 
jednostkę powierzchni obiektów wskazują, że wnikliwej analizie powinny zostać poddane: 

 UG i OPS Żmudź 
 Ośrodek Zdrowia 
 GCK Żmudź 
 SDŚ Wólka Leszczańska 
 Gimnazjum Żmudź 
 SP Żmudź 
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Na podstawie przedstawionych danych, emisja CO2 związana ze zużyciem energii elektrycznej 
w obiektach będących własnością gminy Żmudź w roku bazowym 2011 została oszacowana na około 
61,33 Mg/rok. 

3.3.2 Inwentaryzacja emisji wynikającej ze zużycia paliw 

Zużycie paliw w obiektach gminnych w roku 2011 przedstawiono w tabeli 15. W części 
obiektów wykorzystywane jest sporadycznie  ogrzewanie elektryczne, a liczniki energii dotyczą 
ogólnego zużycia, zarówno na cele ogrzewania, jak też oświetlenia i zasilania urządzeń. W związku 
 z tym dla obiektów tych nie ma możliwości określenia oddzielnie zużycia energii elektrycznej na cele 
grzewcze. 

Tabela 15. Stan termomodernizacji i sposobu ogrzewania obiektów gminnych w 2011 roku 

Lp. Budynek 
Ogrzewana 

powierzchnia 
budynku [m2] 

Rok 
budowy 

Rok instalacji 
źródła ciepła 

Rok 
termomodernizacji 

przegród 
zewnętrznych 

Rok 
wymiany 

okien 

Rok 
wymiany 

drzwi 

1 UG i OPS Żmudź 703 1905 2013 0 2004 2012 
2 Ośrodek Zdrowia 622 1980 2010 2010 2010 2010 
3 GCK Żmudź 423 1976 2006 2006 2006 2006 
4 SDŚ Wólka 

Leszczańska 322 1993 2011 0 2012 2011 
5 SDŚ filia w 

Wołkowianach 1070 1995 2014 0 0 2014 
6 Gimnazjum Żmudź 1857 1938 2012 0 2002 2002 
7 SP Żmudź 659 1989 2012 0 2012 0 
8 Była SP w Leszczanach 

/świetlica w 
Leszczanach/ 426 1935 2007 0 0 0 

9 Izba Regionalna 
Stanisławów 108 1918   0 0 0 

10 Świetlica Wołkowiany 185 1970   0 2012 2012 
11 Świetlica Dryszczów 211 1990   0 2012 2012 
12 Świetlica Pobołowice 104 1910   0 0 0 
13 Świetlica Maziarnia 75 1972   0 0 0 
14 Świetlica Rudno 121 1920   0 2011 0 
15 Świetlica Klesztów 157 1970   0 2012 2012 
16 Świetlica Roztoka 140 1974   0 2011 2011 
17 Świetlica Ksawerów 120 1952   0 0 0 
18 Świetlica Leszczany 197 1972   0 0 0 
19 Świetlica OSP 

Pobołowice 235 1991   0 2012 0 
Źródło: Dane Urzędu Gminy Żmudź. 

Jak wynika z tabeli przedstawionej  powyżej, większość budynków należących do gminy Żmudź 
była przynajmniej częściowo termomodernizowana, modernizację w zakresie przegród zewnętrznych, 
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okien i drzwi przeprowadzono jedynie w budynku Ośrodka Zdrowia oraz GCK Żmudź. W budynkach 
oznaczonych numerami 9-19 nie funkcjonują instalacje grzewcze. W razie potrzeby budynki są 
sporadycznie ogrzewane energią elektryczną. Dalszej analizie poddane zatem będą jedynie obiekty 1-
8. 

Do oszacowania ilości zużywanej energii w poszczególnych obiektach w gminie Żmudź przyjęto 
wartości opałowe paliw zgodnie z tabelą 16. 

Tabela 16. Przyjęte do oszacowań wartości opałowe paliw 
Paliwo Węgiel Drewno Olej opałowy Ekogroszek Gaz propan-butan 

Jednostka MJ/kg GJ/mp 
MJ/kg 

MJ/kg MJ/kg MJ/kg 
MJ/butlę 11kg 

Wartość 
opałowa 

22,37 7,8 
15,6 

43,33 26 47,31 
520 MJ/butlę 

 
Tabela 17. Oszacowanie średnich wartości zużycia energii na ogrzewanie w budynkach użytkowanych przez 
gminę Żmudź oraz emisji z instalacji grzewczych 

Budynek 

Ogrzewana 
powierzchnia 

budynku       
      [m2] 

Ekogroszek 
        [t] 

Węgiel    
   [t] 

Olej 
opałowy  

    [l] 

Zużycie 
energii 
paliw w 
budynku   

     [GJ] 

Jednostkowe 
zużycie 

energii paliw 
w budynku   
    [GJ/m2] 

Emisja 
CO2 z 

obiektu 
[Mg/rok] 

Emisja na 
m2 

powierzch
ni          
     

[kg/rok] 

UG i OPS Żmudź 703  30  671,10 0,95 63,52 90,36 

Ośrodek Zdrowia 622  16 1300 406,02 0,65 31,97 51,39 

GCK Żmudź 423   11082 410,04 0,97 31,40 74,24 
SDŚ Wólka 
Leszczańska 322 14   313,18 0,97 29,64 92,06 
SDŚ filia w 
Wołkowianach 1070 20   447,40 0,42 42,35 39,58 
Gimnazjum 
Żmudź 1857  

  
 

29500 1091,5 00,59 83,60 33,23 SP Żmudź 659 
agregat 
prądotwórczy    90 3,33  0,26  

SUMA 5656 34 46 41972,1 3342,6 0,59 282,73 49,99 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Żmudź. 

W tabeli 17 przedstawiono oszacowania średniego rocznego zużycia energii oraz średniego 
rocznego zużycia energii paliw na metr kwadratowy w obiektach ogrzewanych z wykorzystaniem paliw 
i indywidualnych źródeł ciepła według stanu na rok 2011. 

 Na podstawie danych o ilości i rodzajach zużywanych paliw w budynkach należących do gminy 
Żmudź oraz współczynników emisyjności paliw oszacowano wielkość emisji (tabela 18). 
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Tabela 18. Oszacowanie wielkości emisji do powietrza z systemów grzewczych obiektów należących do 
gminy Żmudź w roku 2011 [t/rok] 

Wyszczególnienie Drewno węgiel, koks olej opałowy gaz ziemny 
gaz propan-

butan 
suma 

SO2 0 1,1632 0,1709 0 0 1,3342 

NOX 0 0,2774 0,2165 0 0 0,4939 

Pył TSP 0 0,2863 0,0068 0 0 0,2932 

CO 0 8,4111 0,0137 0 0 8,4248 

CO2 0 169,3856 175,0740 0 0 344,4597 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Żmudź. 

3.4 Inwentaryzacja emisji wynikającej ze zużycia energii elektrycznej na 
oświetlenie drogowe 

Oświetlenie drogowe jest jednym z głównych odbiorników energii elektrycznej w gminie. 
Oświetlanie terenu jest jednym z zadań własnych gminy i wpływa bezpośrednio zarówno na komfort 
życia w gminie jak i na bezpieczeństwo w gminie, w tym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Opłaty za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie drogowe są istotnym składnikiem  
w budżecie gminy. Wynika stąd konieczność dbałości zarówno o stan techniczny, 
jak i ekonomiczne aspekty funkcjonowania oświetlenia drogowego. Racjonalna gospodarka 
energetyczna w oświetleniu drogowym wymaga przede wszystkim szczegółowej inwentaryzacji 
urządzeń oświetlenia, w tym szafek sterowania oświetleniem drogowym, układów sterujących, opraw 
oświetleniowych oraz źródeł światła. Informacje przekazane przez Urząd Gminy Żmudź nie zawierały 
ilości i typów pracujących w gminie lamp, ani konkretnej długości oświetlanych dróg. Skromny zakres 
danych nie pozwala na kompleksową ocenę stanu oświetlenia ulicznego w gminie. 

Tam, gdzie nadal stosowane są stare, energochłonne technologie oraz tam, gdzie światła 
potrzeba dużo np. w przestrzeniach publicznych, nowoczesne technologie oświetleniowe niosą ze 
sobą wielki potencjał oszczędności. Dla samorządów może to oznaczać znacznie mniejsze wydatki 
ponoszone na oświetlenie ulic; dla środowiska - mniejszą emisję zanieczyszczeń. 

Według danych Urzędu Gminy, oświetlenie drogowe w gminie Żmudź składa się z 259 opraw 
oświetleniowych. Oświetlenie w gminie nie było modernizowane i składa się ze starych opraw 
sodowych. 

Ilość energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie drogowe w gminie w roku bazowym 2011 
wynosiła około 48,87 MWh. Zaznaczyć jednak trzeba, że oświetlenie nie jest włączone od zmierzchu 
do świtu, a jedynie do godziny 22, ewentualnie 23, co nie zapewnia bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Tabela 19. Oszacowanie zużycia energii na potrzeby oświetlenia drogowego w gminie Żmudź w 2011 roku 
[MWh] 

Miesiąc STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU Suma 
Zużycie energii [MWh] 9,90 5,56 3,82 3,38 2,00 1,37 1,28 1,52 2,40 4,38 6,46 6,81 48,87 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Żmudź. 

Wobec powyższych danych o zużyciu energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe  
w gminie Żmudź wielkość emisji wynikająca z jego pracy w roku 2013 szacuje się zgodnie  
z wyliczeniami zawartymi w tabeli 20. Zakłada się przy tym, że w roku bazowym 2011 ze względu  
na brak zmian w układzie oświetleniowym gminy ilość zużytej energii elektrycznej pozostaje bez 
zmian. 

Tabela 20. Oszacowanie emisji CO2 powodowanego przez zużycie energii na oświetlenie drogowe 

Wskaźnik emisyjności energii elektrycznej Mg/MWh 0,89 
wielkość emisji w Mg/rok 43,49 
 
Na podstawie danych: 
- o rocznym zużyciu energii elektrycznej na oświetlenie drogowe w gminie w roku 2011 
- z harmonogramu załączania oświetlenia w poszczególnych miejscowościach, zgodnie z podanym 
poniżej zestawieniem, wyznaczono średnią moc  opraw stosowanych w oświetleniu drogowym  
w gminie Żmudź na około 107W. 
 
Tabela 21. Czasy załączania lamp oświetleniowych w poszczególnych miejscowościach przyjęte  
do oszacowań 
Lp. Godziny Miejscowości Czas roczny 
1 15 min po zmierzchu -22 Annopol, Syczów, Stanisławów, Rudno, Roztoka, 

Klesztów, Pobołowice Stare 1, Maziarnia, 
Ksawerów, Leszczany, Lipniki, Żmudź, Bielin  

1409,5 

2 15 min po zmierzchu -22 +1 h rano Wólka Leszczańska, Pobołowice 1, Pobołowice 
2,   Dryszczów 

1774,5 

3 15 min po zmierzchu – 23 Żmudź Kolonia, Pobołowice Kolonia, 
Wołkowiany 

1774,5 

4 15 min po zmierzchu – 23+ 1 h rano Osiedle Mieszkaniowe w Żmudzi, Żmudź 1, 2139,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Żmudź. 

 

3.5 Inwentaryzacja emisji w transporcie 
3.5.1 Metodyka oszacowania wartości emisji w roku bazowym 

W opracowaniu wykorzystano metodykę szacowania wielkości zmiany emisji wynikających  
z wykorzystywanego w gminie transportu kołowego, opartą na różnicy emisji pomiędzy wariantem 
bezinwestycyjnym (zakładającym, że analizowany projekt nie zostanie zrealizowany), a wariantem 
inwestycyjnym (zakładającym realizację opracowanego projektu). Obliczając wielkości emisji oparto 
się na podziale całości funkcjonujących na obszarze gminy środków transportu na: 

 samochody osobowe, 
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 samochody ciężarowe, 
 samochody dostawcze, 
 autobusy, 
 busy. 

Oszacowanie emisji pochodzącej ze środków transportu w gminie wymaga następujących informacji: 
 liczby poszczególnych rodzajów pojazdów w gminie, 

 średniej wielkości emisji na każdy przejechany kilometr dla pojazdów w każdej  
z wyróżnionych grup, 

 liczby kilometrów przejechanych przez pojazdy poszczególnych grup. 

Średnie wielkości emisji dla pojazdów poszczególnych grup przyjęto na poziomie wynikającym 
z metodyki obliczania redukcji emisji opracowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na potrzeby programu priorytetowego „GAZELA – niskoemisyjny 
transport miejski”3: 

Średnie wielkości emisji dla pojazdów poszczególnych grup przyjęto na poziomie: 
 samochody osobowe: 155 g/km, 
 samochody dostawcze: 200 g/km, 
 samochody ciężarowe jednoczłonowe: 450 g/km, 
 autobusy: 450 g/km, 
 busy: 280g/km. 
  

3.5.2 Dane  wykorzystane do oszacowanie emisji ze środków transportu 
Obliczenia emisji od środków transportu wykonano w podziale na środki transportu 

wykorzystywane przez gminę Żmudź, publiczne środki transportu oraz należące do osób 
indywidualnych. Do przygotowania danych do obliczeń posłużono się danymi przygotowanymi przez 
Urząd Gminy Żmudź oraz dla oszacowania liczby pojazdów indywidualnych, danymi z Banku Danych 
Lokalnych dla powiatu chełmskiego. Liczbę pojazdów dla gminy Żmudź, przyjęto w oparciu o liczbę 
pojazdów w powiecie chełmskim, proporcjonalnie do liczby ludności. 

Obliczenia wykonano oddzielnie dla każdej z wyróżnionych w poprzednim podrozdziale 
kategorii pojazdów i dla każdej z nich zgromadzono odpowiednie dane. Zaprezentowane one zostały 
w tabelach zamieszczonych poniżej. 

 

Tabela 22. Zestawienie danych o pojazdach i ich przebiegach, stanowiących transport publiczny w gminie 
Żmudź w roku 2011 

                                                        

3 Program priorytetowy: GAZELA – niskoemisyjny transport miejski. Załącznik nr 2 do Regulaminu I konkursu GIS – Część 
B.1Metodyka, NFOŚiGW, Warszawa 2012. 
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Lp. Przewoźnik Trasa 

Długość na 
terenie 
gminy 
[km] 

Tabor 

Liczba 
kursów 

rocznie (tam 
i z 

powrotem) 

Oszacowany 
przebieg 
roczny na 

terenie 
gminy Żmudź 

1. 
Mirosław Ciesielczuk  
Hrubieszów 

Gródek- Hrubieszów – 
Lublin 16 

brak 
danych 2080 33280 

2.  PKS Hubieszów 

Hrubieszów – Chełm 16 

brak 
danych 4752 76032 

Hrubieszów –Warszawa 16 
Hrubieszów – Lublin 16 
Hrubieszów – Wrocław 16 
Hrubieszów – Zakopane 16 

3. PKS Chełm 

Chełm – Hrubieszów 20 

1993-2000 10140 202800 

Chełm – Dubienka 20 
Chełm- Uchańka 20 
Chełm – Zagórniak 20 
Chełm – Maziarnia 20 
Chełm - Puszcza – 
Pobołowice 20 
Chełm - Maziarnia 
Strzelecka 20 

Chełm - Żmudź – Uchańka 20 

4. P. Porzeżyński, Białopole Białopole - Żmudź – Chełm 18 1998-2004 1560 28080 

5. PKS Chełm 3 autobusy szkolne 106  180 19080 
     SUMA 359272 
Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy Żmudź. 

 
Tabela 23. Pojazdy użytkowane przez gminę Żmudź (Średni przebieg roczny) 

Lp. Rodzaj pojazdu Marka 
Rok 

produkcji 

Ilość 
przejechanych 
kilometrów* 

Użytkownik 

1. Samochód osobowy Opel Zafira 1999 21 798 Urząd Gminy Żmudź  
3. Samochód osobowy Skoda Felicia 1998 25000 Urząd Gminy Żmudź  
4. Minibus Renault Traffic 2012 27 481 SDŚ Wólka Leszczańska 
5. Bus VW LT 2000 18 916 KS Victoria Żmudź 
6. Samochód pożarniczy Star 244 1981 2 558 OSP Żmudź  
7. Samochód pożarniczy Mercedes Benz 1987 587 OSP Żmudź  
8. Samochód pożarniczy Lublin 3524 2003 4 335 OSP Żmudź  
9. Samochód pożarniczy Star 244 1982 81 OSP Leszczany 

10. Samochód pożarniczy Żuk 1979 28 OSP Roztoka  
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11. Samochód pożarniczy Żuk 1984 111 OSP Pobołowice 
Źródło: dane Urzędu Gminy Żmudź. 

W dalszej części inwentaryzacji emisji liniowej w gminie Żmudź, wykorzystano dane o liczbie 
indywidualnych środków transportu wykorzystywanych w gminie. Dane zamieszczono w tabeli 24. 

Tabela 24. Liczba pojazdów zarejestrowanych w gminie Żmudź w roku 2011 

Wyszczególnienie Liczba pojazdów 

Samochody osobowe 1444 
Samochody ciężarowe 168 
Autobusy 7 
Dane według stanu na koniec roku 2011 
Źródło: Bank Danych Lokalnych. 

Na podstawie metodyki przyjętej przez Instytut Transportu Samochodowego4 oszacowano 
średnie roczne przebiegi pojazdów  na: 

 samochody ciężarowe: 24360 km/rok, 

 samochody osobowe: 7993 km/rok, 

 autobusy: 25179 km/rok. 

Na podstawie danych historycznych o zmianie liczby pojazdów w powiecie chełmskim, wykonano 
prognozę zmiany liczby pojazdów oraz wielkości emisji z transportu prywatnego na obszarze gminy 
Żmudź w roku końcowym okresu objętego analizą tj. w 2020. Oszacowano również, analogicznie jak 
dla roku 2011, średnie przebiegi roczne poszczególnych grup pojazdów. Wyniki oszacowań 
przedstawione są w tabeli poniżej.  

Tabela 25. Szacunkowa liczba pojazdów w gminie Żmudź oraz ich średnie roczne przebiegi w roku 2020 

Wyszczególnienie Liczba pojazdów 
Szacunkowy przebieg 

roczny km/rok* 
Samochody osobowe 2065 8756 
Samochody ciężarowe 187 28700 
Autobusy 11 29139 
*- z danych Instytutu Transportu Samochodowego 

 

                                                        

4Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji), Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Badań Ekonomicznych, 
Warszawa, 2012. 
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3.5.3 Oszacowanie emisji oraz wnioski 

Wykorzystując dane i założenia przedstawione w podrozdziale powyżej, oszacowano 
zanieczyszczenia od środków transportu w gminie Żmudź. Wyniki obliczeń przedstawione zostały 
poniżej.  

Tabela 26. Oszacowana wielkość emisji od pojazdów użytkowanych przez gminę Żmudź wg typów  
pojazdów 

Typ pojazdu Oszacowany przebieg roczny [km] Roczna wielkość emisji  kg/rok 

Osobowe 33 231 5150,805 
Busy 46 397 12991,16 
Dostawcze 807 161,4 
Ciężarowe 2 639 1187,55 

SUMA 19490,92 
Źródło: opracowanie własne. 

Łączna wielkość emisji według wartości referencyjnych w gminie Żmudź ze środków transportu 
należących do gminy wyniosła w roku 2011 – około 19, 5 Mg/rok. 

Oszacowana wartość emisji dla pozostałych środków transportu publicznego, powstałych na 
terenie gminy Żmudź wynosiła w roku bazowym: 

 autobusy – 164,6 Mg/rok, 

Zanieczyszczenia pochodzące z prywatnych środków transportu, oszacowane na podstawie 
ilości samochodów danego rodzaju, ich średniego przebiegu rocznego oraz założonych wielkości emisji 
w g/km, wynoszą odpowiednio: 

 samochody ciężarowe – 1841,62 Mg/rok, 

 samochody osobowe – 1788,9 Mg/rok, 

 autobusy – 79,31 Mg/rok.  

Całkowitą wielkość emisji z prywatnych środków transportu w gminie Żmudź w roku bazowym 
2011, szacuje się na około 3709,92 Mg/rok. Natomiast całkowita szacowana wielkość emisji CO2 w 
gminie Żmudź, pochodząca od środków transportu wynosi ok. 3894,01 Mg CO2/rok. Zużycie energii w 
transporcie  w gminie w roku 2011 szacuje się na 54868GJ/rok. 

Całkowita emisja z prywatnych środków transportu oszacowana na rok 2020 dla gminy Żmudź, 
na podstawie danych z tabeli 25 będzie równa 4720,01 Mg CO2/rok i będzie wynikała ze zużycia 66507 
GJ/rok energii. Realia wskazują, jednak, że naturalna wymiana środków transportu ze starych 
energochłonnych o wyższej emisji na nowe, efektywniejsze energetycznie i niżej emisyjne spowoduje, 
że wielkość zużycia energii w transporcie i wielkość emisji z tego transportu w gminie nie zwiększy się.  
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3.6 Podsumowanie oszacowania zużycia energii oraz emisji CO2 w gminie 
Żmudź 

Oszacowane zużycie energii w gminie Żmudź w roku bazowym 2011 oraz końcowym roku analizy 2020 
przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 27 Zużycie energii w gminie Żmudź w roku bazowym 2011 oraz w roku 2020 

  
zapotrzebowanie na energię  

2011 2020 /PROGNOZA/ 
budynki mieszkalne [MWh] 38485,23 38524,47 
obiekty gminne [MWh] 3726,94 3668,33 
transport [MWh] 15241,35 18474,35 
Inne obiekty /gospodarka/ 
[MWh] 5913,53 6117,25 
suma zużycia energii [MWh] 63367,06 66784,41 
suma zużycia energii [GJ] 228121,40 240423,87 

 

W kolejnej tabeli zestawiono oszacowanie emisji CO2 w gminie Żmudź, z podziałem  
na emisję wynikającą ze zużycia energii elektrycznej, ze zużycia paliw na ogrzewanie budynków  
oraz ze zużycia paliw przez środki transportu. 

Tabela 28. Podsumowanie oszacowania emisji CO2 w gminie Żmudź w roku bazowym 2011 (BEI) 
a) 

Źródło Wielkość emisji [Mg/rok] 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 2141 

Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 61,33 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w budynku posterunku policji 3,0 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe 43,39 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej przez inne podmioty 
/gospodarka/ 

5263,00 

Emisja wynikajca ze zużycia energii elektrycznej 7511,75 
Emisja wynikająca ze zużycia paliw w gospodarstwach domowych 2995,73 
Emisja wynikająca ze zużycia paliw w budynkach gminnych 282,73 
Emisja wynikająca ze zużycia paliwa w budynku posterunku policji 8,5 
Emisja wynikająca ze zuzycia paliw 3286,96 
Emisja wytworzona przez gminne środki transportu 19,5 
Emisja wytworzona przez transport zbiorowy inny 164,6 
Emisja wytworzona przez samochody osobowe 1788,99 
Emisja wytworzona przez samochody ciężarowe 1841,6 
Emisja wytworzona przez autobusy 79,31 
Emisja wytwarzana przez transport 3894 
Oszacowana emisja  łączna 14693 
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b) 

Obiekty wielkość emisji w roku bazowym Mg CO2/rok 
budynki mieszkalne 5136,73 
obiekty gminne* 406,95 
transport  3874,5 
Inne obiekty  5274,53 
suma  14693 

*-Emisja z transportu gminnego została włączona do emisji z obiektów gminnych 

 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji emisji oszacowano wskaźnik emisji w gminie 
Żmudź w odniesieniu do 1 osoby zamieszkującej gminę. Wyniósł on 4,48 Mg/osobę/rok. 

4 INWENTARYZACJA ZASOBÓW ENERGII ODNAWIALNEJ  
W GMINIE ŻMUDŹ 

4.1 Oszacowanie zasobów biomasy w gminie Żmudź 
4.1.1 Inwentaryzacja zasobów biomasy drzewnej 

Biomasa drzewna z lasów 

Zasoby drewna na cele energetyczne z lasów obliczono w oparciu o następujące dane: 

Zdl – zasoby drewna z lasów na cele energetyczne [m3/rok] lub [t/rok] 

A – powierzchnia lasów [ha] 

I – przyrost bieżący miąższości [m3/ha/rok] 

Fw – wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%] 

Fe – wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne [%] 

Tabela 29. Obliczenia zasobów drewna z lasów na cele energetyczne w gminie Żmudź w 2014 roku 

Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Powierzchnia gruntów 
leśnych gminy 

A Ha  
3173 

Prognozowana powierzchnia 
lasów dla gminy Żmudź 2015 roku 

Przyrost bieżący 
miąższości  

I M3/ha/rok 7,2 dane dla kraju 

Wskaźnik pozyskania 
drewna na cele 
gospodarcze  

Fw % 55,0 dane dla kraju 

Roczne pozyskanie 
drewna  

- m3 1 412 233,0 dane dla województwa 
lubelskiego 

Roczne pozyskanie - m3 206 163,0 dane dla województwa 
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drewna sortymentów S4, 
M1 i M2 

lubelskiego 

Wskaźnik wykorzystania 
drewna na cele 
energetyczne  

Fe % 14,6 dane dla województwa 
lubelskiego 

Zasoby drewna z lasów 
na cele energetyczne 
 

Zdl m3/rok 
t/rok 

1834,5 
1779,47 

Przyjęto gęstość nasypową 
drewna na poziomie 0,97 t/m3, 
przy wilgotności wynoszącej 50% 

Źródło: opracowanie własne. 

Wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze (Fw), stanowi stosunek rocznego pozyskania 
drewna do przyrostu bieżącego miąższości. Wskaźnik ten w Polsce za ostatnie 20 lat wynosił 55%. 

Wskaźnik wykorzystania drewna na cele energetyczne (Fe) ustalono na podstawie 
procentowego udziału asortymentów drewna wykorzystywanych na cele energetyczne (S4, M1  
i M2) w rocznym pozyskaniu drewna. 

Zasoby drewna odpadowego z przetwórstwa drzewnego 

Zasoby te ocenione zostały na podstawie wielkości pozyskania drewna z lasów w postaci 
grubizny oraz drewna dłużycowego, położonych na obszarze województwa. Podstawę oceny 
stanowiło pozyskanie drewna wielkowymiarowego (ogólnego przeznaczenia i specjalne)  
oraz średniowymiarowego (do przerobu przemysłowego i dłużycowe).  

Wskaźnik pozyskania drewna na cele przemysłowe (Fp) obliczono jako procentowy udział wyżej 
wymienionych klas jakościowo-wymiarowych drewna w stosunku do pozyskania drewna ogółem na 
terenie województwa. Współczynniki ustalone dla woj. lubelskiego odniesiono  
do zasobów drzewnych gminy Żmudź.  

Zakłada się, że odpady drzewne (zrzyny, trociny, odłamki, wióry itp.), stanowią średnio 20% 
masy początkowej przeznaczonej do przerobu [Buczek, Kryńska 2007]. Obliczeń zasobów dokonano 
wykorzystując: 

Zdt – zasoby drewna z przetwórstwa drzewnego na cele energetyczne [m3/rok] lub [t/rok] 

A – powierzchnia lasów [ha] 

I – przyrost bieżący miąższości [m3/ha/rok] 

Fw – wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%] 

Fp – wskaźnik pozyskania drewna na przemysłowe [%] 

Tabela 30. Zasoby drewna z przetwórstwa drzewnego na cele energetyczne w gminie Żmudź 
Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Powierzchnia gruntów leśnych 
gminy 

A ha 3029,5  

Przyrost bieżący miąższości  I M3/ha/rok 7,2 dane dla kraju 
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Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 
Wskaźnik pozyskania drewna na 
cele gospodarcze  

Fw % 55,0 dane dla kraju 

Roczne pozyskanie drewna  - m3 1 412 233,0 dane dla województwa 
lubelskiego  

Roczne pozyskanie grubizny na 
cele przemysłowe 

- m3 1 206 066,0 
 

dane dla województwa 
lubelskiego 

Wskaźnik pozyskania drewna na 
cele przemysłowe  

Fp % 85,4 dane dla województwa 
lubelskiego 

Zasoby drewna z przetwórstwa 
drzewnego na cele energetyczne  

Zdt m3/rok 
t/rok 

1024,5 
307,36 

 

przyjęto gęstość nasypową dla 
zrębków drzewnych na 
poziomie 0,3 t/m3, przy 
wilgotności wynoszącej 35% 

Źródło: opracowanie własne. 

Zasoby drewna odpadowego z sadów 

Powierzchnię sadów w gminie Żmudź ustalono na podstawie danych BDL z roku 2005  
na 46 ha. Dane późniejsze nie są odnotowywane w BDL. 

Tabela 31. Obliczenia zasobów drewna odpadowego z sadów na cele energetyczne 

Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Powierzchnia sadów A ha 46   
Zasoby drewna 
odpadowego z sadów  

Zds m3/rok 16,1 przyjęto gęstość nasypową dla 
zrębków drzewnych na poziomie 0,3 
t/m3, przy wilgotności wynoszącej 
35% 

t/rok 4,83 

Źródło: opracowanie własne. 

Oszacowane zasoby drewna z sadów są znikome, nie będą więc przedmiotem przetwórstwa 
 i obrotu biomasą, najczęściej są wykorzystywane w obrębie gospodarstwa. 

Zasoby drewna z zadrzewień 

Inwentaryzację potencjału drewna z zadrzewień sporządzono w oparciu o zasoby drewna  
z pielęgnacji drzew przydrożnych. Ogólna długość dróg w gminie wynosi 119,6 km5.  

Tabela 32. Zasoby drewna z zadrzewień w gminie Żmudź 

Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Długość dróg L Km 119,6   
Zasoby drewna z 
zadrzewień 

Zdz t/rok 53,82 aby otrzymać wynik w m3 należy przyjąć 
ciężar objętościowy odpadów z 

                                                        

5 Dane Urzędu Gminy Żmudź. 
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m3/rok 179,4 pielęgnacji wynoszący 0,3 t/m3, przy 
wilgotności wynoszącej 35% 

Źródło: opracowanie własne.  

4.1.2 Szacowanie zasobów słomy na cele energetyczne 

W celu oceny potencjału słomy, którą można pozyskać na cele energetyczne, zbiory słomy  
w gminie pomniejszono o jej zużycie w rolnictwie na ściółkę i paszę oraz na utrzymanie 
zrównoważonego bilansu glebowej substancji organicznej w glebie. Do obliczeń wykorzystano 
następujące informacje: 

 nadwyżkę słomy do energetycznego wykorzystania [t], 

 produkcję słomy zbóż podstawowych oraz rzepaku i rzepiku [t],  

 zapotrzebowanie na słomę ściółkową [t], 

 zapotrzebowanie na słomę na pasze [t], 

 zapotrzebowanie na słomę do przyorania [t]. 

Produkcję słomy na danym obszarze obliczono wykorzystując: 

 produkcję słomy zbóż podstawowych oraz rzepaku [t], 

  powierzchnię poszczególnych gatunków roślin [ha], 

 plon ziarna poszczególnych gatunków roślin [t/ha], 

 stosunek plonu słomy do plonu ziarna, 

 zbiór słomy w stosunku do areału upraw [t/ha]. 

Tabela 33. Powierzchnia zasiewów zbóż oraz produkcja słomy w gminie Żmudź 

Gatunek Powierzchnia [ha] 

Reprezentatywny 
plon ziarna dla 
województwa 

lubelskiego 

Współczynnik 
plonu słomy do 

plonu ziarna 

Produkcja słomy 
zbóż podstawowych 

i rzepaku 

[t/ha] Wsz [t/rok] 
pszenica ozima 2674,89 3,2 0,91 7 789,28 
pszenica jara 128,63 3,2 0,94 386,92 
Żyto 487,29 2,3 1,45 1 625,11 
jęczmień ozimy 81,37 2,9 0,94 221,81 
jęczmień jary 803,41 2,9 0,78 1 817,31 
Owies 70,09 2,3 1,05 169,27 
pszenżyto ozime 87,01 2,7 1,18 277,21 
pszenżyto jare 19,75 2,7 1,18 62,92 
mieszanki zbożowe ozime 0 2,6 1,45 0,00 
mieszanki zbożowe jare 133,49 2,6 1,05 364,43 
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rzepak ozimy 258,68 2,3 1 594,96 
rzepak jary 50,97 2,3 1 117,23 
Ogółem 4 795,58 - - 13 426,47 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spisu rolnego publikowanych w BDL 

Zapotrzebowanie na słomę zużywaną w produkcji zwierzęcej (pasza i ściółka) obliczono  
na podstawie liczebności pogłowia zwierząt gospodarskich i rocznych normatywów  
dla poszczególnych gatunków i grup użytkowych. 

Uwzględniono również zużycie słomy niezbędnej do reprodukcji substancji organicznej  
w glebie, które ustala się na podstawie odrębnych analiz obejmujących strukturę zasiewów, jakość 
gleb oraz saldo substancji organicznej.  

Znając powierzchnię zasiewów poszczególnych grup roślin oraz ilość produkowanego obornika, 
którą obliczono na podstawie pogłowia zwierząt i odpowiednich normatywów (oi), określono saldo 
substancji organicznej na podstawie następujących danych: 

S - saldo substancji organicznej [t], 

ri - powierzchnia grup roślin zwiększających zawartość substancji organicznej [ha], 

di - powierzchnia grup roślin zmniejszających zawartość substancji organicznej [ha], 

wri - współczynnik reprodukcji substancji organicznej dla danej grupy roślin, 

w di - współczynnik degradacji substancji organicznej dla danej grupy roślin, 

qi - pogłowie inwentarza żywego w sztukach fizycznych wg gatunków i grup wiekowych [szt.], 

oi - normatywy produkcji obornika w tonach/rok wg gatunków. 

Tabela 34. Zapotrzebowanie słomy na cele rolnicze 

Gatunek 
Liczba 
[szt.] 

Normatyw 
zapotrze-
bowania 
słomy na 

paszę 

Zapotrzebo- 
wanie słomy 

na paszę 

Normatyw 
zapotrzebowania 
słomy na ściółkę 

Zapotrze-
bowanie 
słomy na 

ściółkę 

Normatywy 
produkcji 
obornika 

Produkcja 
obornika 

Bydło   
krowy 901 1,2 1081,2 1 901 2,5 2252,5 

pozostałe 851 0,6 510,6 0,5 425,5 1,6 1361,6 
Trzoda chlewna   

lochy 393 0 0 0,5 196,5 0,6 235,8 
pozostałe 2157 0 0 0,2 431,4 0,4 862,8 

Owce 6 0,2 1,2 0,2 1,2 0,3 1,8 
Konie 175 0,8 140 0,9 157,5 1,6 280 
Ogółem 4483   1733   2113,1   4994,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spisu rolnego publikowanego w BDL 
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Tabela 35. Bilans materii organicznej w glebie w gminie Żmudź 

Gatunek Powierzchnia [ha] 
Współczynnik reprodukcji  

i degradacji substancji organicznej 

Bilans materii organicznej 
wynikający ze struktury 

zasiewów 

wdi i wri [t] 

pszenica ozima 2674,89 -1,5 -4 012,34 
pszenica jara 128,63 -1,5 -192,95 
żyto 487,29 -1,5 -730,94 
jęczmień ozimy 81,37 -1,5 -122,06 
jęczmień jary 803,41 -1,5 -1 205,12 
owies 70,09 -1,5 -105,14 
pszenżyto ozime 87,01 -1,5 -130,52 
pszenżyto jare 19,75 -1,5 -29,63 
mieszanki zbożowe 
ozime 0 -1,5 0,00 
mieszanki zbożowe 
jare 133,49 -1,5 -200,24 
gryka, proso i inne 
zbożowe 39,5 -1,5 -59,25 
kukurydza na ziarno 9,07 -3 -27,21 
kukurydza na 
zielonkę 47 -3 -141,00 
strączkowe jadalne 42,16 1 42,16 
ziemniaki 202,6 -4 -810,40 
buraki cukrowe 293,52 -4 -1 174,08 
rzepak ozimy 258,68 -1,5 -388,02 
rzepak jary 50,97 -1,5 -76,46 
okopowe pastewne 21,04 -4 -84,16 
warzywa gruntowe 28,39 -3 -85,17 
truskawki 4,64 -3 -13,92 
rośliny zwiększające 
zawartość substancji 
organicznej 42,16   42,16 
rośliny zmniejszające 
zawartość substancji 
organicznej 5 441,34   -9 588,56 
ogółem 5 483,50   -9 546,40 
Źródło: opracowanie na podstawie danych BDL 

W związku ze stwierdzeniem ujemnego salda substancji organicznej obliczono 
zapotrzebowanie słomy na przyoranie. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na oszacowanie 
nadwyżki słomy możliwej do przeznaczenia na cele energetyczne w wysokości 2635,37t/rok. 
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4.1.3 Szacowanie zasobów siana do wykorzystania na cele energetyczne 

Potencjał siana określono jako iloczyn powierzchni łąk, współczynnika ich wykorzystania  
na cele energetyczne i wielkości plonu. 

Tabela 36. Obliczenia potencjału siana na cele energetyczne w gminie Żmudź 

Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Powierzchnia łąk 
trwałych 

Al [ha] 1003   

Współczynnik 
wykorzystania łąk na 
cele energetyczne  

wws % 10,2 dane krajowe na podstawie opracowania 
“Wyniki produkcji roślinnej w Polsce 2009” 
GUS Warszawa 

Plon siana  Ysi [t/ha/rok] 4,93 dane krajowe na podstawie opracowania 
“Wyniki produkcji roślinnej w Polsce 2009” 
GUS Warszawa 

Potencjał siana  Psi [t/rok] 504,48   

Źródło: opracowanie własne. 

 

4.1.4 Inwentaryzacja zasobów biomasy roślin uprawianych na cele energetyczne 

Potencjał biomasy roślin wieloletnich jest iloczynem powierzchni plantacji i jednostkowej 
wydajności. Do obliczeń przyjęto wydajność na poziomie 9,3 t/ha (średnia plonów reprezentatywnych 
wieloletnich roślin energetycznych). 

Założono, że nie są obecnie prowadzone plantacje wieloletnich roślin energetycznych 
na obszarze gminy Żmudź, zatem jako podstawę do obliczeń przyjęto areał gruntów marginalnych, 
zalecanych pod te nasadzenia. Najbardziej przydatne do uprawy roślin energetycznych są gleby 
kompleksów przydatności rolniczej 5, 6, 8, 9 i 3z. Grunty te w pewnym przybliżeniu odpowiadają 
klasom bonitacyjnym: IVb, V, VI, VIz oraz V i VI trwałych użytków zielonych (TUZ). Przeprowadzono 
analizę w oparciu o kompleksy przydatności rolniczej. W bilansie uwzględniono ograniczenia 
wynikające z uwarunkowań organizacyjnych i logistycznych, dlatego założono wykorzystanie jedynie 
części oszacowanej w ten sposób powierzchni, przyjmując energetyczne zagospodarowanie tych 
gruntów na poziomie 10% (wre).  
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Tabela 37. Obliczenia potencjału wieloletnich roślin energetycznych 

Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Powierzchnia istniejących 
plantacji wieloletnich roślin 
energetycznych 

Are [ha] 0   

Współczynnik wykorzystania 
gruntów pod uprawę 
wieloletnich roślin 
energetycznych  

wre % 10   

Przeciętny plon wieloletnich 
roślin energetycznych 

Yre [t/ha/rok] 9,3 średnia plonów reprezentatywnych 
wieloletnich roślin energetycznych 

Powierzchnia marginalnych 
gruntów rolnych 

Am [ha]  
731,07 

Wg klas bonitacyjnych, bez 
uwzględnienia ograniczeń wynikających 
z ochrony przyrody(V,VI klasy 
bonitacyjnej) 

Potencjał wieloletnich roślin 
energetycznych 

Pre [t/rok] 679,89 bez uwzględnienia ograniczeń 
wynikających z ochrony przyrody 

Powierzchnia marginalnych 
gruntów rolnych 

Am [ha] 725,27 po uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z ochrony przyrody 

Potencjał wieloletnich roślin 
energetycznych 

Pre [t/rok] 674,50 po uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z ochrony przyrody 

Źródło: opracowanie własne. 

Oprócz biomasy stałej roślin wieloletnich do spalania można przeznaczać ziarno zbóż. Potencjał 
produkcyjny tych roślin obliczono na podstawie następujących danych: 

 potencjał ziarna roślin jednorocznych uprawianych na cele energetyczne [t/rok], 

 powierzchnia marginalnych gruntów ornych [ha], 

 współczynnik wykorzystania gruntów pod uprawę jednorocznych roślin energetycznych 
5%, 

 przeciętny plon ziarna wybranych roślin energetycznych [t/ha/rok]. 

Wartość współczynnika wykorzystania gruntów pod uprawę jednorocznych roślin 
energetycznych przyjęto na poziomie 5%. 
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Tabela 38. Obliczenia potencjału ziarna roślin jednorocznych uprawianych na cele energetyczne 
Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Współczynnik wykorzystania 
gruntów pod uprawę 
jednorocznych roślin 
energetycznych  

wre % 5   

Przeciętny plon ziarna wybranych 
roślin energetycznych 

Yz [t/ha/rok] 2,8 średnia plonów reprezentatywnych 
jednorocznych roślin energetycznych 
dla woj. lubelskiego 

Powierzchnia marginalnych 
gruntów ornych 

Am [ha] 731,07 wg klas bonitacyjnych 

Potencjał jednorocznych roślin 
energetycznych 

Pz [t/rok] 102,35  

Źródło: opracowanie własne. 

 

4.1.5 Szacowanie zasobów biomasy do produkcji biogazu 

Biogaz z oczyszczalni ścieków 

Wydajność oczyszczalni ścieków w gminie Żmudź wynosi 13500 m3/rok. Przyjmując przyrost 
suchej masy osadu nadmiernego na 1 m3 odprowadzonych ścieków na poziomie 0,3 kg s.m.o./m3, 
oraz produkcję biometanu z 1 kg s.m.o. na poziomie 0,3 m3 wyznaczono potencjał biom etanu  
z oczyszczalni ścieków. 

Tabela 39. Obliczenia potencjału biometanu z oczyszczalni ścieków 
Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość 

Ilość oczyszczanych ścieków w ciągu roku V [m3/rok] 13500 
Przyrost suchej masy osadu nadmiernego na m3 
odprowadzanych ścieków 

S [kg s.m.o./m3] 0,3 

Produkcja metanu na kg s.m.o WCH [m3 CH4/kg s.m.o.] 0,3 
Potencjał biometanu z oczyszczalni ścieków Pbo [m3/rok] 1215 
Źródło: opracowanie własne. 

Biogaz rolniczy 

Największe możliwości pozyskania biogazu rolniczego mają gospodarstwa o koncentracji 
zwierząt powyżej 100 DJP (duża jednostka przeliczeniowa, dawniej sztuka duża o masie 500 kg).  
Nie wyklucza to możliwości budowy biogazowni przez grupy producenckie utrzymujące mniejszą 
liczbę zwierząt w poszczególnych gospodarstwach. Na terenie gminy Żmudź wskazane zostało jedno 
gospodarstwo  spełniające powyższe kryteria. Znacząca liczba zwierząt zinwentaryzowana  
w gminie wskazuje, że na tym terenie możliwe jest również rozpatrywanie budowy biogazowi rolniczej 
w oparciu o ewentualne grupy producenckie, które mogłyby powstać w celu wspólnej budowy  
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i eksploatacji biogazowni. Potencjalnym źródłem wsadu dla lokalnej biogazowi mógłby być również 
wywar z miejscowej gorzelni. 

Uzupełnieniem substratów do produkcji biogazu rolniczego oprócz odchodów zwierzęcych 
może być kiszonka z kukurydzy. Do oszacowania potencjalnych zasobów kukurydzy  
do wykorzystania w biogazowniach przyjęto założenie, że będzie ona uprawiana na 10% 
zinwentaryzowanej powierzchni gruntów marginalnych. Wydajność jednostkową kukurydzy określono 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie plonów reprezentatywnych 
roślin energetycznych z 2009r.  

Tabela 40. Obliczenia potencjału biogazu z kukurydzy w gminie Żmudź 
Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Współczynnik wykorzystania gruntów pod 
uprawę kukurydzy 

wre % 10   

Przeciętny plon zielonki kukurydzy Yz [t/ha/rok] 44,1 plon reprezentatywny  

Powierzchnia marginalnych gruntów ornych Am [ha]  731,06788 
  

wg klas bonitacyjnych 

Potencjał biogazu z kukurydzy Pk [m3/rok]  461597,54   

Źródło: opracowanie własne. 

Biogaz z przemysłu rolno-spożywczego 

Nie uzyskano informacji o zakładach wytwarzających odpady organiczne mogące stanowić 
substrat do produkcji biogazu na obszarze gminy Żmudź. 

4.1.6 Inwentaryzacja potencjału surowców roślinnych do produkcji biodiesla 

Tabela 41. Obliczenia potencjału biodiesla z rzepaku 
Parametr Oznaczenie Jednostka Wartość Uwagi 

Powierzchnia uprawy 
rzepaku 

Ar [ha] 98   

Plon rzepaku Yr [t/ha] 2,3 plon reprezentatywny 
Wskaźnik wykorzystania 
nasion rzepaku na cele 
energetyczne 

- [%] 55 Obliczony na podstawie rocznej produkcji 
nasion w Polsce oraz zapotrzebowania na 
biodiesel wynikającego z Narodowego Celu 
Wskaźnikowego 

Wydajność jednostkowa 
biodiesla z 1tony nasion 
rzepaku 

- [t] 0,31   

Gęstość biodiesla - [t/m3] 0,88   

Potencjał biodiesla Bd 
[m3] 43,67125   
[t] 38,4307   

Źródło: opracowanie własne. 
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4.1.7 Energia zawarta w zinwentaryzowanej biomasie 

Potencjał energii zawartej w zinwentaryzowanej biomasie jest iloczynem oszacowanej ilości 
biomasy i jej wartości opałowej. W przypadku, gdy wartość opałowa biomasy wyrażona jest  
w odniesieniu do suchej masy potencjał energii jest iloczynem tych dwu wartości (jak np. biomasa 
celowych roślin wieloletnich). Jeżeli dane wyjściowe opisują biomasę w stanie roboczym (tony świeżej 
masy), jak drewno, słoma i siano, należy przyjąć odpowiednio niższą wartość opałową (jeżeli jest 
znana) lub posłużyć się wzorem: 
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gdzie: 

Qi
r – wartość opałowa w stanie roboczym 

Qi
d – wartość opałowa w stanie suchym 

W – wilgotność 

2,442 – ilość energii potrzebna do odparowania 1 kg wody (MJ)  

W celu oszacowania potencjału technicznego biomasy stałej w jednostkach energetycznych 
uwzględniono sprawność kotłów na biomasę na poziomie 80%. 

Do oszacowania ilość energii zawartej w biometanie pozyskanym z oczyszczalni ścieków, 
pomnożono jego ilość przez jednostkową wartość energetyczną wynoszącą 36 MJ/m3. Uwzględniono 
sprawność urządzeń kogeneracyjnych na poziomie 90% (35% sprawność elektryczna i 55% sprawność 
cieplna). Z uwagi na konieczność dostarczania ciepła do ogrzania komór fermentacyjnych przyjęto, iż 
60% wytworzonego ciepła zostanie zużyte w tym celu. W związku z tym dla obliczenia potencjału 
technicznego biometanu potencjał energetyczny pomniejszono o te wartości.  

W zależności od potrzeb poszczególne jednostki energetyczne mogą być stosowane zamiennie. 
Potencjał energii obliczony dla gminy Żmudź w różnych jednostkach wyraża się następująco: 

 71,86 TJ; 

 19,96GWh. 

Tabela 42. Zbiorcze wyniki inwentaryzacji zasobów biomasy dla gminy  Żmudź 

 
Wyszczególnienie 

Potencjał techniczny 
Wartość 
opałowa 

Potencjał 
energii 

zawartej w 
biomasie 

Potencjał 
techniczny 

energii 

t św.m. wilgotność % t s.m. MJ/kg s.m. GJ GJ 

Drewno 

z lasów 1779,47 50 889,73 18,72 16655,81 13324,6 

z przetwórstwa 643,83 35 418,49 18,72 7834,18 6267,34 
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Wyszczególnienie 

Potencjał techniczny 
Wartość 
opałowa 

Potencjał 
energii 

zawartej w 
biomasie 

Potencjał 
techniczny 

energii 

t św.m. wilgotność % t s.m. MJ/kg s.m. GJ GJ 

z sadów 4,83 35 3,14 18,72 58,77 47,02 

Z zadrzewień 53,82 35 34,98 18,72 654,88 523,90 

Słoma  2 635,37 17 2187,35 17,3 37841,23 30273 

Siano 504,48 16 504,48 17,1 8626,594 6901,28 
Biomasa celowych roślin 
wieloletnich 674,50 0 674,50 18 12140,98 9712,79 

Ziarno zbóż 102,35 12 90,07 18,5 1666,25 1333 
Biodiesel 38,43 - 38,43 37,27 1432,312 1145,85 

Wyszczególnienie 
Potencjał 
biogazu 

Zawartość 
metanu 

Potencjał 
metanu 

Wartość 
energety-

czna 

Potencjał 
energii 

zawartej w 
biometanie 

Potencjał 
techniczny 

energii 

m3/rok % m3/rok MJ/ m3 GJ GJ 

Biogaz 

z oczyszczalni 
ścieków 1215 50 607,5 36 21,87 8,748 
z wysypisk 0   0 36 0 0 
rolniczy  461597,5 65 161559 36 5816,13 2326,45 
z odpadów rolno-
spożywczych 0 49 0 36 0 0 

RAZEM   92 749 71864 
Źródło: opracowanie własne. 
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4.2 Oszacowanie zasobów energii słonecznej w gminie Żmudź 

Oszacowania zasobów energii słonecznej na obszarze gminy Żmudź dokonano przy założeniu, 
że energia promieniowania słonecznego na 1 m kwadratowy wynosi rocznie 1200 kWh (rys. 16). 

Potencjał techniczny energii słonecznej dla gminy obliczono wyłącznie w odniesieniu do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych. Przyjęto przy tym 
następujące założenia: 

 powierzchnia kolektora przypadająca na jedną osobę wynosi 1,5 m2
, 

 wykorzystywanymi kolektorami są kolektory rurowe, których sprawność wynosi 60%,6 

 średnia ilość osób w mieszkaniu na terenach wiejskich wynosi 3 osoby (wynik ankiety), 

 odsetek mieszkań nadających się do instalacji kolektorów – 80%. 

Tabela 43. Oszacowanie potencjału technicznego energii słonecznej w gminie Żmudź 

Liczba mieszkań  
w gminie 

Natężenie 
promieniowania 

kWh/m2 

Ilość mieszkań nadająca się 
do wykorzystania kolektora 

Potencjał 
techniczny 

[GWh] 

Potencjał 
techniczny [GJ] 

1120 1200 896 4,84 17417,89 
Źródło: opracowanie własne. 

4.3 Oszacowanie zasobów energii wiatru 
Na rysunku 17 pokazano podział kraju na strefy o określonych warunkach anemologicznych. 

Według przedstawionych danych gmina Żmudź znajduje się w strefie niezbyt korzystnej dla lokalizacji 
siłowni wiatrowych. 

Teoretyczny potencjał techniczny energii wiatru wyrazić można wzorem: 

 

gdzie: 

r – długość łopaty wirnika [m], 

p – gęstość powietrza [kg/m3], 

v – średnia prędkość wiatru [m/s], 

η– przemiany energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną, 

h – liczba godzin pracy siłowni wiatrowej, 

                                                        

6 A. Głuszek, J. Magiera, Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich, Polityka 
energetyczna, Tom 11, Zeszyt 2, 2008 
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i – ilość siłowni wiatrowych możliwa do budowy. 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

 ilość turbin wiatrowych możliwych do budowy na analizowanym obszarze wyliczona jest  

ze wzoru ,  

 

gdzie:  

VUR  – powierzchnia gruntów rolnych na analizowanym obszarze, 

VOch – powierzchnia obszarów chronionych (parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty 
przyrody), 

VSW  – powierzchnia zajmowana przez jedną siłownię wiatrową przyjęta jako ha; 

 średnia gęstość powietrza wynosi 1,225 kg/m3, 

 długość łopaty wirnika wynosi 30 m, 

 sprawność przemiany energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną wynosi 30%, 

 średnia ilość godzin pracy siłowni wiatrowej w roku 3000 h, 

 przyjęto założenie, że rozwój energetyki wiatrowej możliwy jest wyłącznie na obszarach gdzie 
średnioroczne prędkości wiatru przekraczają 4 m/s. 

Tabela 44. Powierzchnia użytków rolnych i obszarów chronionych oraz średnie roczne prędkości wiatru w 
gminie Żmudź 

Gmina Użytki rolne [ha] 
Obszary chronione /parki 

narodowe, rezerwaty przyrody 
[ha] 

Średnie roczne 
prędkości wiatru [m/s] 

Żmudź 8883* 5,08** 3,5 
*- dane z 2005 roku 
** - dane z 2013 roku 
Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 46 oraz przyjętych założeń stwierdza się,  
że ze względu średnią prędkość wiatru poniżej 4 m/s zasoby wiatru w gminie nie stanowią zasobów 
technicznych. Co nie wyklucza na terenie gminy, opłacalności lokalizacji farm wiatrowych,  
czy też prosumenckich mikroinstalacji wiatrowych. 

 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

52 
 

5 DZIAŁANIA I ZADANIA WYKONANE I ZAPLANOWANE NA OKRES  
2015-2020 

5.1 Działania inwestycyjne 
5.1.1 Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych 

Analizę oświetlenia przeprowadzono dla budynków: 

 Gimnazjum w Żmudzi, 

 Szkoły Podstawowej w Żmudzi, 

 SDS w Wołkowianach. 

Oświetlenie w budynku Urzędu Gminy w Żmudzi było sukcesywnie modernizowane  
i obecnie wymiana opraw na bardziej energooszczędne byłaby ekonomicznie nieopłacalna, a okres 
zwrotu mógłby być dłuższy niż czas technicznego życia urządzeń. Stan aktualny oświetlenia  
w analizowanych budynkach przedstawiono w tabeli 45. Dla obiektów wymienionych w tabeli nie 
wykonano dotychczas audytu energetycznego i zawarte w niej dane wynikają z przeprowadzonej 
inwentaryzacji na potrzeby niniejszego opracowania.  

Tabela 45. Zestawienie parametrów oświetlenia obiektów gminy Żmudź w roku 2011 przed modernizacją 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

oświetlana 
m2 

Liczba 
istniejących 

opraw 
szt. 

Moc łączna 
istniejących 

opraw 
W 

Moc 
oświetlenia 

na m2 
W/m2 

Zużyta 
energia 

elektryczna 
kWh/rok 

Szkoła Podstawowa w Żmudzi 707 137 10490 14,84 6548 
Gimnazjum w Żmudzi 495 62 4383 8,85 15491 
ŚDS Wołkowiany                    885                    99                  6950               7,85 1260 
SUMA     23299 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Żmudź. 

W efekcie planowanej modernizacji energochłonne oprawy oświetleniowe funkcjonujące  
w wymienionych obiektach szkolnych i budynku w Wołkowianach oraz pracujące w nich źródła światła 
zastąpiono nowoczesnymi oprawami z ledowymi źródłami światła, które są najbardziej 
energooszczędne i których czas pracy wynosi ok. 50000 h. W przypadku budynku w Wołkowianach 
zaplanowano wymianę źródeł światła w istniejących oprawach na źródła ledowe o strumieniu 
świetlnym, co najmniej równym strumieniowi istniejących źródeł, dostawienie opraw wyposażonych 
w źródła ledowe tam, gdzie obecnie nie istnieją, a ze względu na zmianę funkcji budynku będą 
niezbędne oraz wymianę opraw świetlówkowych wraz ze źródłami.  Oszacowania zużycia energii przez 
oświetlenie przed i po modernizacji dokonano zakładając roczny czas wykorzystania mocy 
zainstalowanej w oświetleniu odpowiednio: 

 w Szkole Podstawowej w Żmudzi – 2000 h/rok, 
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 w Gimnazjum w Żmudzi – 2000 h/rok 

 w budynku ŚDS Wołkowiany  w roku 2011 – 130 h/rok , w roku 2020 - 1500 h/rok, zmiana 
wynika ze zmiany przeznaczenia budynku. 

Czasy te oszacowano przyjmując, że 60% energii elektrycznej zużywanej w budynkach 
wykorzystywana jest na oświetlenie 

Obliczenia dla potrzeb niniejszego projektu wykonano, z wykorzystaniem programu Dialux 
zgodnie z normą PN-EN-16464-1: 2004, powołaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie z roku 2014, 
ocenę spełnienia wymagań dla wybranych pomieszczeń ocenianych budynków szkolnych 
wykorzystując oprawę z lampami LED jako źródłem światła, o mocy oprawy 26W i strumieniu 
świetlnym 2322lm oraz współczynniku oddawania barw  Ra>80. Na podstawie wykonanych obliczeń 
oszacowano liczbę niezbędnych opraw w pomieszczeniach analizowanych budynków. Podkreślić 
należy, że w przypadku budynków szkolnych do oszacowań w ramach niniejszego opracowania wzięto 
pod uwagę oprawy oświetleniowe o najwyższej obecnie na rynku efektywności energetycznej,  
o strumieniu około 100lm/W, co jednocześnie powoduje wysokie koszty inwestycyjne, ale zapewnia 
głęboką modernizację i zapewnia w przyszłości niskie koszty eksploatacji związane zarówno z niskimi 
kosztami energii jak i niskimi kosztami wynikającymi z bezawaryjnej pracy źródeł światła i braku 
konieczności dokonywania wymian (50000 h pracy źródła). Wyniki przeprowadzonych analiz 
zestawiono w tabeli 46. Na osiągnięty wynik modernizacji oświetlenia ma wpływ przewidywana 
zmiana przeznaczenia budynku ŚDS w Wołkowianach i przewidywany w związku z tym wzrost czasu 
użytkowania mocy zainstalowanej w oświetleniu, co w przypadku braku modernizacji oświetlenia 
skutkowałoby wzrostem zużycia energii elektrycznej w budynku. 

Tabela 46. Zestawienie oszacowanych parametrów oświetlenia obiektów gminy Żmudź  po modernizacji 

Obiekt 
Powierzchnia   

oświetlana 
m2 

Liczba opraw 
po 

modernizacji 
oświetlenia 

Szt. 

Moc 
opraw po 
wymianie 

W 

Moc 
oświetlenia 

na m2 
powierzchni 

W/m2 

Energia zużywana 
rocznie po 

modernizacji 
kWh/rok 

Szkoła podstawowa w Żmudzi 707 178 4629 6,55 9258 
Gimnazjum w Żmudzi 495 90 2340 4,73 4680 
ŚDS Wołkowiany                    885                  124           1365               1,54                             177 
SUMA                            14115 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Żmudź. 

Osiągnięta oszczędność zużycia energii wynosi rocznie około 16891 kWh/rok. Uzyskane 
zmniejszenie emisji 15,03 Mg CO2/rok. Natomiast ekonomiczne wskaźniki modernizacji oświetlenia na 
analizowanych obiektach gminy Żmudź przedstawiono w tabeli 49. 
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Tabela 47. Wskaźniki ekonomiczne modernizacji oświetlenia w budynkach gminy Żmudź 

Obiekt 
Koszty 

modernizacji                   

Zmniejszenie 
zużycia 
energii 

Zmniejszenie 
kosztów 
energii 

Prosty 
okres 

zwrotu       
lat 

Okres zwrotu 
przy 50% 
wsparciu 

zł kWh zł Lat 
Szkoła podstawowa w Żmudzi 170880 11722 7150 24 12 
Gimnazjum w Żmudzi 86400 4086 2492 35 17,5 
ŚDS Wołkowiany                 10625 1083 650 16 8 
SUMA 267905 16891 10134 26 73 
Źródło: opracowanie własne 

 

Uznając, że wyżej przedstawiona wersja modernizacji może nie stanowić rozwiązania 
satysfakcjonującego ekonomicznie, przeanalizowano wersję wymiany jedynie źródeł światła  
w oprawach żarówkowych, na źródła ledowe z tradycyjnym gwintem E27 oraz wymianę opraw  
na oprawy ledowe w stosunku 1:1 na oprawy o niższej skuteczności świetlnej lecz również znacznie 
niższej cenie niż w rozwiązaniu prezentowanym powyżej. Wyniki oszacowań przedstawiono  
w tabelach 48 i 49. 

Tabela 48. Zestawienie oszacowanych parametrów oświetlenia obiektów gminy Żmudź  po modernizacji  
w wersji II 

Obiekt 
Powierzchnia   

oświetlana 

Liczba opraw po 
modernizacji 
oświetlenia 

Moc opraw 
po 

wymianie 

Moc 
oświetlenia 

na m2 
powierzchni 

Energia 
zużywana 
rocznie po 

modernizacji 
m2 szt. W W/m2 kWh/rok 

Szkoła podstawowa w Żmudzi 707 137 3774 5,34 7548 
Gimnazjum w Żmudzi 495 62 2180 4,40 4360 
ŚDS Wołkowiany 885                          124              1365                1,54 297 
SUMA 1202 199 5954 4,95 12205 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 49. Wskaźniki ekonomiczne modernizacji oświetlenia w budynkach gminy Żmudź w II wersji 
modernizacji 

Obiekt 
Koszty 

modernizacji                   
Zmniejszenie 

zużycia energii 
Zmniejszenie 

kosztów energii Prosty okres 
zwrotu       lat 

Zł kWh zł 
Szkoła podstawowa w Żmudzi 37180 13432 8194 5 
Gimnazjum w Żmudzi 18040 4406 2688 7 
ŚDS Wołkowiany                  10625 962,5 556 19 
SUMA 65845 18800,5 11280 3 
Źródło: opracowanie własne. 
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Przeprowadzone w ramach przygotowania niniejszego opracowania obliczenia  
i oszacowania nie stanowią projektu technicznego modernizacji analizowanych instalacji 
oświetleniowych. W przypadku podjęcia zadania modernizacji należy wykonać oddzielny projekt, 
który uwzględni aktualne na dany moment wymagania normalizacyjne w zakresie natężenia 
oświetlenia, współczynnika oddawania barw oraz równomierności oświetlenia w poszczególnych 
obiektach oraz zaktualizuje i dostosuje do wybranego rozwiązania technicznego wskaźniki 
ekonomiczne.  

5.1.2 Modernizacja oświetlenia drogowego 

Oświetlenie drogowe jest jednym z głównych odbiorników energii elektrycznej należącym do 
gminy, a jego utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym jest zadaniem własnym gminy.  Wynika 
stąd konieczność starannej eksploatacji i dbałości o stan techniczny z jednej strony, a o możliwie niskie 
koszty funkcjonowania z drugiej. 

Problemem, w gminie Żmudź, utrudniającym oszacowanie potrzeb w zakresie modernizacji 
oraz jej kosztów jest brak w gminie szczegółowej inwentaryzacji oświetlenia drogowego, tzn.: 

 wysokości słupów oświetleniowych, 

  odległości między słupami,  

 typów opraw w poszczególnych punktach świetlnych, 

  zastosowanych typów źródeł światła, 

 parametrów dróg  (długość oraz szerokość, kategoria drogi). 

Działaniem wstępnym powinno być więc przeprowadzenie takiej inwentaryzacji. Bardzo 
zgrubnie ocenić można, że wymiana starych opraw oświetleniowych na nowoczesne wysokoprężne 
oprawy sodowe lub oprawy LED przyniesie odpowiednio oszczędności w zużyciu energii  
w wysokości co najmniej: 

 40% w przypadku opraw tradycyjnych, 

 60% w przypadku opraw LED.  

Daje to odpowiednio oszczędności na poziomie około19,55MWh dla opraw tradycyjnych oraz  
29,32MWh dla opraw LED, co da odpowiednio oszczędności w rocznych kosztach oświetlenia 
drogowego odpowiednio 16226 zł oraz dla lamp LED 24335 zł. 

Dodatkowym problemem utrudniającym ocenę oświetlenia drogowego gminy jest niepełny 
wymiar czasu świecenia opraw: 

 w części miejscowości do godziny 22, 

 w części miejscowości do godziny 23, 

w niektórych miejscowościach oprócz okresu wieczornego przez 1 h rano. 
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Tabela 50.Szacunek redukcji emisji dzięki modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Żmudź 

Lata 

Zużycie 
energii przed 
modernizacją 

Wielkość 
emisji przed 

modernizacją 

Wskaźnik 
emisjiCO2 

Zużycie energii elektrycznej  
po modernizacji 

Zmniejszenie emisji CO2 
po modernizacji 

Wariant 
Lampy LED 

Wariant 
Lampy 

sodowe 

Wariant Lampy 
LED 

Wariant Lampy 
sodowe 

MWh/rok Mg CO2/rok 
Mg CO2 
/MWh*) 

MWh/rok Mg CO2/rok **) 

2014 48,87 42,7/43,5 0,874/0,89 48,67 48,87 0 0 
2015   - 0,863/0,89 19,5 23,3 26,14/25,87 22,76/22,59 
2016   - 0,852/0,89 19,5 23,3 26,14/26,09 22,76/22,85 
2017   - 0,841/0,89 19,5 23,3 26,14/26,30 22,76/23,10 
2018   - 0,83/0,89 19,5 23,3 26,14/26,51 22,76/23,36 
2019   - 0,819/0,89 19,5 23,3 26,14/26,73 22,76/62 
2020   - 0,808/0,89 19,5 23,3 26,14/26,94 22,76***/23,87 
*) wskaźnik emisyjności energii elektrycznej loco odbiorca wyznaczony na podstawie danych z PPE 2030  
z uwzględnieniem planowanego wzrostu udziału energii odnawialnej w polskim systemie elektroenergetycznym/ wskaźnik 
emisji energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej polskiego systemu podawany przez KOBiZE 
**) wielkości zmniejszenia emisji CO2 wyliczone prze zastosowaniu odpowiednich wskaźników 
***) wielkość oszczędności emisji CO2 uwzględniona we wskaźnikach planu  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Przybliżone oszacowanie ilości zużywanej energii i liczby opraw nasuwa podejrzenie,  
że oświetlenie drogowe w gminie nie spełnia norm dotyczących oświetlenia drogowego. Ostateczną 
odpowiedź w tym temacie może dać jedynie szczegółowy audyt i oddzielna dokumentacja dotycząca 
modernizacji oświetlenia. Zaleca się wykonanie takiego audytu.  

Na podstawie oszacowań można ocenić, że modernizacja oświetlenia drogowego w każdym 
 z wymienionych powyżej wariantów przyniosłaby ograniczenie emisji CO2 w poszczególnych latach,  
w ilościach przedstawionych w tabeli 50. 

Ocena kosztów modernizacji również wymaga szczegółowego audytu stanu tej instalacji. 
Wymiany mogą wymagać bowiem również inne elementy, poza oprawami oraz źródłami światła. 
Przybliżone oszacowanie modernizacji polegającej na wymianie wyłącznie opraw i źródeł światła  
we wszystkich punktach świetlnych wskazuje na konieczność poniesienia następujących kosztów: 

 dla modernizacji przy pomocy opraw LED – od około 186 000zł do około 386 000zł  
w zależności od rodzaju wybranej lampy, co oznacza prosty okres zwrotu bez uwzględnienia 
wsparcia z funduszy publicznych od ok. 7,5 roku do ok. 15 lat w wersji najdroższej; natomiast  
w przypadku uzyskania 50% dofinansowania inwestycji okres zwrotu skraca się odpowiednio 
do niespełna 4 lat dla wersji tańszej do ok. 7,5 w wersji najdroższej. 

 dla modernizacji przy pomocy opraw sodowych –ok. 124 000 zł, przy czym okres zwrotu 
inwestycji bez wsparcia wynosiłby ok. 6 lat w z dofinansowaniem około 3.  
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  Podkreślić  należy jednak, że taka uproszczona analiza ekonomiczna nie bierze pod uwagę 
czasu użytkowania urządzeń po modernizacji oraz kosztów eksploatacyjnych układu związanych  
z koniecznością stosunkowo częstych wymian ulegających awarii źródeł sodowych. 

Należy podkreślić, że modernizacja oświetlenia w gminie Żmudź, może wymagać również 
wymiany wysięgników, zabezpieczeń lub częściowo przewodów zasilających, co może spowodować 
podniesienie kosztów modernizacji. Wstępne oględziny słupów, na których podwieszone są przewody 
oświetleniowe wskazują, że część z nich będzie również wymagała wymiany, ze względu na widoczne 
naruszenie konstrukcji słupa, aż po widoczne zbrojenie. Ponadto w ramach modernizacji oświetlenia 
niezbędne jest sprawdzenie spełnienia normy dotyczącej wymagań w stosunku do oświetlenia 
drogowego (na dzień opracowywania planu PN-EN 13201).  Warunkiem wykonania  modernizacji 
oświetlenia w gminie jest pozyskanie środków wsparcia publicznego na ten cel.  

 

5.1.3 Odnawialne źródła energii w budynkach gminnych 

Budynek Urzędu Gminy w Żmudzi 

Jednym z działań, jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji wynikającej  
ze zużycia energii w gminie Żmudź może być zainstalowanie na potrzeby Urzędu Gminy w Żmudzi 
paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kW na dachu budynku. Szacunkowe koszty instalacji 
fotowoltaicznej o planowanej mocy przedstawia tabela 51. Energia elektryczna zużywana rocznie  
w budynku wynosi 23 664 kWh/rok. Zatem instalacja 10 kW, która wytworzy rocznie  
około 9 500 kWh, zapewni jedynie  ok. 40% energii elektrycznej zużywanej w budynku UG.  
10 kW jest mocą przewidywaną, planowaną do zainstalowania na budynku gminy, aczkolwiek 
ostateczna decyzja, co do wielkości instalacji zależna będzie od obliczeń wytrzymałości konstrukcji 
dachu, gdyż budynek posiada dach stosunkowo stary o nieokreślonej na dzień wykonywania planu 
wytrzymałości mechanicznej. Ciężar paneli fotowoltaicznych o mocy 10kW wynosi obecnie  
ok. 1 000 kg. W zależności od wyników obliczeń mechanicznych, w końcowym rezultacie może  
to być zarówno 5 kW jak i 20 kW. 

Zainstalowanie 10 kW mocy w panelach fotowoltaicznych wymaga powierzchni  
około 65 m2. Roczna produkcja energii wynosiłaby około 9 500 kWh, co stanowiłoby  
około 40% energii elektrycznej zużywanej przez Urząd Gminy i GOK w Żmudzi. Dzięki takiej instalacji 
fotowoltaicznej uzyskano by zmniejszenie emisji w stosunku do wersji bazowej w ilości  
ok. 8,45 Mg CO2/rok. 
Tabela 51. Szacunkowe koszty budowy dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW 

Elementy instalacji Koszt 
Moduły PV 32000 
Inwerter 11500 
Układ mocowania 4900 
Zabezpieczenia i przewody 3500 
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Elementy instalacji Koszt 
Montaż i konfiguracja 6000 
Koszt łączny 57900 
Szacunkowy koszt 1 kW mocy zainstalowanej 5790 

Budynek Szkoły Podstawowej w Żmudzi 

W szkole podstawowej w Żmudzi zużywane jest rocznie 6543kWh energii elektrycznej. Planowana 
instalacja o mocy 5 kW (koszt instalacji – tabela 57) wytworzy rocznie około 4750 kWh energii, co 
pozwoli na pokrycie ok. 72% zużywanej w budynku energii. Uzyskane zmniejszenie emisji CO2 do 
powietrza to 4,22 Mg CO2/rok. 

Budynek Gimnazjum  w Żmudzi 

W budynku Gimnazjum w Żmudzi roczne zużycie energii elektrycznej jest równe  
15 491 kWh. Dla budynku gimnazjum planuje się instalację fotowoltaiczną dachową o mocy 10 kW, 
która wytworzy w ciągu roku 9500 kWh energii elektrycznej, czyli ok. 61% rocznego zapotrzebowania. 
Ze względu na ciężar paneli, ostateczna wielkość instalacji zależna będzie  
od oceny wytrzymałości konstrukcji dachu, realizowanej w ramach projektu instalacji. Koszty instalacji 
zawarte są w tabeli 53. Dzięki takiej instalacji fotowoltaicznej uzyskano by zmniejszenie emisji   
w stosunku do wersji bazowej w ilości ok. 8,45 Mg CO2/rok. 

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Leszczańskiej 

Zużycie energii elektrycznej w SDŚ w Wólce Leszczańskiej wynosi ok. 4300 kWh/rok. 
Proponowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW, wytwarzająca szacunkowo  
około  2850 kWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 66,6% zapotrzebowania budynku  
na energię elektryczną. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych o mocy 2kW wynosi ok. 14m2. 
Szacunkowy koszt instalacji przedstawiono w tabeli 54. Dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych 
wielkość unikniętej emisji CO2 wynosiłaby ok. 2,54 Mg CO2/rok.  

Tabela 52. Szacunkowe koszty budowy dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 3kW  
Elementy instalacji Koszt [zł] – 3kW 

Moduły PV 11000 
Inwerter 5200 
Układ mocowania 1700 
Zabezpieczenia i przewody 2100 
Montaż i konfiguracja 3700 
Koszt łączny 23700 
Szacunkowy koszt 1 kW mocy zainstalowanej  7900 

Ponadto gmina Żmudź wykonała projekt instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej w obiekcie. Zaprojektowano 3 kolektory o powierzchni łącznej 6,27 m2, które 
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mają zapewnić energię do podgrzania 57% zapotrzebowania obiektu na c.w.u. Oszacowanie kosztów 
kolektorów przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 53. Szacunkowe koszty budowy dachowej instalacji kolektorów solarnych o powierzchni 6,27m2 

Wyszczególnienie Koszt [zł] 
kolektory płaskie 3 szt. 3233 
konstrukcja nośna 755 
podgrzewacz wody 4501 
sterownik elektrowniczny z zestawem pompowym 2311 
Naczynie zbiorcze 191 
instalacja miedziana 1590 
płyn solarny 290 
montaż zestawu 2000 
Razem 14871 

Oszacowano, że energia z kolektorów wykorzystana do podgrzewu c.w.u. będzie wynosiła  
2 799 kWh. Zakładając, że energia ta wytworzona byłaby z energii elektrycznej, to prosty okres 
zwrotu, bez wsparcia publicznego, wyniósłby 8,5 roku, przy 30% dotacji – ok. 6 lat. Natomiast 
zmniejszenie emisji CO2 byłoby równe 2,49 Mg/rok.  

Budynek  Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołkowianach 

Zużycie energii elektrycznej w budynku SDŚ w Wołkowianach wynosi obecnie  
ok. 1260 kWh/rok. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Gminy w Żmudzi, w budynku 
funkcjonuje obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy,  kuchnia Spółdzielni Socjalnej „Dębowy Las”  
oraz planowane jest stworzenie mieszkań chronionych. Proponowane rozwiązania są dostosowane do 
przyszłego charakteru wykorzystania budynku. Dlatego planowane są kolektory słoneczne 
wytwarzające energię do podgrzewania c.w.u. oraz 3 instalacje fotowoltaiczne pracujące 
autonomicznie, o mocy 2kW każda, dostosowanej do potrzeb jednego gospodarstwa domowego, 
zużywającego statystycznie ok. 3 000kWh energii elektrycznej rocznie. Szacunkowy koszt instalacji 
przedstawiono w tabeli 54. 

Tabela 54. Szacunkowe koszty budowy dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2kW 
Elementy instalacji Koszt 

Moduły PV 6000 
Inwerter 4200 
Układ mocowania 1600 
Zabezpieczenia i przewody 1300 
Montaż i konfiguracja 2800 
Koszt łączny 15800 
Szacunkowy koszt 1 kW mocy zainstalowanej 7900 
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 Łączny koszt 3 instalacji byłby równy 47 400 zł. Instalacje te byłyby w stanie wyprodukować 
energię równą ok. 5 700kWh rocznie. Co daje oszczędność  5,07Mg CO2/rok. Ostateczna moc  
i sposób połączenia paneli fotowoltaicznych (jedna instalacja, czy też 3 instalacje autonomiczne) 
będzie zależała od przystosowania układu instalacji elektrycznej do planowanych mieszkań 
chronionych. 

 Ponadto gmina Żmudź wykonała projekt instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej w obiekcie. Zaprojektowano 3 kolektory o powierzchni łącznej 6,27m2. Koszty 
instalacji są takie same jak przedstawione w tabeli 55.   

 Oszacowano, że energia z kolektorów wykorzystana do podgrzewu c.w.u. będzie wynosiła 
2 799 kWh. Zakładając, że energia ta wytworzona byłaby z energii elektrycznej, to prosty okres 
zwrotu, bez wsparcia publicznego, wyniósłby 8,5 roku, przy 30% dotacji – ok. 6 lat. Natomiast 
zmniejszenie emisji CO2 byłoby równe 2,49 Mg/rok. 

Budynek  Ośrodka Zdrowia w Żmudzi 

Zużycie energii elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Żmudzi wynosi  
ok. 6 918 kWh/rok. Proponowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW, wytwarzająca 
szacunkowo około  4750 kWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 68,7% zapotrzebowania 
budynku na energię elektryczną. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW wynosi  
ok. 40 m2. Szacunkowy koszt instalacji przedstawiono w tabeli 55. 

Dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych wielkość unikniętej emisji CO2 wynosiłaby  
ok. 4,23 Mg CO2/rok.  

Tabela 55. Szacunkowe koszty budowy dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW 
Elementy instalacji Koszt [zł] 

Moduły PV 16500 
Inwerter 5600 
Układ mocowania 2450 
Zabezpieczenia i przewody 2500 
Montaż i konfiguracja 4500 
Koszt łączny 31550 
Szacunkowy koszt 1 kW mocy zainstalowanej  6310 

 

 Ponadto wykonany został projekt instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej w obiekcie. Zaprojektowano 4 kolektory o powierzchni łącznej 8,36 m2, które mają 
zapewnić energię do podgrzania 57 % zapotrzebowania obiektu na c.w.u. Oszacowanie kosztów 
kolektorów przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 56. Szacunkowe koszty budowy dachowej instalacji kolektorów solarnych o powierzchni 8,36 m2 

Wyszczególnienie Koszt [zł] 
kolektory płaskie 4 szt. 

18330 

konstrukcja nośna pod 4 kolektory 
podgrzewacz wody 400l 
sterownik elektrowniczny z zestawem pompowym 
Naczynie zbiorcze 
instalacja miedziana 
płyn solarny 
montaż zestawu 2500 
Razem 20830 

 Oszacowano, że energia z kolektorów wykorzystana do podgrzewu c.w.u. będzie wynosiła 
3 732 kWh. Zakładając, że energia ta wytworzona byłaby z energii elektrycznej, to prosty okres 
zwrotu, bez wsparcia publicznego, wyniósłby ok. 9 lat, przy 30% dotacji – ok. 6 lat. Natomiast 
zmniejszenie emisji CO2 byłoby równe 3,32 Mg/rok.  

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów solarnych wymienionych w podrozdziale odbędzie 
się pod warunkiem pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych. 

 

5.1.4 Termomodernizacja budynku ŚDS w Wołkowianach 

Dla budynku ŚDS w Wołkowianach wykonany został projekt termomodernizacji budynku 
kosztem 167 338 zł. Przy czym, nie wykonano audytu energetycznego budynku i jego docieplenia. 
Zakłada się, że zaplanowana termomodernizacja spełni wymagania dofinansowania inwestycji  
ze środków publicznych, więc nastąpi zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie, o co najmniej  
25 %, czyli roczne zużycie energii paliwa zmniejszy się z 447,4 GJ do 335,55 GJ, co będzie 
równoznaczne ze zmniejszeniem się zużycia węgla na ogrzewanie obiektu o 5 Mg, a tym samym 
zmniejszenie emisji o 10,59Mg CO2/rok. Uzyska się jednocześnie zmniejszenie zużycia energii  
na ogrzewanie na jednostkę powierzchni budynku z 0,42 GJ/m2/rok do 0,31 GJ/m2/rok.  

 

5.1.5 Modernizacja systemów grzewczych budynków gminnych 

Budynek Urzędu Gminy w Żmudzi 

W roku 2011 budynek Urzędu Gminy Żmudź oraz OPS był ogrzewany przy pomocy węgla  
w ilości 30 ton/rok.  W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku modernizacji systemu grzewczego 
budynku jest on ogrzewany energią odpadową z pobliskiego zakładu gorzelnianego. Modernizację 
wykonano nakładem 138 389 zł. Roczna oszczędność na kosztach paliwa  oraz koszcie zatrudnienia 
palacza jest równa 21220 zł. Zmniejszenie emisji do środowiska dzięki tej inwestycji wynosi  
63,52 Mg CO2/rok. 
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Budynki Szkoły Podstawowej w Żmudzi oraz Gimnazjum w Żmudzi 

 W roku 2011 budynki szkolne ogrzewane były olejem opałowym, którego zużycie w ciągu roku 
było równe 29 500 l. W roku 2012 kosztem 247441 zł wybudowano wymiennikownię CO  
i przyłącze fragment ciepłociągu do Zespołu Szkół w Żmudzi. Budynki ogrzewane są obecnie ciepłem 
odpadowym z wywaru gorzelnianego z pobliskiej gorzelni. Dzięki realizacji inwestycji uzyskano 79 910 
zł oszczędności rocznie oraz zmniejszono zużycie energii paliwa w wysokości  
ok. 1 091 GJ/rok, a tym samym zmniejszyła się emisja CO2 do środowiska o 83,60 Mg CO2/rok. 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Żmudzi 

 Budynek ośrodka zdrowia w Żmudzi ogrzewany jest obecnie olejem opałowym w ilości  
1 300 l rocznie oraz miałem węglowym w ilości 16 ton, co daje roczne zużycie energii paliw w ilości  
około 406 GJ. Planuje się budowę dalszej części ciepłociągu, od budynku Urzędu Gminy, o długości  
ok. 300 m. Uzyskane oszczędności byłyby równe ok. 15 900zł/rok, zakładając roczne zużycie paliwa jak 
założono wyżej. Uzyskane zmniejszenie emisji CO2 – 31,97Mg CO2/rok. 

 

Budynek Posterunku Policji w Żmudzi 

 Budynek Posterunku Policji w Żmudzi ogrzewany jest obecnie olejem opałowym w ilości  
ok. 3 000 l rocznie, co oznacza zużycie około 111 GJ energii rocznie. Planuje się przyłączenie budynku 
do sieci ciepłowniczej funkcjonującej w gminie. Przewidywane nakłady na rozbudowę, łącznie z 
przyłączeniem Ośrodka Zdrowia, wynoszą 180 000 zł. Uzyskane oszczędności z tytułu rezygnacji z 
ogrzewania olejem opałowym – ok. 9 000 zł/rok. Ograniczenie emisji byłoby równe   
ok. 8,5Mg CO2/rok.  

Szacunkowy okres zwrotu dla inwestycji polegającej na modernizacji ogrzewania, poprzez 
przyłączenie do ciepłociągu zasilanego energią odpadową z miejscowego zakładu gorzelnianego, 
budynku Posterunku Policji oraz budynku Ośrodka Zdrowia z Żmudzi wyniósłby ok. 6 lat.  

 

5.1.6 Modernizacja gminnych środków transportu  

Gminne środki transportu w gminie Żmudź odpowiedzialne są za zaledwie 0,13% emisji CO2 
powstającej rocznie na obszarze gminy Żmudź. Zatem modernizacja transportu gminnego ma 
minimalny wpływ na zmniejszenie emisji na obszarze gminy. Większość pojazdów użytkowanych  
w gminie ma minimalne przebiegi roczne, poza dwoma wymienionymi poniżej: 

 Samochód osobowy Opel Zafira, 

 Samochód osobowy Skoda Felicia. 

W związku z powyższym potencjalnej wymiany środków transportu gminnego nie uwzględnia 
się w celach niniejszego planu. Ponadto koszt zmniejszenia emisji poprzez wymianę elementów 
taboru gminnego byłby znacząco wyższy od wszystkich potencjalnych innych działań.  
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5.1.7 Instalacje kolektorów słonecznych  i paneli fotowoltaicznych w budynkach 
mieszkalnych gminie Żmudź w latach 2011-2014 

W latach 2011-2014 w gminie Żmudź zainstalowano kolektory solarne do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej, dotowane ze środków NFOŚiGW w ilościach przedstawionych w tabeli poniżej. 

Tabela 57.Kolektory solarne zainstalowane w gminie Żmudź do roku 2014 włącznie 
Lp. Miejscowość Liczba kolektorów 
1. Annopol 1 
2. Bielin 0 
3. Roztoka 1 
4. Gałęzów 0 
5. Kazimierówka 0 
6. Ksawerów 0 
7. Lipinki 0 
8. Żmudź 10 
9. Dryszczów 1 

10. Rudno 0 
11. Stanisławów 0 
12. Syczów 0 
13. Pobołowice Kolonia 1 
14. Wołkowiany 1 
15. WólkaLeszczańska 1 
16. Maziarnia 1 
17. Puszcza 0 
18. Leszczany 0 
19. Pobołowice 1 
20. Klesztów 1 

RAZEM 19  
Źródło: Dane gminy Żmudź. 

Zakładając, że z 1 m2 paneli solarnych w ciągu roku wytwarzana jest energia w ilości  
445 kWh, a ich średnia powierzchnia w jednym budynku mieszkalnym wynosi 3,6 m2, dzięki 
instalacjom solarnym zainstalowanym w gminie Żmudź, do roku 2014, wytwarzana jest rocznie 
energia w ilości 30,44MWh (109 577 MJ). Przy założeniu, że energia ta wytworzona byłaby  
w urządzeniach grzewczych zasilanych energią elektryczną, praca kolektorów powoduje ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla o 27,09 Mg CO2/rok. 
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5.2 Działania beznakładowe i niskonakładowe 
5.2.1 System „Zielonych zamówień” 

Gmina Żmudź powinna realizować politykę zielonych zamówień publicznych, oznaczającą,  
że  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, uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez  
to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.  

Istotą zielonych zamówień jest uwzględnianie w zamówieniach publicznych także aspektów 
środowiskowych jako jednych z głównych kryteriów wyboru ofert. Zielone zamówienia powinny 
w gminie Żmudź  obejmować działania takie jak zakup energooszczędnych urządzeń AGD, sprzętu 
komputerowego, energooszczędnych urządzeń oświetleniowych itp. Szacuje się, że w wyniku 
takiego postępowania uzyska się dodatkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach 
gminnych o ok. 1% czyli 689,1 kWh co daje w rezultacie zmniejszenie emisji o ok. 0,61 Mg CO2/rok. 

5.2.2 Działania edukacyjne – Edukacja mieszkańców gminy Żmudź w zakresie 
efektywnego wykorzystania energii i gospodarki niskoemisyjnej  

Działania edukacyjne, jakie powinny być podjęte dotyczyć muszą działań prowadzonych 
wielokierunkowo. Proponuje się działania edukacyjne skierowane do: 

 dzieci i młodzieży, 

 dorosłych mieszkańców gminy, 

 urzędników gminnych. 

Kształcenie dzieci i młodzieży powinno odbywać się w szkole poprzez cykl zajęć 
prowadzonych na lekcjach oraz w formie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyroda w szkole 
podstawowej oraz fizyka w gimnazjum oraz w ramach godzin wychowawczych. Sposób 
przeprowadzenia zajęć dotyczących zagadnień oszczędzania energii powinien być przygotowany 
przez nauczycieli poszczególnych szkół w gminie i dostosowany do poziomu kształcenia.  

Działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych przeprowadzone powinny być przy 
użyciu różnych środków, m.in. Internetu. Proponuje się założenie zakładki informacyjnej na stronie 
internetowej gminy na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej  
z praktycznymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców (lokalny rynek wytwórców OZE, 
wytwórców biomasy itp.). 

Pierwszoplanowe działania edukacyjne z zakresu energooszczędności powinny być 
skierowane do urzędników gminnych i powinny dotyczyć sposobu eksploatacji urządzeń 
umożliwiających ograniczenie zużycia energii. Wprowadzenie zaleceń z tego zakresu  
oraz obserwację i informowanie pracowników o wymiernych efektach podejmowanych działań. 
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Ponadto działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych powinny obejmować: 

 zachęcenie mieszkańców do budowania energooszczędnych budynków przez organizowanie 
szkoleń ze specjalistami i wizyt studyjnych w wybudowanych obiektach, 

 cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy prowadzonych przez specjalistów  
z zakresu OZE oraz efektywności energetycznej (zakres: technologii odnawialnych źródeł, 
wpływu działania na środowisko naturalne i ludzi, korzyści ekonomiczne dla mieszkańców  
i gminy) połączone z wyjazdami studyjnymi do przykładowych instalacji, 

 festyny gminne i inne wydarzenia edukujące i promujące efektywność energetyczną  
na obszarze gminy. 

Proponuje się również utworzenie na stronie internetowej gminy zakładki (działu) 
poświęconego energooszczędności i edukacji na rzecz energooszczędności. 

Działania edukacyjne powinny również być skierowane do pracowników Urzędu Gminy  
i obejmować 8-godzinne szkolenie z zakresu audytu energetycznego oraz efektywności 
energetycznej w obiektach biurowych. 
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5.3 Proponowane działania w budynkach mieszkalnych 
5.3.1 Odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych 

Plan dalszego rozwoju instalacji kolektorów słonecznych w gminie Żmudź oparto o badania 
ankietowe wykonane dla potrzeb opracowania niniejszego planu, wśród mieszkańców gminy 
Żmudź. W wyniku przeprowadzonej ankiety uzyskano informację, że montażem kolektorów 
słonecznych zainteresowanych jest ok. 56% gospodarstw domowych w gminie, co przy liczbie   
1102  budynków mieszkalnych w roku 2014 daje liczbę potencjalnie 612 instalacji. Biorąc jednak 
realną liczbę, wynikającą z wcześniejszych działań gminy w tym zakresie (zbieraniu zgłoszeń 
chętnych), liczbę potencjalnie zainteresowanych montażem kolektorów szacuje się na 250 instalacji, 
w przypadku uzyskania wsparcia ich budowy z wykorzystaniem funduszy publicznych.  Przyjęto 
następujące uśrednione parametry instalacji kolektorów solarnych w indywidualnych budynkach 
mieszkalnych: 

 Łączna powierzchnia kolektorów na budynku – 3,6m2, 

 Maksymalna moc cieplna instalacji – 3kW, 

 Wytworzona w ciągu roku energia 1607 kWh/rok, 

 Koszt instalacji  12 600zł. 

Przyjmując, że bez wykorzystania kolektorów, ciepła woda użytkowa wytwarzana jest  
z wykorzystaniem energii elektrycznej, jedna instalacja powoduje zmniejszenie emisji  
do środowiska w ciągu roku o 1,4 Mg CO2/rok. Uwzględniając zaplanowaną liczbę instalacji, 
zmniejszenie zużycia energii byłoby równe 401,75 MWh energii elektrycznej oraz 357,56Mg 
CO2/rok. Łączny koszt instalacji kolektorów w wersji maximum byłby równy około 3 150 000 zł,  
co daje prosty okres zwrotu bez dotacji w wysokości ok. 13 lat, natomiast przy uzyskaniu 20% 
dotacji ok. 10 lat.  

W ramach prowadzonych badań ankietowych oceniono, że zainteresowanie panelami 
fotowoltaicznymi jest znacznie mniejsze niż kolektorami słonecznymi. Jest to prawdopodobnie 
wynik braku znajomości technologii solarnych w społeczeństwie. Do oszacowania efektów udziału 
gminy Żmudź w programie Prosument  przyjęto następujące założenia: 

- moc instalacji w jednym budynku mieszkalnym 2kWp, 

- koszt kwalifikowany jednej instalacji fotowoltaicznej – 16000 zł.  

Spełnienie wymogu minimalnej kwoty wsparcia na jeden projekt wymaga wykonania, 
co najmniej 60 instalacji o założonych parametrach. 60 instalacji przy ilości budynków mieszkalnych 
w gminie w roku 2015 wynoszącej  wg. oszacowania wykonanego na podstawie danych  BDL,  
1104 budynki stanowiłoby 5,43 % wszystkich budynków. W celu oszacowania ilości energii 
wytwarzanej w instalacjach fotowoltaicznej w ciągu roku przyjmuje się czas użytkowania mocy 
zainstalowanej na poziomie 1000 h/rok.  
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Tabela 58. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji do środowiska w wyniku 
instalacji fotowoltaicznych źródeł energii w budynkach mieszkalnych gminy Żmudź 

Liczba 
instalacji 

% budynków mieszkalnych 
Zmniejszenie zużycia energii 

wytwarzanej z energii 
kopalnej [MWh] 

Zmniejszenie emisji  [Mg 
CO2/rok] 

60 5,43 120 106,8 

70 6,34 140 124,6 

80 7,24 160 142,4 

90 8,15 180 160,2 

100 9,05 200 178 

250* 22,64 500 445 

Źródło: opracowanie własne 
*) liczba instalacji założona przy jednoczesnym instalowaniu kolektorów i fotowoltaiki 

Przy wykonaniu 60 instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych szacowany koszt 
instalacji wynosiłby około 960000 zł, przy 250 instalacjach około  4 mln zł. Szacunkowy okres zwrotu 
poniesionych nakładów będzie równy ok. 13 lat bez uwzględnienia dotacji, przy dostępnej  
z programu Prosument dotacji 40%, okres zwrotu wyniósłby ok. 9 lat. 

Zaleca się, by gmina była organizatorem wystąpienia o dotacje odnawialnych źródeł 
energii z Programu PROSUMENT, dla beneficjentów indywidualnych lub ze środków RPO 
Województwa Lubelskiego. 

 

5.3.2 Wymiana kotłów grzewczych w indywidualnych budynkach mieszkalnych 

W ramach przeprowadzanych w 2015 roku ankiet zapytano respondentów o ich zamierzenia 
w zakresie modernizacji źródeł ciepła wykorzystywanych w ich budynkach mieszkalnych. Podkreślić 
należy, że znaczna część urządzeń wytwórczych energii cieplnej została przez właścicieli budynków 
zainstalowana po roku 2000 lub wymieniona w tym okresie na nowe. Ilość tą, na podstawie 
przeprowadzonych badań w terenie, oszacowano na około 65 %. W tabeli 59 przedstawiona została 
struktura wiekowa źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie oraz zamierzenia 
modernizacyjne właścicieli budynków. Na podstawie powyższych danych oraz oszacowanej 
struktury zużycia paliw w gminie oceniono, że modernizacja kotłów przez mieszkańców 
deklarujących takie zamiary dałaby rezultat w ilości ograniczenia emisji, zaprezentowanej  
w tabeli 60. 
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Tabela 59. Zamierzenia inwestycyjne wśród ankietowanych mieszkańców gminy Żmudź w odniesieniu  
do modernizacji kotłów 

Rok instalacji kotła 
Struktura odpowiedzi [% budynków] 

Zrobię w przypadku uzyskania 
dofinansowania 

Zrobię Nie zrobię 

Do 2000 49,27 1,44 49,29 
2001-2010 27,58 1,15 71,27 
po 2010 9,5 0 90,5 
Ogółem 30,81 1,01 68,18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Tabela 60. Oszacowane zamierzenia inwestycyjne w zakresie modernizacji kotłów wśród ankietowanych 
mieszkańców gminy Żmudź w odniesieniu do powierzchni budynków w całej gminie [m2] 

Rok instalacji kotła 
Powierzchnia budynków, w przypadku których udzielono danej odpowiedzi [m2] 
Zrobię pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania 
Zrobię Nie zrobię 

Do 2000 11323,47 311,7 14644,64 
2001-2010 9699,79 124,39 28428,10 

po 2010 2359,23 0 19557,97 

Ogółem 23382,49 436,09 62630,71 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Oszacowanie możliwości zmniejszenia emisji CO2, dzięki wymianie kotłów grzewczych 
przedstawiono w tabeli 61. 

Tabela 61. Oszacowanie możliwych oszczędności emisji dzięki wymianie kotłów w budynkach 
mieszkalnych w gminie Żmudź 

Parametr 
Oszacowanie 

ilościowe 
Parametr 

Oszacowanie 
ilościowe 

% właścicieli posiadających kotły 
starsze niż 15 letnie i 
deklarujących chęć wymiany 
kotła  55,55 

zużycie energii w budynkach ze starymi kotłami 
grzewczymi w których deklarowano chęć 
wymiany 10890,56 

średnie zużycie energii w 
budynkach GJ/m2 1,85 

obecne zużycie energii w tych budynkach 
GJ/rok 20158,53 

średnia sprawność starych 
kotłów  0,8 

zużycie energii w tych budynkach po wymianie 
GJ/rok 18142,68 

średnia sprawność nowych 
kotłów 0,9 zmniejszenie zużycia energii GJ/rok 2015,85 
średnie zużycie energii po 
wymianie kotła GJ/m2 1,67 

oszczędność zużycia energii w węglu GJ/rok, w 
budynkach z wymienionymi kotłami 503,96 

% powierzchni budynków ze 
starymi kotłami w próbce 
ankietowanej 22,81 

liczba budynków, w których potencjalnie 
przeprowadzono by modernizację ogrzewania  170 

powierzchnia budynków ze 
starymi kotłami w gminie m2 19801,02  zmniejszenie emisji Mg CO2/rok  47,70 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych 
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Rysunek 16. Struktura wiekowa źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie Żmudź 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

5.3.3 Termomodernizacja budynków mieszkalnych w gminie Żmudź 

Na podstawie danych uzyskanych dzięki przeprowadzonym w gminie Żmudź badaniom 
ankietowym stwierdza się, że w próbce ankietowanych gospodarstw domowych o łącznej 
powierzchni 20934 m2, budynki o powierzchni 10039,7m2 były budowane  
lub termomodernizowane w okresie przed rokiem 2000. Stanowiły one zatem około 47,95% 
powierzchni budynków uwzględnionych w ankiecie wykonywanej na potrzeby tego dokumentu.  
Jeśli analogiczne wielkości odniesiemy do całej gminy, oznacza to, że z 36831,62m2 powierzchni 
mieszkalnej w gminie wykonanych zostało wg standardu z lat wcześniejszych niż rok 2000.   
Z przeprowadzonych w gminie Żmudź badań wynika, że roczne zużycie energii na ogrzewanie w tej 
grupie budynków wynosiło 1,58GJ/m2 (596,72kWh/m2). Zakłada się termomodernizację tych 
budynków w latach 2015-2020, tak, że ich zużycie energii na ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u., 
zmaleje o 25 %. Oszczędność energii wyniosłaby zatem 149,2 kWh/m2/rok, czyli 0,4 GJ/m2/rok.  
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że w przypadku pozyskania wsparcia na termomodernizację 
budynków, 48,5% właścicieli nietermomodernizowanych budynków deklaruje chęć 
przeprowadzenia inwestycji. Dotyczy to, w przeniesieniu na powierzchnię budynków w całej gminie, 
17879,43 m2 powierzchni. W oszacowaniu potencjalnie osiągniętego zmniejszenia emisji dzięki 
termomodernizacji budynku, przyjęto udział poszczególnych paliw w pokryciu zapotrzebowania na 
energię zgodnie z wynikami ankiety przedstawionymi w analizie inwentaryzacji emisji. Wyniki 
oszacowania zawarto w tabeli poniżej.  
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Tabela 62. Oszacowanie ograniczenia emisji dzięki termomodernizacji budynków mieszkalnych w gminie 
Żmudź 

Parametr 
oszacowanie 

ilościowe 
Parametr 

oszacowanie 
ilościowe 

powierzchnia budynków 
nietermomodernizowanych w próbce 
ankietowej [m2] 

10039,70 
aktualne zużycie energii w 
budynkach do termomodernizacji 
[GJ/rok] 

28266,90 

udział powierzchni budynków 
nietermomodernizowanych w próbce 
ankietowej % 

47,95 zmniejszenie zużycia energii dzięki 
termomodernizacji GJ/rok 

7066,73 

% zgłaszających chęć 
termomodernizacji budynku  

48,54 
zmniejszenie zużycia energii w 
paliwach nieodnawialnych /węglu/ 
[GJ/rok] 

1766,68 

powierzchnia budynków 
nietermomodernizowanych w gminie 
[m2] 

36831,62 
obniżenie emisji CO2 [Mg/rok] 

167,22 

powierzchnia budynków potencjalnie 
do termomodernizacji [m2] 

17879,43 
   

Źródło: opracowanie własne 

W roku 2015 wg wykonanego oszacowania w gminie Żmudź  są 1104 budynki mieszkalne. 
Podlegających potencjalnie termomodernizacji, wg założeń przyjętych powyżej, byłoby  24,9%, 
czyli około 275 budynków. Zakładając dla celów przybliżonego oszacowania, koszt 
termomodernizacji jednego budynku na 30 tys. złotych, łączne koszty w gminie z tytułu 
termomodernizacji budynków mieszkalnych wyniosłyby około 8250 tys. zł.  

Oszacowanie kosztów i korzyści z termomodernizacji, zapewniającej 25 % zmniejszenie 
zużycia energii dla statystycznego budynku z grupy nietermomodernizowanych w gminie Żmudź 
przedstawia kolejna tabela.  

Tabela 63. Oszacowanie okresu zwrotu nakładów na termomodernizację przeciętnego budynku w gminie 
Żmudź 

Parametr 
oszacowanie 

ilościowe 
Parametr 

oszacowanie 
ilościowe 

średnie zużycie energii w budynku 
nietermomodernizowanym [GJ/rok] 

155,61 
zmniejszenie zużycia węgla 
[t/rok] 

0,43 

średnie zużycie energii w budynku po 
termomodernizacji [GJ/rok] 

116,71 
zmniejszenie zużycia drewna 
[mp/rok] 

3,74 

zmniejszenie zużycia energii [Gj/rok] 38,90 obniżenie kosztów [zł/rok] 1087 
szacunkowy koszt termomodernizacji budynku [zł] 30000 prosty okres zwrotu [lat] ~27 
Źródło: opracowanie własne. 
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5.3.4 Inne odnawialne źródła energii w gminie Żmudź 

Gmina Żmudź jest obszarem o znacznym potencjale możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Od roku 2012 prowadzone są działania zmierzające do budowy biogazowi. 
Planowana moc to 0,99 MW mocy elektrycznej i 1,058 MW mocy cieplnej. 

Tabela 64. Oszacowanie zmniejszenia emisji do środowiska w gminie Żmudź dzięki budowie źródeł energii 
odnawialnej przez przedsiębiorców 

Obiekt 
Moc 

[MW] 

Czas  użytkowania 
mocy 

zainstalowanej [h] 

Oszacowana 
roczna energia 

elektryczna 
MWh/rok 

Oszacowana 
roczna  energia 

cieplna 
MWh/rok* 

Zmniejszenie 
emisji CO2 

Mg/rok 

Biogazownia wytwarzająca 
energię cieplną   i elektryczną 1 7020 6950 7427/26,74 TJ 6817,74 

*) Wg. ostatnich rozmów między gminą a inwestorem energia cieplna z biogazowi mogłaby być wykorzystana we 
współpracującej z biogazownią suszarni płodów rolnych. W tym przypadku zakłada się wykorzystanie 25% energii 
cieplnej pochodzącej z biogazowi do suszenia płodów rolnych.  

Dzięki wykorzystaniu energii z biogazowni emisja CO2 z ograniczana jest o  6817,74 Mg 
CO2/rok. Ze względu jednak na fakt, że energia elektryczna z biogazowi wprowadzana będzie do 
krajowego systemu elektroenergetycznego i nie będzie bezpośrednio wykorzystywana przez 
obiekty na terenie gminy Żmudź, energia przez nią wytwarzana ani ograniczanie emisji CO2 nie jest 
wliczana do bilansu gminy Żmudź. Podobnie jest z energią cieplną. Planowana suszarnia płodów 
rolnych nie istniała w roku bazowym 2011 i nie wykorzystywała w związku z tym żadnych paliw. Nie 
powstałaby również, gdyby nie powstała biogazownia. Zatem cieplna energia odnawialna  
wytwarzana w biogazowi nie jest wliczana do bilansu energii odnawialnej w gminie.   

Prace nad przygotowaniem inwestycji polegającej na budowie biogazowi w gminie Żmudź 
toczą się od kilku lat. W 2012 r. została wydana decyzja środowiskowa w sprawie realizacji tej 
inwestycji.  Inwestor nie uzyskał dofinansowania i wycofał się. W 2015 r. zostały dokonane zmiany 
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Żmudź, bowiem wcześniejsze zapisy zezwalały 
ogólnie na produkcję rolniczą a obecne wskazują konkretnie na możliwość budowy biogazowni i 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Żmudź z dnia 10 
lipca 2015 roku). W XI 2015 r. wpłynęło podanie o wydzierżawienie działek pod biogazownię. 17 
listopada Rada Gminy Żmudź Uchwałą Nr XI/88/2015 r. wyraziła zgodę na wieloletnią dzierżawę 
nieruchomości. Inwestorem jest firma GreenInvest z Poznania, która kalkulując realizacje inwestycji 
nie bierze pod uwagę dofinansowania. W chwili obecnej prowadzi zaawansowane rozmowy z 
potencjalnymi dostawcami substratów. Ponadto zauważalne jest bardzo duże zainteresowanie 
budową biogazowni wśród społeczeństwa gminy i chęć do współpracy z potencjalnym inwestorem.  
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5.3.5 Inne działania w celu zmniejszenia emisji promowane w gminie Żmudź 

Poza działaniami zaplanowanymi powyżej, gmina Żmudź, w okresie lat 2015-2020, powinna 
wspierać następujące przedsięwzięcia: 

 Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie, biomasowych, słonecznych  
i innych, w zakresie inwestycji własnych gminy, osób prywatnych, podmiotów 
gospodarczych  oraz w gospodarstwach rolnych, 

 Działania w zakresie podwyższania efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej, budynków należących do osób prywatnych oraz budynków należących  
do podmiotów gospodarczych jak też budynków wykorzystywanych do celów rolniczych, 

 Działania w zakresie podwyższania efektywności energetycznej procesów produkcyjnych  
i rolniczych. 

Na terenie gminy panują także korzystne warunki do produkcji energii elektrycznej i/lub 
cieplnej z wykorzystaniem np. paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych.   

 

 

W tabeli poniżej zestawiono parametry techniczne i ekonomiczne planowanych 
pojedynczych inwestycji prowadzących do realizacji postawionych celów, zgrupowanych w dalszej 
części w przedsięwzięcia, jako grupy inwestycji z tego samego zakresu np. przedsięwzięcie 
modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach gminnych, itd. . W kolejnej tabeli 
przedstawiono zmiany struktury zużycia energii w obiektach gminnych oraz budynkach 
mieszkalnych, które będą uzyskane dzięki przeprowadzeniu zamierzonych inwestycji. 
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Tabela 65. Zestawienie kosztów, korzyści i wskaźników ekonomicznych dla planowanych instalacji odnawialnych źródeł energii i modernizacji obniżających 
energochłonność obiektów w gminie Żmudź 
a). 

  Obiekt Rodzaj inwestycji 

Zmniejszenie 
zużycia energii  

[kWh] 

Zmniejszenie 
zużycia energii 
kopalnej [GJ] 

Obniżenie 
kosztów 

zł/rok 
Koszt 
inwestycji zł 

Prosty 
okres 
zwrotu 
nakładów 
lat 

Zmniejszenie 
emisji Mg 
CO2/rok 

Nakłady na 
jednostkę 
zmniejszenia 
emisji 
zł/MgCO2/rok 

O
B

IEK
T

Y
 G

M
IN

N
E 

Urząd Gminy Żmudź 
instalacja fotowoltaiczna 9500 34,20 5700 57900 10 8,46 456,53 
modernizacja systemu ogrzewania  186414 671,09 37100 138389 4 63,52 108,93 

Szkoła Podstawowa w 
Żmudzi 

modernizacja oświetlenia 13432 48,35 8193 37180 5 11,95 207,34 
instalacja fotowoltaiczna 4750 17,10 2850 31550 11 4,23 497,54 

modernizacja systemu ogrzewania 303190 
  

79910 247441 3 83,60 147,99 

Gimnazjum w Żmudzi 

1091,48 
modernizacja oświetlenia 4406 15,86 2687 18040 7 3,92 306,70 
instalacja fotowoltaiczna 9500 34,20 5700 57900 10 8,46 456,53 

ŚDS w Wólce 
Leszczańskiej 

instalacja fotowoltaiczna 2850 10,26 1710 23800 14 2,54 625,53 
kolektory słoneczne 2799 10,08 1707 14871 9 2,49 397,98 

ŚDS w Wołkowianach 

instalacja fotowoltaiczna 5700 20,52 3477 47400 14 5,07 622,91 
modernizacja oświetlenia 962 3,46 586 10625 18 0,86 827,32 
kolektory słoneczne 2799 10,08 1707 14871 9 2,49 397,98 
termomodernizacja budynku+okna 31069 111,85 3900 272969 70 10,59 1718,96 

Ośrodek Zdrowia w 
Żmudzi 

instalacja fotowoltaiczna 4750 17,10 2850 31550 11 4,23 497,54 
kolektory słoneczne 3732 13,44 2276 20830 9 3,32 418,09 
modernizacja systemu ogrzewania 112776 405,99 15900 75000 5 31,97 117,30 

Oświetlenie drogowe w 
gminie 

wymiana opraw oświetleniowych i 
źródeł światła 29370 105,73 24800 186000 8 26,14 474,38 

  SUMA -1   727999 2620,78 201.056 1.286.316   273,83 X 
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IN
N

E
 

Budynek posterunku 
Policji w Żmudzi modernizacja systemu ogrzewania 30834 111,00 6136 50000 8 10,51 237,95 

Budynki mieszkalne 

modernizacja systemów grzewczych 139990 503,96 58574 1360000 23 47,70 1425,58 
termomodernizacja budynku 490748 1766,68 298925 8250000 28 167,22 1233,41 
kolektory słoneczne 2011-2014 30438 109,58 18262 239400 13 27,09 589,15 
instalacje fotowoltaiczne 500000 1799,99 300000 4000000 13 445,00 599,25 
kolektory słoneczne 401753 1446,30 241051 3150000 13 357,56 587,31 

  SUMA -2   1593763 5738 922.950 17.049.400 x 1055,08 x 
  ŁĄCZNIE 1+2   2321763 8358 1.124.007 18.335.716 x 1329,51 x 
Źródło: opracowanie własne  

 

b). dalsza część tabeli a 

 

Obiekt 

Energia 
zużywana w 
obiekcie w 
roku 2011 /GJ 

Eenergia 
nieodnawialna 
w roku 2011 
/GJ 

Energia 
odnawialna w 
roku 2011/ GJ 

Energia jaka 
byłaby 
zużywana w 
obiekcie bez 
modernizacji 
w roku 2020 
/GJ 

Energia 
zużywana w 
obiekcie w roku 
2020 po 
modernizacjach/ 
GJ 

Energia 
nieodnawialna 
zużywana w 
roku 2020/GJ 

Wykorzystanie 
energii 
odnawialnej  w 
roku 2020 w 
budynku po 
modernizacjach 
GJ 

Przyrost 
zużycia energii 
odnawialnej 
/GJ 

 Urząd Gminy Żmudź 756,29 756,29 0,00 756,29 756,29 51,00 705,28 705,28 
Szkoła Podstawowa w 
Żmudzi 10473,91 10473,91 0,00 10473,91 10467,44 6,47 10460,96 10460,96 
Gimnazjum w Żmudzi 799,18 799,18 0,00 799,18 783,32 51,15 732,17 732,17 
ŚDS w Wólce 
Leszczańskiej 328,70 328,70 0,00 328,70 328,70 308,36 20,34 6,19 
ŚDS w Wołkowianach 451,94 451,94 0,00 484,34 369,03 338,43 30,60 9,04 
Ośrodek Zdrowia w 
Żmudzi 430,92 430,92 0,00 430,92 430,92 19,92 411,00 411,00 
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Oświetlenie drogowe 
w gminie 175,93 175,93 0,00 175,93 70,20 70,20 0,00 0,00 

 
SUMA -1 13416,87 13416,87 0,00 13449,27 13205,89 845,54 12360,35 12360,35 

 Budynek posterunku 
Policji w Żmudzi 123,24 123,24 0,00 123,24 123,24 9,79 113,45 113,45 
Budynki mieszkalne 138422,49 41813,64 96608,85 140834,40 138563,76 36163,27 102400,49 5791,64 

 
SUMA -2 138545,73 41936,88 96608,85 140957,64 138687,00 36173,06 102513,93 5905,09 

 
ŁĄCZNIE 1+2 151963 55354 96609 154407 151893 37019 114874 18265,44 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4 Zestawienie planowanych oszczędności energii i zmniejszenia emisji 
CO2 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie działań inwestycyjnych mających na celu 
zmniejszenie emisji CO2 do środowiska wraz z oszacowaniem efektu w Mg na rok, z podziałem  
na działania ujęte w planie wskaźnikowym oraz działania dodatkowe. 

Tabela 66.  Zestawienie zaplanowanego zmniejszenia emisji CO2 w gminie Żmudź 
Lp. Inwestycja Zmniejszenie emisji CO2 [t/rok] 
1.                                                                        Dla obiektów należących do gminy 
  Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych 16,73 

Modernizacja oświetlenia drogowego 26,14 

Instalacje fotowoltaiczne w budynkach gminnych 32,97 
Modernizacja systemów grzewczych w budynkach gminnych 179,09 
Instalacje kolektorów słonecznych w budynkach  gminnych 8,30 
Termomodernizacja budynków gminnych 10,59 
Wprowadzenie systemu "Zielonych zamówień" 0,61 
RAZEM 274,44 

2.                                                                                 Dla pozostałych obiektów 
  Modernizacja systemu grzewczego posterunku policji 8,5 

  Instalacje kolektorów słonecznych w budynkach  mieszkalnych 
w latach 2011-2014 

27,09 

250 kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych 357,56 
250 instalacji fotowoltaicznych 2kW w budynkach miszkalnych 445 
Wymiana kotłów  grzewczych w budynkach mieszkalnych 47,7 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych 167,22 
Transport  
RAZEM 1053,07 

3. ŁĄCZNIE 1+2 1329,5 
4. Transport 826,00 
5.                                                                                                    WSZYSTKIE DZIAŁANIA ŁĄCZNIE 2153,5 

Źródło: opracowanie własne 

Zaplanowane zmniejszenie emisji porównano z wynikami inwentaryzacji i określono 
procentową redukcję emisji (tabela 66). 
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Tabela 67. Porównanie emisji w roku 2020 w wariancie „ biznes jak zwykle” oraz z uwzględnieniem  działań zmniejszających zużycie energii oraz budowy 
/OZE w gminie Żmudź 
a). 
 
 
 

Źródło emisji 

Wielkość 
emisji w roku 

bazowym 
2011  - BEI 

[Mg CO2/rok] 

Przewidywana 
wielkość emisji w 

roku 2020 bez 
modernizacji BJZ 

Zmniejszenie 
emisji 

Przewidywana 
emisja w roku 

2020 

Redukcja/ 
wzrost w 

stosunku do 
roku bazowego 

Mg CO2/rok [Mg CO2/rok] [Mg CO2/rok] [%] 
1. OBIEKTY GMINNE  
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 61,33 69,34 50,32 19,02 -68,98 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe 43,39 43,39 26,14 17,25 -60,24 
Emisja wynikająca ze zużycia energii paliw w budynkach gminnych 282,73 282,73 197,98 84,75 -70,02 
SUMA z obiektów gminnych bez środków transportu 387,45 395,46 274,44 121,02 -68,76 

Emisja wytworzona przez gminne środki transportu 19,50 19,50 0,00 19,50 0,00 
Łączna emisja w obiektach gminnych 406,95 414,96 274,44 140,52 -65,47 
2. INNE OBIEKTY            
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 2141,00 2512,29 829,65 1682,64 -61,25 
Emisja wytworzona ze zużycia paliw w budynku posterunku policji 8,50 8,50 8,50 0,00 -100,00 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w budynku posterunku policji 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 
Emisja ze zużycia energii elektrycznej w innych obiektach /gospodarka/ 5263,00 5444,31 0,00 5444,31 3,44 
Emisja wynikająca ze zużycia paliw w gospodarstwach domowych 2995,73 3015,27 214,92 2800,35 -6,52 
Łączna emisja w innych obiektach 10411,23 10983,37 1053,07 9930,30 -4,62 
3.TRANSPORT 
Emisja wytworzona przez samochody osobowe 1788,99 2295,78 506,79 1788,99 0,00 
Emisja wytworzona przez samochody ciężarowe 1841,62 2128,36 286,74 1841,62 0,00 
Emisja wytworzona przez autobusy 79,31 111,78 32,46 79,31 0,00 
Emisja wytworzona przez transport zbiorowy inny niż gminny 164,60 164,60 0,00 164,60 0,00 

Łącznie ze środków transportu 3874,52 4700,52 826,00 3874,52 0,00 
RAZEM 1+2 14692,70 16098,85 2153,5 13945,34 -5,09 
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b). 
 
            Obiekty 

Wielkość emisji w roku 
bazowym 2011  
[Mg CO2/rok] 

Przewidywana wielkość emisji w 
roku 2020 bez modernizacji [Mg 

CO2/rok] 

Zmniejszenie emisji w 
stosunku do BJZ  

[Mg CO2/rok] 

Przewidywana emisja 
w roku 2020 

 [Mg CO2/rok] 

Redukcja/wzrostw 
stosunku do roku 

bazowego 
budynki mieszkalne 5136,73 5527,56 1044,57 4482,99 -12,73 
obiekty gminne* 406,95 395,46 274,44 140,52 -65,47 
transport  3874,52 4720,02 826,00 3874,52 0,00 
Inne obiekty  5274,50 5455,81 8,50 5447,31 3,28 
suma  14692,70 16098,85 2153,50 13945,34 -5,09 
 

Uwagę zwraca 68,8% zmniejszenia emisji w budynkach gminnych. Wynika to z faktu przejścia systemów grzewczych gminy z wykorzystania paliw 
kopalnych, głównie oleju opałowego na zasilanie energią odpadową z lokalnej gorzelni. Ponadto modernizacja systemów oświetleniowych 
budynków oraz zaplanowana budowa instalacji fotowoltaicznych zapewni znaczny spadek zużycia energii elektrycznej z systemu 
elektroenergetycznego i zmniejszenie emisji z tym związanej. Zaproponowane przedsięwzięcia praktycznie wyczerpują możliwości ograniczenia 
emisji z budynków gminnych. 

Przeanalizowano również wpływ zaproponowanych inwestycji na zużycie energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy w podziale na 
budynki mieszkalne, transport, obiekty gminne oraz zużycie energii w gospodarce. Pozwoliło to z jednej strony przeanalizować zmianę energii 
finalnej w gminie Żmudź, a z drugiej określić docelową ilość zużywanej energii odnawialnej. Wyniki oszacowań przedstawia kolejna tabela. 

By ocenić zmianę zużycia energii w gminie uzyskaną w wyniku przewidzianych inwestycji prognozy zużycia energii w gminie, z wykorzystaniem 
danych z roku bazowego i przewidywanych efektów inwestycji zagregowano w układzie przedstawionym w tabeli poniżej.  
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Rysunek 16 Redukcja emisji w gminie Żmudź 

       
 
 
 
Tabela 68 Zużycie energii w gminie w roku bazowym oraz prognoza dla roku 2020 

 
2011 2020 

  odnawialna nieodnawialna razem odnawialana nieodnawialna razem 
energia w budynkach 
mieszkalnych i innych 
publicznych 96609 41937 138546 102514 36173 138687 
energia w obiektach 
gminnych 0 13417 13417 12360 846 13206 
energia w transporcie 0 54868 54868 0 54868 54868 
energia elektryczna 
zużywana przez 
pozostałych 
odbiorców 0 21289 21289 0 22022 22022 
Łącznie/ GJ 96609 131511 228120 114874 113909 228783 
Łącznie /MWh 26836 36531 63367 31910 31642 63551 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 17 Zużycie energii odnawialnej w gminie Żmudź w roku 2011 i 2020 

 

Rysunek 18 Zużycie energii ogółem w gminie Żmudź w roku 2011 i 2020 

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź  zestawiono w 
tabeli poniżej. 

Tabela 69 Oczekiwane wskaźniki realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź 
Wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie 
energetycznym gminy Przyrost o 18,9 %  
Redukcja zużycia energii finalnej na obszarze gminy Przyrost o 0,29% 
Redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy 
Żmudź  Redukcja o 5,09 % 

Wykorzystując dane o poszczególnych inwestycjach i ich parametrach przedstawionych w 
tabeli 65 część a i b wykonano analizę przedsięwzięć, które muszą być wykonane by osiągnąć 
zamierzone rezultaty. Informacje na temat zadań zgromadzono w tabeli poniżej oraz przedstawiono 
w kartach przedsięwzięć zamieszczonych na końcu opracowania.  
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Tabela 70 Zestawienie parametrów poszczególnych przedsięwzięć zaplanowanych w PGN dla gminy Żmudź 

Lp. 

O
bszar 

D
ziałanie 

Nazwa przedsięwzięcia Szacowany koszt zł 
Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania 

Termin 
realizacji Źródła finansowania 

Czy 
zadani
e jest 
wpisan
e do 
WPF 

Roczna 
oszczęd
ność 
energii 
MWh 

Roczna 
produkcja 
energii z 
OZE MWh 

Roczne 
zmniejszenie 
emisji  Mg 
CO2/rok 

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE WPISANE DO WPF 

1 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa wymiennikowni 
centralnego ogrzewania oraz 
przyłącza ciepłowniczego do 
Zespołu Szkół w Żmudzi 247 441,00 zł Urząd Gminy Żmudź 

2011-
2012 

środki własne gminy Żmudź 
+ pożyczka z WIOŚ w 
wysokości 160000,-zł, 
częściowo umorzona 
(37000,-zł) tak 0 303,19 83,6 

2 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa przyłącza 
ciepłowniczego do budynków 
użyteczności publicznej 138 389,00 zł Urząd Gminy Żmudź 

IV-V 
2012 środki własne gminy Żmudź tak 0 9,5 63,52 

3 

O
ŚW

IETLEN
IE 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Modernizacja  oświetlenia 
drogowego z zastosowaniem 
technologii niskoemisyjnej i 
energooszczędnej 186 000,00 zł 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2018 

27900,-zł – budżet gminy 

158100,- zł – środki 
zewnętrze (RPO WL 2014 - 
2020) tak 29,37 0 26,14 

4 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa instalacji kolektorów 
słonecznych w budynkach 
mieszkalnych w gminie Żmudź 239 400,00 zł Inwestorzy prywatni 

2011-
2014 

kapitał prywatny 
inwestorów+ środki 
WFOŚiGW nie 0 30,44 27,09 

RAZEM KRÓTKOTERMINOWE 811 230,00 zł         29,37 343,13 200,35 
DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 

5 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Modernizacja oświetlenia 
wewnętrznego w budynkach 
Gminy Żmudź 65 845,00 zł 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2018-
2020 

9 877,- zł – budżet gminy  
55 968,- zł – środki 
zewnętrzne (RPOW WL 2014 
– 2020 

nie 18,8 0 16,73 
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6 

ADM
IN

ISTRACYJN
Y 

N
IEIN

W
ESTYCYJN

E 

Wdrożenie „zielonych 
zamówień” publicznych 

w ramach bieżącej 
działalności 

Urząd Gminy Żmudź/  
stanowisko ds. pozyskiwania 
środków unijnych i zamówień 
publicznych 

2016-
2020+ 

przedsięwzięcie 
beznakładowe nie 0,689 0 0,61 

7 

ADM
IN

ISTRACYJN
Y 

N
IEIN

W
ESTYCYJN

E 

Aktualizacja „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy 
Żmudź”                 10 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. ochrony środowiska i 
rolnictwa 

2017-
2020 budżet gminy Żmudź nie 0 0 0 

8 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa instalacji solarnych w 
budynkach mieszkalnych w 
gminnie Żmudź            7 150 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2020 

1 072 500,-zł – budżet gminy 
oraz wkład własny 
mieszkańców gminy 
6 077 500,-zł – środki 
zewnętrzne (RPO WL 2014 – 
2020) nie 0 901,75 802,56 

9 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Podwyższenie efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych w gminie Żmudź 
/termomodernizacja/            9 610 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. pozyskiwania środków 
unijnych i zamówień 
publicznych/, osoby prywatne 

2016-
2020 

1 441 500,-zł – budżet gminy 
oraz wkład własny 
mieszkańców gminy 
8 168 500,-zł – środki 
zewnętrzne (RPO WL 2014 – 
2020) nie 630,74 0 214,92 

10 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Modernizacja systemów 
ogrzewania budynków 
publicznych w gminie Żmudź           125 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź, / 
stanowisko pracy ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2020+ 

Budżet gminy 
Budżet państwa nie 143,61 0 42,48 

11 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Termomodernizacja budynku 
gminy Żmudź w Wołkowianach           272 969,13 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2019 

81 900,- zł -budżet gminy,  
191 100,-zł – środki 
zewnętrzne (RPO WL 2014 – 
2020) nie 31,069 0 10,59 
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12 

O
ŚW

IATO
W

E 

N
IEIN

W
ESTYCYJN

E 

Edukacja mieszkańców gminy 
Żmudź w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii i 
gospodarki niskoemisyjnej             15 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. ochrony środowiska i 
rolnictwa  

2016-
2020 

budżet gminy Żmudź+środki 
zewnętrzne nie 0 0 0 

13 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa instalacji solarnych w 
budynkach należących do 
gminy  Żmudź           300 672,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2020 

45 100,-zł – budżet gminy  
255 572,-zł – środki 
zewnętrzne (RPO WL 2014 – 
2020) nie 0 46,38 41,28 

RAZEM DŁUGOTERMINOWE     17 549 486,13 zł          824,91 948,13 1129,16 

ŁĄCZNIE    18 360 716,13 zł          854,28 1291,26 1329,51 

14 

BIO
G

AZO
W

N
IA 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa biogazowni rolniczej o 
mocy elektrycznej 0,99MW i 
cieplnej 1,058MW 16 500 000 zł 

Prywatne przedsiębiorstwo/ 
Urząd Gminy Żmudź -
wspomagająco 

2017-
2020 kapitał prywatny nie  0 14376,9 6817,74 

Źródło: opracowanie własne
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5.5 Analiza uwarunkowań realizacji zaplanowanych przedsięwzięć 

Dla celów planowania działań przeanalizowano silne i słabe strony gminy Żmudź w zakresie 
realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz możliwości i zagrożenia, jakie będą sprzyjały bądź 
utrudniały realizację celu redukcji emisji. Posłużono się analizą SWOT. Na podstawie wyników 
analizy, należy wskazać, w kontekście realizacji przyjętego celu redukcji, uwarunkowania 
przedstawione w tabeli 71.  

Tabela 71 Analiza SWOT realizacji założonego celu redukcji CO2 w gminie Żmudź 
Czynniki Mocne strony/Szanse Słabe strony/Zagrożenia 

CZ
YN

N
IK

I W
EW

N
ĘT

RZ
N

E 

Zaangażowanie Gminy w działania z zakresu 
oszczędzania energii i ograniczenia emisji  

Ograniczenia budżetowe utrudniające 
realizację zaplanowanych inwestycji 

Doświadczenie Gminy w zakresie inwestycji w 
podwyższenie efektywności energetycznej 

Stosunkowo wciąż niska świadomość 
społeczna, co do możliwości instalowania 
odnawialnych źródeł energii 

Niewielka liczba zakładów przemysłowych o 
istotnej ilości zużycia energii i wielkości emisji 

Brak zainteresowania Planem gospodarki 
niskoemisyjnej lokalnych podmiotów 
gospodarczych 

Uświadomiona chęć mieszkańców gminy do 
ograniczania swoich kosztów wynikających z 
użytkowania energii 

Ograniczony wpływ Gminy na emisję CO2 

CZ
YN

N
IK

I Z
EW

N
ĘT

RZ
N

E 

Możliwość pozyskania zewnętrznych środków 
finansowania inwestycji 

Trudności w dotarciu do środków 
finansowania zewnętrznego inwestycji 
ograniczających emisję 

Wzrost cen energii wymuszający racjonalizację 
gospodarowania energią w celu ograniczenia 
kosztów 

Ciągle wyższe koszty energii odnawialnej niż 
konwencjonalnej 

Rozwój technologii pozwalający 
wyprodukować energooszczędne urządzenia 

Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny 
pociągający za sobą wzrost zużycia energii z 
racji coraz większej liczby odbiorników 

Rozwój technologii odnawialnych źródeł 
energii 

Rosnąca liczba pojazdów na drogach 

Sprzyjający klimat polityczny, ze względu na 
zobowiązania Polski,  dla energetyki 
odnawialnej i energooszczędności 

 

Malejąca emisyjność polskiego systemu 
elektroenergetycznego 

 

Naturalna wymiana starych energochłonnych 
urządzeń na nowe bardziej energooszczędne 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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6 MONITORING PODJĘTYCH DZIAŁAŃ I ICH EFEKTÓW 

Monitoring powinien obejmować realizację i efekty realizacji wszystkich założonych działań. 
Powinny być sporządzane roczne raporty realizacji planu. Ponadto powinno być prowadzone 
coroczne raportowanie zużycia energii w obiektach należących do gminy, oddzielnie dla każdego 
obiektu, z podziałem na energię elektryczną i paliwa oraz rodzaje i ilości zużywanych paliw. Zaleca 
się inwentaryzację coroczną, lecz nie rzadziej niż raz na 4 lata [4]. Tak zinwentaryzowane ilości 
zużycia energii powinny być przeliczane na ilość emisji do środowiska.  

W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych przedsięwzięć powinny być 
sporządzone szczegółowe projekty dla poszczególnych inwestycji oraz plany realizacji zadań z 
wyznaczeniem osób odpowiedzialnych i harmonogramem ich realizacji.  

Odpowiedzialność za całościową realizację Planu spoczywa na Wójcie Gminy.  

W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych efektów postuluje 
się umieszczenie koordynacji realizacji Planu w zakresie obowiązku wybranego pracownika Urzędu 
Gminy oraz uczynienie go koordynatorem pracy zespołu powołanego do realizacji zadań zawartych 
w Planie.  

Do najważniejszych zadań koordynatora należeć będzie:  
 Kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2020,  
 Monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających realizację 

zadań,  
 Raportowanie postępów realizacji przed Radą Gminy i wobec podmiotów zewnętrznych 

(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),  
 Informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego 

dla realizowanych działań. 
Dla skutecznego wdrożenia działań konieczne jest ustalenie źródła i sposobu finansowania. 

Przewiduje się, że działania będą finansowane ze środków zewnętrznych i z budżetu gminy.  
Ze względu na znaczące koszty realizacji wielu zadań, konieczne jest pozyskanie finansowania 
zewnętrznego. Środki są dostępne w postaci krajowych i europejskich funduszy, oraz środków 
międzynarodowych, w formie preferencyjnych kredytów i bezzwrotnych pożyczek i dotacji. 

W ramach ewaluacji działań za monitoring realizacji planu odpowiada osoba koordynująca. 
Monitoring działań będzie polegał na zbieraniu informacji o postępach w realizacji zadań  
oraz ich efektach. Do danych zbieranych na potrzeby monitoringu należą:  

 Terminy realizacji planowanych zadań i przedsięwzięć, jednostki realizujące i postępy prac,  
 Nakłady poniesione na realizację przedsięwzięć, 
 Oszczędności finansowe uzyskane dzięki realizacji działań, 
 Osiągnięte rezultaty przedsięwzięć (efekty redukcji emisji i zużycia energii),  
 Napotkane przeszkody w realizacji zadania, 
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 Ocena skuteczności przedsięwzięć (w szczególności w jakim stopniu zrealizowano założone 
cele). 
Efektem ewaluacji będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile 

zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły 
zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja zamierzeń zawartych w Planie. 

Ocena realizacji poszczególnych działań opierać się będzie na wskaźnikach i metodach 
weryfikacji uzyskiwanych rezultatów, przedstawionych w tabeli 72. 

W roku 2018 powinien zostać sporządzony raport z realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź za lata 2015-2017. Na podstawie przedstawionego raportu 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do Planu. Kolejny raport powinien być sporządzony w roku 
2021 i powinien dotyczyć całego okresu realizacji planu tj. lat 2015-2020. 

Z koordynatorem planu będą współpracowały osoby pracujące w Urzędzie Gminy Żmudź w 
zakresie swoich kompetencji powiązanych z realizowanym Planem, w tym przede wszystkim osoby 
zatrudnione na stanowiskach pracy ds. funduszy i gospodarki przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i zamówień publicznych. W zbieranie danych niezbędnych do 
monitorowania realizacji planu zaangażowani będą również pracownicy obiektów publicznych oraz 
osoby prywatne będące beneficjentami Planu. 
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Tabela 72 Wskaźniki i metody ich weryfikacji dla przedsięwzięć wynikających z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź Lp. 

Nazwa Wskaźnik 
Oczekiwana wartość 
wskaźnika Sposób weryfikacji 

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE WPISANE DO WPF 

1 

Budowa wymiennikowni 
centralnego ogrzewania oraz 
przyłącza ciepłowniczego do 
Zespołu Szkół w Żmudzi 

1. Roczna oszczędność energii  
kopalnej  
2. Roczne zmniejszenie emisji, 
3. Wzrost zużycia energii 
odpadowej  

1. 1091,48 GJ/rok                                       
2. 83,60 Mg CO2/rok                                    
3. 1091,48 GJ/rok 

1. Na podstawie zużycia paliwa w roku poprzedzającym 
modernizację /faktury na zakup paliwa/                                                        
2. Obliczone na podstawie danych z pkt.1    
3. Na podstawie liczników/podzielników energii  lub na podstawie 
faktur za zakup paliwa w ostatnim roku przed modernizacją 

2 

Budowa przyłącza 
ciepłowniczego do budynków 
użyteczności publicznej 

1. Roczna oszczędność energii  
kopalnej   
2. Roczne zmniejszenie emisji   
3. Wzorst zużycia energii 
odpadowej GJ/rok 

1. 671,09 GJ/rok                                   
2. 63,52 Mg CO2/rok    
3. 671,09 GJ/rok 

1. Na podstawie zużycia paliwa w roku poprzedzającym 
modernizację /faktury na zakup paliwa/                                                        
2. Obliczone na podstawie danych z pkt.1,  
3. Na podstawie liczników/ podzielnikó energii lub na podstawie 
faktur za zakup paliwa w ostatnim roku przed modernizacją 

3 

Modernizacja  oświetlenia 
drogowego z zastosowaniem 
technologii niskoemisyjnej i 
energooszczędnej 

1. Roczna oszczędność energii   
2. Roczne zmniejszenie emisji          
3. Zmniejszenie mocy 
zainstalowanej w oświetleniu 

1. 29,37 GJ/rok,                                         
2.  26,14 Mg CO2/rok               
3. 50% 

1. Na podstawie faktur za zużycie energii przez instalację 
oświetlenia drogowego,          
 2. Wyznaczone na podstawie pkt. 1 i wskaźnika emisyjności 
polskiego systemu elektroenergetycznego,  
3 Na podstawie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia 

4 

Budowa instalacji kolektorów 
słonecznych w budynkach 
mieszkalnych w gminie Żmudź 

1. Produkcja energii z OZE – 
MWh 
2. Roczne zmniejszenie emisji 
CO2 Mg/rok 

 1. 30, 44 MWh,  
2. 27,09 Mg CO2/rok 

 1. Oświadczenia właścicieli instalacji, 
 2. Obliczone na podstawie pkt. 1 

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 

5 

Modernizacja oświetlenia 
wewnętrznego w budynkach 
Gminy Żmudź 

1. Roczna oszczędność energii   
2. Roczne zmniejszenie emisji    
3.Zmniejszenie mocy 
zainstalowanej w obiektach 
gminnych kW 

1. 18,80 MWh,                                                             
2. 16,73 Mg CO2/rok,                
3. 50 % 

1. Na podstawie faktur za zużycie energii w budynkach gminnych,                                                       
2. Wyznaczone na podstawie pkt. 1 i wskaźnika emisyjności 
polskiego systemu elektroenergetycznego                                                 
3. Na podstawie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia 
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6 
Wdrożenie „zielonych 
zamówień” publicznych 

1. Procent procedur 
zakupowych urządzeń 
elektrycznych w których wzięto 
pod uwagę energochłonność 1. 80% 

1. Na podstawie dokumentów postępowań ofertowych lub 
przetargowych 

7 

Aktualizacja „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Żmudź” 

 1. Liczba wykonanych 
aktualizacji  1. Jedna 1. Na podstawie dokumentów Urzędu Gminy 

8 

Budowa instalacji solarnych w 
budynkach mieszkalnych w 
gminnie Żmudź 

 1. Liczba wykonanych instalacji               
2. Roczna produkcja energii z 
OZE MWh,                                                                    
3. Zmniejszenie emisji CO2 
Mg/rok  

1. 250 szt.                            
2. 901,75 MWh                                         
3. 802,56 Mg CO2/rok 

1. Na podstawie oświadczeń właścicieli instalacji          
2. Na podstawie oświadczeń właścicieli instalacji                  
3. Na podstawie obliczeń na podstawie wartości z pkt.2  

9 

Podwyższenie efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych w gminie Żmudź 
/termomodernizacja/ 

 1. Roczna oszczędność energii  
kopalnej   
2. Roczne zmniejszenie emisji   
3. Zmniejszenie 
energochłonności budynków 
kWh/m2/rok, GJ/m2/rok  

1. 630,74 MWh/rok         
2. 214,92 Mg CO2/rok   
3. 0,2 GJ/m2/rok 

1. Obliczone na podstawie informacji mieszkańcó o zmniejszeniu 
ilości zużywanego paliwa      
2. Obliczone na podstawie pkt. 1                    
3. Obliczone na podstawie pkt. 1 oraz powierzchni budynków 

10 

Modernizacja systemów 
ogrzewania budynków 
publicznych w gminie Żmudź 

 1. Roczna oszczędność energii 
MWh/rok 
2. Powierzchnia budynków 
publicznych ogrzewanych 
energią odpadową m2 
3. Zmniejszenie emisji CO2, Mg 
CO2/rok 

1. 143,6 MWh      
2. 42,00 Mg CO2/rok 
3. 800 m2 

1. Na podstawie zużycia paliwa w roku poprzedzającym 
modernizację /faktury na zakup paliwa/                                  
2. na podstawie danych gminy Żmudź oraz komisariatu policji                       
3. Obliczone na podstawie danych z pkt.1,  

11 

Termomodernizacja budynku 
gminy Żmudź w 
Wołkowianach 

 1. Zmniejszenie zużycia energii 
paliw GJ/rok, MWh/rok 
2. Zmniejszenie jednostkowego 
zużycia energii GJ/m2/rok, 
kWh/m2/rok 
3. Emisji CO2, Mg CO2/rok 

1. 31,07 MWh,  
2. 0,2 GJ/rok     
3. 10,59 Mg CO2/rok 

1. Obliczone na podstawie faktur za paliwo,  
2. Obliczone na podsawie pkt. 1 i powierzchni budynku,  
3. Obliczone na podstawie pkt. 1 
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12 

Edukacja mieszkańców gminy 
Żmudź w zakresie 
efektywnego wykorzystania 
energii i gospodarki 
niskoemisyjnej 

 1. Liczba osób uczestniczących 
w działaniach edukacyjnych 
osób/rok  

2. 200 osób 

1. Na podstawie list obecności uczestników lekcji szkolnych na 
tematy związane z energooszczędnością i OZE  
2. Liczba zanotowanych wejść na zakładkę poświęconą energii na 
stronie gminy 

13 

Budowa instalacji solarnych w 
budynkach należących do 
gminy  Żmudź 

 1. Roczna produkcja ze źródeł 
solarnych energii elektrycznej 
MWh/rok 
2. Roczna produkcja ze źródeł 
solarnych energii cieplnej 
MWh/rok (GJ/rok) 
3. Zmniejszenie emisji CO2, Mg 
CO2/rok 

1. 37,05 MWh,  
2. 0,93 MWh,  
3. 41,28 Mg CO2/rok 

1 Licznik energii elektrycznej,  
2 Licznik energii cieplnej,  
3. Obliczone na podstawie pkt 1 i 2 

14 

Budowa biogazowni rolniczej 
o mocy elektrycznej 0,99MW 
i cieplnej 1,058MW 

1. Produkcja energii 
elektrycznej i cieplnej, 
MWh/rok 
2.Zmniejszenie emisji CO2, Mg 
CO2/rok 

1. 14376,96 MWh,  
 

1. Oświadczenie właścicela biogazowni, 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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7 ASPEKTY ORGANIZACYJNE 

7.1 Harmonogram realizacji planu 

Powodzenie zaplanowanych działań wymaga zastosowania harmonogramu,  
który uporządkowałby kolejność podejmowanych kroków. Harmonogram przedstawiono  
w tabeli 73. 

Tabela 73 Harmonogram realizacji przedsięwzięć  
Lp
. Nazwa przedsięwzięcia 

Okres 
przygotowawczy 

Okres 
wdrażania 

1 
Budowa wymiennikowni centralnego ogrzewania oraz przyłącza 
ciepłowniczego do Zespołu Szkół w Żmudzi x 2011-2012 

2 
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków użyteczności 
publicznej x IV-V 2012 

3 
Modernizacja  oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii 
niskoemisyjnej i energooszczędnej I półrocze 2016 2016-2018 

4 
Budowa instalacji kolektorów słonecznych w budynkach 
mieszkalnych w gminie Żmudź x 2011-2014 

5 Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Gminy Żmudź 2016-2017 2018-2020 
6 Wdrożenie „zielonych zamówień” publicznych x 2016-2020+ 

7 Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź” 
II półrocze 2017- I 

pólrocze 2018 2017-2020 

8 
Budowa instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych w gminnie 
Żmudź na bieżąco 2016-2020 

9 
Podwyższenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
w gminie Żmudź na bieżąco 2016-2020 

10 
Modernizacja systemów ogrzewania budynków publicznych w 
gminie Żmudź 2016 2016-2020+ 

11 Termomodernizacja budynku gminy Żmudź w Wołkowianach 2016 2016-2019 

12 
Edukacja mieszkańców gminy Żmudź w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii i gospodarki niskoemisyjnej I półrocze 2016 2016-2020 

13 
Budowa instalacji solarnych w budynkach należących do gminy  
Żmudź 2016 2016-2020 

14 
Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,99MW i cieplnej 
1,058MW 2016 2016-2017 
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7.2 Zasoby ludzkie 

Zaleca się stworzenie stanowiska pracy w gminie, z czasem pracy w wymiarze co najmniej 
1/4 etatu (lub wyszczególnienie w zakresie obowiązków pracownika pełnoetatowego spraw 
związanych z gospodarowaniem energią w gminie), dla specjalisty do spraw energetyki i ochrony 
środowiska. Brak kompetentnego w zakresie energetyki i ochrony przed nadmierną emisją  
do środowiska pracownika gminy będzie istotną barierą realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej  
i racjonalnego zarządzania energią w gminie. Specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska 
powinien być kluczową postacią, jeżeli chodzi o podejmowanie na terenie gminy działań 
ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej. Najkorzystniejsze byłoby, aby osoba 
zatrudniona na tym stanowisku posiadała wykształcenie wyższe o kierunku energetyka  
lub pokrewnym, np. ekoenergetyka. Specjalista ds. EiOŚ w imieniu samorządu lokalnego powinien 
koordynować wszystkie działania zmierzające do racjonalizacji gospodarowania energią na obszarze 
gminy, obejmującej wytwarzanie, dystrybucję i konsumpcję energii, oraz ochrony środowiska 
związanej z wykorzystaniem energii.  

Specjalista ds. EiOŚ byłby też odpowiedzialny za opracowywanie, przygotowywanie 
wdrożenia oraz wdrażanie gminnych programów związanych z wykorzystaniem energii i wpływu 
procesów energetycznych na środowisko, a także koordynowanie działań z tym związanych  
i raportowanie rezultatów realizacji ww. programów zarządowi/radzie gminy. Raporty powinny być 
składane przynajmniej dwa razy w roku, np. na początku sezonu grzewczego i po jego zakończeniu. 

Pozostałe zadania specjalisty ds. EiOŚ, to: 

 inicjowanie utworzenia gminnego systemu informacyjnego zawierającego dane na temat 
zużycia energii na terenie miasta/gminy, a także zarządzanie nim i aktualizowanie 
zawartych w nim informacji;  

 wspieranie Wójta Gminy w realizacji procesu planowania w zakresie energetyki i ochrony 
środowiska;  

 organizowanie i monitorowanie procesu wdrażania gminnych programów związanych  
z energetyką i ochroną środowiska;  

 identyfikowanie potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia technicznego w zakresie 
energetyki i ochrony środowiska związanej z procesami energetycznymi;  

 organizowanie i monitorowanie procesów wyboru podmiotów mających świadczyć różnego 
rodzaju usługi (np. konsultacyjne, nadzorcze), a także wyboru projektów z zakresu 
efektywności energetycznej (np. w budownictwie, transporcie, przemyśle, turystyce, 
handlu, usługach, rolnictwie) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostaną 
zrealizowane w gminie. 

Ponadto za realizację inwestycji o których mowa w planie odpowiedzialne będą osoby 
zatrudnione na stanowiskach ds. funduszy i gospodarki przestrzennej oraz zastępcy Wójta/ds. 
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pozyskiwania środków unijnych. Za zadania związane z działaniami edukacyjnymi ujętymi  
w niniejszym dokumencie odpowiadać będzie osoba zatrudniona na stanowisku ds. ochrony 
środowiska i rolnictwa.  

Ponadto w procedurach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź, udział 
będą brali mieszkańcy gminy oraz potencjalni inwestorzy w odnawialne źródła energii. 

 

7.3 Współpraca z interesariuszami 
Interesariuszami planu gospodarki niskoemisyjnej jest: 

 administracja Gminy Żmudź, odpowiednie wydziały Urzędu Gminy  
 mieszkańcy gminy, 
 lokalne podmioty gospodarcze, których działania będą zgodne z założeniami i celami 

niniejszego dokumentu, 
 partnerzy finansowi, fundusze krajowe i europejskie wspierające efektywność energetyczną 

oraz odnawialne źródła energii, banki, firmy ESCO, 
 dostawcy paliw i energii, firmy energetyczne, 
 projektanci instalacji oze oraz audytorzy energetyczni, 
 inwestor/inwestorzy w komercyjne odnawialne źródła energii, 
 organ właścicielski budynku komisariatu policji w Żmudzi, 
 przedsiębiorstwa budowlane oraz przedsiębiorstwa instalatorskie oze. 
Urząd Gminy Żmudź zakłada współpracę ze wszystkimi ineterasariuszami Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej w tym przede wszystkim z mieszkańcami gminy. Z mieszkańcami gmina będzie 
współpracować w zakresie pozyskania środków na inwestycje w podwyższanie efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych oraz budowę mikroinstalacji OZE. Innym przedsięwzięciem 
skierowanym bezpośrednio do mieszkańców będzie edukacja w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii, mająca na celu w końcowym efekcie ograniczenie emisji do powietrza 
wynikające z ograniczenia wzrostu zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych. 

Z inwestorem w biogazownię Urząd Gminy Żmudź współpracować będzie w zakresie procedur 
administracyjnych. 

Przy realizacji inwestycji w obiektach będących własnością Gminy Żmudź Urząd będzie 
współpracował z administratorami obiektów, wykonawcami audytów energetycznych obiektów, 
projektantami instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz oświetlenia drogowego oraz 
projektantami instalacji odnawialnych źródeł energii. Na etapie wykonywania inwestycji niezbędna 
będzie współpraca z firmami wykonawczymi w wyżej wymienionym zakresie. 

W przypadku modernizacji systemów ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Żmudzi oraz 
budynku posterunku policji niezbędna będzie współpraca z podmiotem właścicielskim budynku 
posterunku oraz miejscowym zakładem gorzelnianym jako dostawcą ciepła. 
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8 FINANSOWANIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANIE 

Obecnie w Polsce możliwe jest pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł  
na realizację inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, w tym podwyższania efektywności 
energetycznej oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Są to: 

 środki własne inwestorów indywidualnych (mieszkańcy i samorządy terytorialne), 

 środki partnerów prywatnych angażowanych w realizację zadań w oparciu  
o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 

 środki pomocowe krajowe i fundusze zagraniczne, które dostępne są w formie 
preferencyjnych kredytów i dotacji. 

8.1 Finansowanie ze środków dystrybuowanych centralnie 
8.1.1 Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego 

Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem 
o finansowanie najpóźniej w 2015 roku może odbywać się z funduszy NFOŚiGW,w ramach 
programu SOWA. W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania 45% wartości inwestycji  
w formie bezzwrotnej dotacji oraz pozostałych 55% w formie pożyczki na preferencyjnych 
warunkach. Okres pożyczki może wynosić do 10 lat z karencją spłat  wynoszącą 1,5 roku  
od momentu zakończenia inwestycji. Oprocentowanie wyniesie WIBOR 3M-150 pkt bazowych, nie 
mniej jednak niż 3%. 

Beneficjentami tego programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające 
tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego 
przedsięwzięcia. Samorządy nie muszą zatem być właścicielami modernizowanej infrastruktury  
– wystarczy np. umowa dzierżawy na czas nie krótszy niż okres trwałości inwestycji  
(5 lat).Przykładowe przedsięwzięcia możliwe do realizacji w ramach tego programu to: 

 modernizacja oświetlenia ulicznego m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, 
kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych 
ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201, 

 montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, 

 montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. 

Wymogi dotyczące efektów przedsięwzięć: 

 ograniczenie emisji CO2, o co najmniej 40% (nie mniej niż 250 ton/rok), 

 minimum 5-letnia  gwarancja na wykonaną infrastrukturę oświetleniową, 

 spełnienie normy PN-EN 13201, 
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 zakres modernizacji musi wynikać z przeprowadzonego wcześniej audytu oświetlenia. 

Program zaplanowano na lata 2013-2015.Finar 

8.1.2 Finansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach programu PROSUMENT 

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu PROSUMENT obejmie zakup i montaż 
nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: 

 energii elektrycznej lub 

 ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje  
w budynku), 

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany 
istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. 

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie  
i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego  
i ich związki. Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów 
kredytu do 2018 roku. Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła  
i energii elektrycznej wykorzystujące: 

 źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej 
mocy cieplnej do 300 kWt, 

 systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne 
(w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. 

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania: 

 pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych 
instalacji, 

 dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 roku), 

 maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od 
rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, 

 określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji, 

 oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, 

 maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat. 

 wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych 
środków publicznych. 

Program będzie wdrażany na trzy sposoby: 
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a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków 

 pożyczki wraz z dotacjami dla jst, 

 wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych 
(dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub 
mikroinstalacji OZE) należy do jst, 

 nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW, 

 kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł. 

b) za pośrednictwem banków 

 środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie 
z dotacjami, 

 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 
ciągłym, prowadzony przez banki. 

c) za pośrednictwem WFOŚiGW 

 środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie  
z dotacjami, 

 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 
ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW. 

8.1.3 Finansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach programu BOCIAN 

Beneficjentami programu BOCIAN mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) 
Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii  
na terenie Polski. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form 
dofinansowania programu wynoszą 420 000 mln zł. Przedsięwzięcia finansowane z programu  
to budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach 
mieszczących się w następujących przedziałach: 

 elektrownie wiatrowe - do 3 MWe, 

 systemy fotowoltaiczne 200kWp - 1MWp, 

 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5MWt -20MWt, 

 małe elektrownie wodne do 5MWt, 

 źródła opalane biomasą  do 20MWt, 

 biogazownie 300kW – 2 MWe, 

 wysokosprawna kogeneracja do 5 MW. 
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Program będzie wdrażany w latach 2014 – 2022, alokacja środków przewidziana w latach 
2014 – 2018, a wydatkowanie środków do roku 2020. 

Nabór wniosków przewidziany jest w trybie ciągłym. Wnioski będą przyjmowane w terminie 
30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane  
do wyczerpania środków. 

Formą dofinansowania jest wyłącznie pożyczka, która nie podlega umorzeniu. Intensywność 
dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć: 

 elektrownie wiatrowe – do 30 %, 

 systemy fotowoltaiczne – do 75 %, 

 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %, 

 małe elektrownie wodne – do 50 %, 

 źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %, 

 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub 
ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu 
rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 
75%, 

 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 % 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

8.1.4 Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych 

Premie termomodernizacyjne są przyznawane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, 
którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 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 termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych, których celem jest: 

 zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej  
w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących 
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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. 

 

8.2 Finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 

8.2.1 Finansowanie odnawialnych źródeł energii 

W ramach działań związanych z promowaniem wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych, wspierane będą projekty z zakresu: 

 budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, 

 budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji, 

 inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej, wykorzystujące w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także 
biogaz, energię wiatru oraz wody, 

 inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych w pełni 
dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, 

 kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach, tj. 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 z OZE, 

 przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy  
i modernizacji sieci). 
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Grupą docelową działań podejmowanych w ramach priorytetu będą mieszkańcy 
województwa lubelskiego, osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu. 

Do głównych grup beneficjentów należą: 

 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, 

 MŚP, 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 

 

8.2.2 Finansowanie podwyższania efektywności energetycznej oraz gospodarki 
niskoemisyjnej 

Realizacja celu oszczędności energii w sektorze produkcyjnym będzie obejmować  
w szczególności: 

 wsparcie dla głębokiej termomodernizacji obiektów w przedsiębiorstwach, 

 zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią, 

 projekty przedsiębiorstw redukujące ilość strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalające  
na    odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego, 

 zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 
produkcji i użytkowania energii; 

 budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu 
energetycznego), 

 przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 

Do głównych grup beneficjentów należą: 

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki, 

 MŚP, 

 podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione  
w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014. 
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W ramach priorytetu wsparcie ukierunkowane będzie na obniżenie energochłonności 
sektora produkcyjnego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby 
procesu produkcyjnego. Wszystkie projekty wspierane w ramach priorytetu będą musiały wykazać 
wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej 
emisji CO2 i pyłu PM 10, zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/50/EC, do atmosfery lub wzrostu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały 
wykazać efektywność kosztową. Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej muszą wynikać  
z uprzednio przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw. Preferowane będą 
projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu 
głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną 
poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Zarząd Województwa poinformował  
w końcu stycznia 2015 roku, że zakończył negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W lutym 2015 r. nastąpiło zatwierdzenie 
programu, pierwsze nabory wniosków przewidywane są w 2015 r. 

9 ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŻMUDŹ  
Z PRAWEM KRAJOWYM I LOKALNYM 

Działania zaproponowane dla gminy Żmudź w niniejszym opracowaniu w zakresie obniżenia 
emisji do środowiska oraz ograniczenia zużycia energii kopalnej i podwyższania efektywności 
energetycznej obiektów i procesów nie są sprzeczne z żadnymi przepisami prawnymi na poziomie 
krajowym i lokalnym. W tym nie są sprzeczne z gminnym Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Żmudź oraz Strategią Rozwoju Gminy Żmudź. 
Dokument dotyczący zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia zapisy o lokalizacji 
odnawialnych źródeł energii w gminie o mocach powyżej 100kW. Dokument dopuszcza budowę  
w gminie Żmudź elektrowni wiatrowych, źródeł wykorzystujących biogaz oraz elektrowni 
fotowoltaicznych. Aktualnie Gmina Żmudź jest na etapie wprowadzania zmian w Planie 
Zagospodarowania przestrzennego, które spowodują dostosowanie dokumentu do zamierzeń 
gminy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

Żadne z działań przewidywanych w Planie nie jest sprzeczne z prawem dotyczącym ochrony 
przyrody, gdyż jedynie wskazanie niewłaściwych miejsc posadowienia źródeł energii może 
potencjalnie powodować szkodliwe oddziaływanie na środowisko, Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla gminy Żmudź wskazuje jedynie na potrzebę rozwijania odnawialnych źródeł energii i zawiera 
propozycje lokalizacji tych obiektów. Na obszarze gminy Żmudź możliwe jest wskazanie takich 
obszarów pod budowę instalacji fotowoltaicznych, biogazowych i innych, które będą dogodne  
z punktu widzenia prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.  

Zadania  wskazane jako możliwe do realizacji w gminie Żmudź w celu obniżenia emisji CO2  
do środowiska to: 
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 Termomodernizacja budynków, 

 Modernizacja oświetlenia w budynkach, 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii sytuowanych na dachach budynków, 

 Budowę odnawialnych źródeł energii posadowionych na gruncie, 

 Modernizacja źródeł ciepła na wykorzystujące energię odpadową, 

 Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę na wysokosprawne, 

Żadne z powyżej wymienionych działań nie jest sprzeczne z Polityką Energetyczną Polski do roku 
2030. Ponadto zadania wymienione do realizacji przez gminę Żmudź są zgodne z  założeniami   
do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej określającego szczegółowe zadania 
dla gmin do których należą:  

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,  
 poprawa efektywności energetycznej,  
 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,  
 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,  
 zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami.  

 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź wpisuje się w realizację obowiązku 

nałożonego na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonego 
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. 
zm.). Zgodnie z art. 10 ustawy, jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania powinna 
stosować, co najmniej dwa z pięciu wyszczególnionych w ustawie środków poprawy efektywności 
energetycznej.  
Wśród tych środków wskazano:  

 realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej;  

 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;  

 wymianę eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie o niskim 
wskaźniku emisji;  

 przedsięwzięcia, zgodnego z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów;  

 sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków . 
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Opracowany dla gminy Żmudź dokument jest zgodny z Krajowym Planem Działania  
w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (KPD), który został przyjęty przez Radę Ministrów  
w dniu 6 grudnia 2010 r. Realizuje on zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dokument określa krajowe cele  
w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużytej w sektorze transportowym, sektorze 
energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. W KPD przyjęto, iż osiągnięcie 
powyższych celów opierać się będzie o dwa filary zasobów OZE dostępnych i możliwych  
do wykorzystania w Polsce, tj. poprzez wzrost wytwarzania energii elektrycznej generowanej przez 
wiatr oraz większe wykorzystanie energetyczne biomasy. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe 
jedynie przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
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STRESZCZENIE 

Celem strategicznym planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015-2020 
jest ograniczenie emisji (w tym głównie emisji gazów cieplarnianych) do środowiska w gminie 
Żmudź w latach 2015-2020 oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie 
energetycznym gminy. 

W projektowanym dokumencie postawiono następujące cele szczegółowe: 
 CEL 1 – Redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 o 5,09 % do roku 2020, 
 CEL 2 – Ograniczenie  do 2020 roku wzrostu  zużycia energii finalnej w gminie do 0,29%, 
 CEL 3 – Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł 

energii w bilansie energetycznym gminy do 18,9 %. 
Realizacja wyżej wymienionych celów będzie możliwa poprzez: 

 ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych, 
 podwyższenie efektywności energetycznej urządzeń i obiektów, 
 wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych tj. budowę odnawialnych źródeł 

energii w budynkach oraz wolnostojących, 
 ograniczenie wzrostu zużycia energii elektrycznej . 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź obejmuje wskazanie podstawowych 
problemów w zakresie zanieczyszczenia środowiska w gminie, w postaci niskiej emisji  
z indywidualnych systemów grzewczych budynków prywatnych oraz z indywidualnych systemów 
grzewczych obiektów gminnych. W dokumencie wskazano, jako sposoby rozwiązania wyżej 
wymienionych zagadnień, przede wszystkim modernizację sposobu ogrzewania budynków 
gminnych, modernizację oświetlenia drogowego w gminie oraz rozwój odnawialnych źródeł energi.
 Przy opracowywaniu dokumentu wykorzystano, przede wszystkim:  
 dane przekazane przez Urząd Gminy w Żmudzi,  
 wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy, dotyczącej ilości zużywanej energii 

elektrycznej oraz ilości i rodzajów paliwa, 
 dane statystyczne publikowane przez GUS, 

Dla określenia wielkości emisji przyjęto: 
 wskaźniki emisji związanej ze zużyciem paliw na cele grzewcze w gospodarstwach domowych 

oszacowane dla obszaru gminy na podstawie wyników badań; 
 wskaźniki emisji ze spalania poszczególnych paliw na podstawie danych Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 
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 wskaźniki emisji związane z wytwarzaniem energii elektrycznej na poziomie całego systemu 
elektroenergetycznego – zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku, 

 wskaźniki emisji w transporcie na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za rok 2011 (rok bazowy) w zakresie:  
 zużycia energii elektrycznej w obiektach gminnych,  
 paliw w budynkach gminnych, 
 zużycia paliw w środkach transportu należących do Gminy Żmudź. 

Inwentaryzację przeprowadzono w podziale na dwie grupy:  
 obiekty będące w gestii Gminy, 
 obiekty będące własnością innych podmiotów. 

Dane udostępnione przez Urząd Gminy Żmudź:  
 zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej (w tym budynki, oświetlenie 

publiczne itp.),  
 zużycie paliw na potrzeby ogrzewania budynków gminnych, 

 zużycie paliw przez pojazdy osobowe, dostawcze, autobusy i inne pojazdy należące do gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych, spółek z udziałem gminy itp. 

Na tej podstawie oszacowane zostały wskaźniki zużycia energii w obiektach gminnych  
oraz wynikające z tego poziomy emisji. 

Ponadto przeprowadzono oszacowania: 

 zużycia paliw w gospodarstwach domowych na potrzeby ogrzewania budynków oraz inne 
cele bytowe, na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Żmudź 

 zużycia paliw w transporcie na podstawie danych dotyczących struktury pojazdów 
zarejestrowanych na terenie gminy, struktury pojazdów zarejestrowanych w Polsce (GUS) 
oraz średnich długości pokonywanych przez pojazdy na ternie gminy i średniego spalania 
paliw (szacunki na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego).  

 Zużycia energii elektrycznej w gospodarce na podstawie danych publicznych. 

Podsumowanie przeprowadzonych oszacowań przedstawiono w tabeli poniżej. 
Tabela.  Podsumowanie oszacowania emisji CO2 w gminie Żmudź w roku bazowym 2011  
a). 

Źródło Wielkość emisji 
[Mg/rok] 

Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 2141 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 61,33 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w budynku posterunku policji 3,0 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe 43,39 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej przez inne podmioty /gospodarka/ 5263,00 
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Emisja wynikajca ze zużycia energii elektrycznej 7511,75 
Emisja wynikająca ze zużycia paliw w gospodarstwach domowych 2995,73 
Emisja wynikająca ze zużycia paliw w budynkach gminnych 282,73 
Emisja wynikająca ze zużycia paliwa w budynku posterunku policji 8,5 
Emisja wynikająca ze zuzycia paliw 3286,96 
Emisja wytworzona przez gminne środki transportu 19,5 
Emisja wytworzona przez transport zbiorowy inny 164,6 
Emisja wytworzona przez samochody osobowe 1788,99 
Emisja wytworzona przez samochody ciężarowe 1841,6 
Emisja wytworzona przez autobusy 79,31 
Emisja wytwarzana przez transport 3894 
Oszacowana emisja  łączna 14693 

 

b). 

Obiekty Wielkość emisji w roku bazowym Mg CO2/rok 
budynki mieszkalne 5136,73 
obiekty gminne* 406,95 
transport  3874,5 
Inne obiekty  5274,53 
suma  14693 

*-Emisja z transportu gminnego została włączona do emisji z obiektów gminnych 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz odnośnie możliwości obniżenia emisji w gminie 
Żmudź wytypowano działania inwestycyjne dla obiektów gminnych oraz budynków mieszkalnych, 
których przeprowadzenie zapewniłoby realizację celów planu. Przeanalizowano pod względem 
efektywności zmniejszenia emisji oraz efektywności ekonomicznej następujące działania: 
 modernizacja systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Żmudzi, Szkoły Podstawowej oraz 

Gimnazjum w Żmudzi poprzez wykorzystanie do ogrzewania wywaru gorzelnianego  
z miejscowej gorzelni, 

 modernizacja systemu ogrzewania ośrodka zdrowia w Żmudzi oraz budynku miejscowego 
posterunku policji poprzez przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej w Żmudzi, 

 modernizację oświetlenia drogowego w gminie, 
 modernizację oświetlenia w budynkach szkolnych, 
 instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach gminnych, 
 termomodernizację wielofunkcyjnego budynku w Wołkowianach. 

W ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź zaproponowano również 
działania beznakładowe i niskonakładowe w postaci: 
 umieszczenia zakładki na stronie internetowej Urzędu Gminy, dotyczącej sposobów 

oszczędzania energii i ograniczania emisji, 
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 przeprowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, 
 wprowadzenie praktyki „zielonych zamówień”, 
 wpisanie w zakresie obowiązków wybranego pracownika urzędu gminy konieczności czuwania 

nad sposobem użytkowania energii w gminie oraz jakością środowiska. 
Ponadto w ramach planu zaproponowano również działania inwestycyjne w sektorze 

budynków prywatnych, w tym: 
 instalację kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w budynkach prywatnych, 
 modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, 

oraz budowę lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oparte na energii odnawialnej: 
 budowę lokalnej biogazowi wytwarzającej ciepło oraz energię elektryczną, 
 budowę elektrowni wiatrowej. 
 
Poszczególne efekty uzyskane dzięki realizacji zaplanowanych działań przedstawia tabelach poniżej. 
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Tabela Porównanie emisji w roku 2020 w wariancie „ biznes jak zwykle” oraz z uwzględnieniem  działań zmniejszających zużycie energii oraz budowy /OZE w 
gminie Żmudź 

Źródło emisji 

Wielkość 
emisji w roku 

bazowym 
2011  - BEI 

[Mg CO2/rok] 

Przewidywana 
wielkość emisji w 

roku 2020 bez 
modernizacji BJZ 

Zmniejszenie 
emisji 

Przewidywana 
emisja w roku 

2020 

Redukcja/ 
wzrost w 

stosunku do 
roku bazowego 

Mg CO2/rok [Mg CO2/rok] [Mg CO2/rok] [%] 
1. OBIEKTY GMINNE  
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 61,33 69,34 50,32 19,02 -68,98 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe 43,39 43,39 26,14 17,25 -60,24 
Emisja wynikająca ze zużycia energii paliw w budynkach gminnych 282,73 282,73 197,98 84,75 -70,02 
SUMA z obiektów gminnych bez środków transportu 387,45 395,46 274,44 121,02 -68,76 

Emisja wytworzona przez gminne środki transportu 19,50 19,50 0,00 19,50 0,00 
Łączna emisja w obiektach gminnych 406,95 414,96 274,44 140,52 -65,47 
2. INNE OBIEKTY            
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 2141,00 2512,29 829,65 1682,64 -61,25 
Emisja wytworzona ze zużycia paliw w budynku posterunku policji 8,50 8,50 8,50 0,00 -100,00 
Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej w budynku posterunku policji 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 
Emisja ze zużycia energii elektrycznej w innych obiektach /gospodarka/ 5263,00 5444,31 0,00 5444,31 3,44 
Emisja wynikająca ze zużycia paliw w gospodarstwach domowych 2995,73 3015,27 214,92 2800,35 -6,52 
Łączna emisja w innych obiektach 10411,23 10983,37 1053,07 9930,30 -4,62 
3.TRANSPORT 
Emisja wytworzona przez samochody osobowe 1788,99 2295,78 506,79 1788,99 0,00 
Emisja wytworzona przez samochody ciężarowe 1841,62 2128,36 286,74 1841,62 0,00 
Emisja wytworzona przez autobusy 79,31 111,78 32,46 79,31 0,00 
Emisja wytworzona przez transport zbiorowy inny niż gminny 164,60 164,60 0,00 164,60 0,00 

Łącznie ze środków transportu 3874,52 4700,52 826,00 3874,52 0,00 
RAZEM 1+2 14692,70 16098,85 2153,5 13945,34 -5,09 
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Tabela  Zestawienie parametrów poszczególnych przedsięwzięć zaplanowanych w PGN dla gminy Żmudź 

Lp. 

O
bszar 

D
ziałanie 

Nazwa przedsięwzięcia Szacowany koszt zł 
Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania 

Termin 
realizacji Źródła finansowania 

Czy 
zadani
e jest 
wpisan
e do 
WPF 

Roczna 
oszczęd
ność 
energii 
MWh 

Roczna 
produkcja 
energii z 
OZE MWh 

Roczne 
zmniejszenie 
emisji  Mg 
CO2/rok 

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE WPISANE DO WPF 

1 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa wymiennikowni 
centralnego ogrzewania oraz 
przyłącza ciepłowniczego do 
Zespołu Szkół w Żmudzi 247 441,00 zł Urząd Gminy Żmudź 

2011-
2012 

środki własne gminy Żmudź 
+ pożyczka z WIOŚ w 
wysokości 160000,-zł, 
częściowo umorzona 
(37000,-zł) tak 0 303,19 83,6 

2 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa przyłącza 
ciepłowniczego do budynków 
użyteczności publicznej 138 389,00 zł Urząd Gminy Żmudź 

IV-V 
2012 środki własne gminy Żmudź tak 0 9,5 63,52 

3 

O
ŚW

IETLEN
IE 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Modernizacja  oświetlenia 
drogowego z zastosowaniem 
technologii niskoemisyjnej i 
energooszczędnej 186 000,00 zł 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2018 

27900,-zł – budżet gminy 

158100,- zł – środki 
zewnętrze (RPO WL 2014 - 
2020) tak 29,37 0 26,14 

4 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa instalacji kolektorów 
słonecznych w budynkach 
mieszkalnych w gminie Żmudź 239 400,00 zł Inwestorzy prywatni 

2011-
2014 

kapitał prywatny 
inwestorów+ środki 
WFOŚiGW nie 0 30,44 27,09 

RAZEM KRÓTKOTERMINOWE 811 230,00 zł         29,37 343,13 200,35 
DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 

5 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Modernizacja oświetlenia 
wewnętrznego w budynkach 
Gminy Żmudź 65 845,00 zł 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2018-
2020 

9 877,- zł – budżet gminy  
55 968,- zł – środki 
zewnętrzne (RPOW WL 2014 
– 2020 

nie 18,8 0 16,73 
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6 

ADM
IN

ISTRACYJN
Y 

N
IEIN

W
ESTYCYJN

E 

Wdrożenie „zielonych 
zamówień” publicznych 

w ramach bieżącej 
działalności 

Urząd Gminy Żmudź/  
stanowisko ds. pozyskiwania 
środków unijnych i zamówień 
publicznych 

2016-
2020+ 

przedsięwzięcie 
beznakładowe nie 0,689 0 0,61 

7 

ADM
IN

ISTRACYJN
Y 

N
IEIN

W
ESTYCYJN

E 

Aktualizacja „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy 
Żmudź”                 10 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. ochrony środowiska i 
rolnictwa 

2017-
2020 budżet gminy Żmudź nie 0 0 0 

8 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa instalacji solarnych w 
budynkach mieszkalnych w 
gminnie Żmudź            7 150 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2020 

1 072 500,-zł – budżet gminy 
oraz wkład własny 
mieszkańców gminy 
6 077 500,-zł – środki 
zewnętrzne (RPO WL 2014 – 
2020) nie 0 901,75 802,56 

9 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Podwyższenie efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych w gminie Żmudź 
/termomodernizacja/            9 610 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. pozyskiwania środków 
unijnych i zamówień 
publicznych/, osoby prywatne 

2016-
2020 

1 441 500,-zł – budżet gminy 
oraz wkład własny 
mieszkańców gminy 
8 168 500,-zł – środki 
zewnętrzne (RPO WL 2014 – 
2020) nie 630,74 0 214,92 

10 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Modernizacja systemów 
ogrzewania budynków 
publicznych w gminie Żmudź           125 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź, / 
stanowisko pracy ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2020+ 

Budżet gminy 
Budżet państwa nie 143,61 0 42,48 

11 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Termomodernizacja budynku 
gminy Żmudź w Wołkowianach           272 969,13 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2019 

81 900,- zł -budżet gminy,  
191 100,-zł – środki 
zewnętrzne (RPO WL 2014 – 
2020) nie 31,069 0 10,59 
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12 

O
ŚW

IATO
W

E 

N
IEIN

W
ESTYCYJN

E 

Edukacja mieszkańców gminy 
Żmudź w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii i 
gospodarki niskoemisyjnej             15 000,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. ochrony środowiska i 
rolnictwa  

2016-
2020 

budżet gminy Żmudź+środki 
zewnętrzne nie 0 0 0 

13 

BU
DYN

KI 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa instalacji solarnych w 
budynkach należących do 
gminy  Żmudź           300 672,00 zł  

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko 
pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. 
pozyskiwania środków unijnych i 
zamówień publicznych 

2016-
2020 

45 100,-zł – budżet gminy  
255 572,-zł – środki 
zewnętrzne (RPO WL 2014 – 
2020) nie 0 46,38 41,28 

RAZEM DŁUGOTERMINOWE     17 549 486,13 zł          824,91 948,13 1129,16 

ŁĄCZNIE    18 360 716,13 zł          854,28 1291,26 1329,51 

14 

BIO
G

AZO
W

N
IA 

IN
W

ESTYCYJN
E 

Budowa biogazowni rolniczej o 
mocy elektrycznej 0,99MW i 
cieplnej 1,058MW 16 500 000 zł 

Prywatne przedsiębiorstwo/ 
Urząd Gminy Żmudź -
wspomagająco 

2017-
2020 kapitał prywatny nie  0 14376,9 6817,74 

Źródło: opracowanie własne
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: Budowa wymiennikowni centralnego ogrzewania oraz 
przyłącza ciepłowniczego do Zespołu Szkół w Żmudzi 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź 

 

OBSZAR: BUDYNKI 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJA 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

1. Roczna oszczędność energii       1091,48                       GJ/rok 
kopalnej 

2. Energia wytworzona w OZE           -                               MWh 
3. Roczne zmniejszenie emisji         83,60                         Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 247 441,- zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2011-2012 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

Środki własne oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 160 000,00 zł w części 
umarzalna (37 000,00 zł). Za realizację tego zadania Gmina Żmudź w 2013 r. 
zajęła I miejsce w konkursie Eko Agro Samorząd i otrzymała 20 000,00 zł 
nagrody.  

 

MONITORING: 1. Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych GJ 
2. Wzrost zużycia energii odpadowej /odnawialnej/ GJ 
3. Zmniejszenie emisji CO2 Mg/rok 

 

OPIS ZADANIA 
Zadanie polegało na wykonaniu węzła cieplnego dla potrzeb C.O. w Zespole 
Szkół  w Żmudzi z wykorzystaniem odpadowej wody o temp. 90  ͦC pochodzącej 
z procesu produkcyjnego w gorzelni.  
 

       1 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Budowa przyłącza ciepłowniczego do 

budynków użyteczności publicznej 
PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź 
 

OBSZAR: BUDYNKI 
DZIAŁANIE: INWESTYCJA 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

1. Roczna oszczędność energii  kopalnej              671,09              GJ/rok 
2. Produkcja energii  z OZE                                          -                     MWh 
3. Roczne zmniejszenie emisji CO2                                      63,52                Mg/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 138 389,- zł 
 

TERMIN REALIZACJI: IV-V 2012 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

Środki własne Gminy Żmudź 

 

MONITORING: 1. Zmniejszenie zużycia energii kopalnej GJ/rok 
2. Zmniejszenie emisji CO2 Mg CO2/rok 

 

OPIS ZADANIA 
Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku ośrodka 
kultury z podłączeniem budynku UG w Żmudzi o długości 447 m. Dzięki 
realizacji zadania w/w budynki użyteczności publicznej ogrzewane są ciepłem 
odpadowym z pobliskiej gorzelni. 
 
 

       2 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: Modernizacja  oświetlenia drogowego z zastosowaniem 
technologii niskoemisyjnej i energooszczędnej 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 

i zamówień publicznych 
 

OBSZAR: OŚWIETLENIE 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:              29,37                    MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:        -------                    MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:       26,14                    Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 186000,- zł 
 

PLANOWANY 
TERMIN REALIZACJI: 

2016-2018 

 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

27900,-zł – budżet gminy 
158100,- zł – środki zewnętrze (RPO WL 2014 - 2020) 

 

MONITORING: 1. Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic [kWh/rok] 
2. Całkowita emisja CO2 pochodząca z sektora oświetlenia ulicznego 

Mg CO2/rok 
 

OPIS ZADANIA 
Przedsięwzięcie obejmować będzie szczegółową inwentaryzację oświetlenia w gminie, 
wykonanie studium modernizacji ze szczegółowym wyznaczeniem parametrów 
modernizacji, projekt techniczny oraz wykonanie modernizacji punktów świetlnych i 
układów sterujących. Głównym elementem modernizacji będzie wymiana istniejących lamp 
ulicznych na lampy z energooszczędnymi,  źródłami światła. W uzasadnionych ekonomicznie 
przypadkach rozważa się stosowanie oświetlenia wykorzystującego odnawialne źródła 
energii. 

 

       3 

 



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żmudź na lata 2015 - 2020 

 

120 
 

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Budowa instalacji kolektorów słonecznych 

w budynkach mieszkalnych w gminie 
Żmudź 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Inwestorzy prywatni 
 

OBSZAR: BUDYNKI 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

1. Roczna oszczędność energii                                    -                     MWh 
2. Produkcja energii z OZE                                         30,44              MWh 
3. Roczne zmniejszenie emisji CO2                           27,09               Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 239400,- zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2011-2014 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

Środki własne inwestorów prywatnych + środki WFOŚiGW 

 

MONITORING: 1. Produkcja energii z OZE – MWh 
2. Roczne zmniejszenie emisji CO2 Mg/rok 

 

OPIS ZADANIA 
 
Zadanie polegało na montażu 19 zestawów kolektorów słonecznych do 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych w gminie 
Żmudź. 
 
 

       4 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w 

budynkach Gminy Żmudź 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 

i zamówień publicznych 
 

OBSZAR: OŚWIETLENIE 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:                  18,80                             MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:       ---------------                       MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2           16,73                              Mg/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 65845,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2018-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

9 877,- zł – budżet gminy  
55 968,- zł – środki zewnętrzne (RPOW WL 2014 – 2020)  

 

MONITORING: 1. Zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie MWh/rok 
2. Zmniejszenie mocy zainstalowanej w obiektach gminnych 

kW 
3. Zmniejszenie emisji CO2 Mg /rok 

 

OPIS ZADANIA 
Zadanie polega na wymianie źródeł światła w budynkach należących do gminy z 
tradycyjnych żydówek i świetlówek starego typu głównie T8 i innych na nowoczesne 
energooszczędne źródła światła, głównie LED. Wymiana źródeł światła wymagać będzie w 
większości wymiany również opraw nieprzystosowanych do współpracy ze źródłami 
ledowymi. 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Wdrożenie „zielonych zamówień” 

publicznych 
PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 

i zamówień publicznych 
 

OBSZAR: ADMINISTRACYJNY 
DZIAŁANIE: NIEINWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:                   0,689                MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:            -------                 MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:            0,61                  Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: W ramach działań własnych 
 

TERMIN REALIZACJI: 2016-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

Przedsięwzięcie beznakładowe 

 

MONITORING: 1. Roczne zapotrzebowanie na energię w budynkach użyteczności 
publicznej [kWh/rok] 

2. Ilość przetargów/zamówień publicznych i zakupów, w których 
zastosowano kryterium niskoemisyjności w stosunku do ilości wszystkich 
zakupów [%] 

3. Łączna emisja CO2 z energii zużytej w budynkach użyteczności publicznej 
[ Mg CO2/rok] 

 

OPIS ZADANIA 
 
Gmina planuje kontynuację uwzględniania aspektu ekologicznego przy wyborze ofert, we 
wszystkich przypadkach, kiedy to będzie możliwe. 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla gminy Żmudź” 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i 
rolnictwa 

 

OBSZAR: ADMINISTRACYJNY 
DZIAŁANIE: NIEINWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:              wspomagająco   MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:        wspomagająco  MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:       wspomagająco   Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 10 000,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2017-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

Budżet Gminy Żmudź 

 

MONITORING: Kontrola zgodności aktualnej wersji dokumentu ze stanem 
rzeczywistym. Konieczność aktualizacji w przeciągu 3 lat od 
zanotowania odchyleń od planu, lecz nie później niż w roku 
2020. 

 

OPIS ZADANIA 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien być dokumentem odzwierciedlającym stan 
rzeczywisty w gminie w zakresie emisji CO2 oraz zużycia energii i powinien wytyczać cele 
oraz sposoby ich osiągnięcia. Decyzję o aktualizacji powinno się podjąć w sytuacji istotnych 
różnic między rzeczywistością a dotychczas obowiązującym planem. 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Budowa instalacji solarnych w budynkach 
mieszkalnych w gminnie Żmudź 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 
i zamówień publicznych 

 

OBSZAR: BUDYNKI 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:              -------                     MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:        901,75                  MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:        802,56                 Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 7 150 000,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2016-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

1 072 500,-zł – budżet gminy oraz wkład własny mieszkańców gminy 
6 077 500,-zł – środki zewnętrzne (RPO WL 2014 – 2020) 

 

MONITORING: 1. Roczna produkcja ze źródeł solarnych energii elektrycznej MWh/rok 
2. Roczna produkcja ze źródeł solarnych energii cieplnej MWh/rok 

(GJ/rok) 
3. Zmniejszenie emisji CO2, Mg CO2/rok 

 

OPIS ZADANIA 
Zadanie obejmuje montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz kolektorów, 
wytwarzających, odpowiednio, energię elektryczną oraz cieplną w postaci ciepłej wody 
użytkowej w budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Żmudź. Urządzenia zamontowane 
będą na dachach budynków. Przewidywane są instalacje fotowoltaiczne wytwarzające 
rocznie  1900kWh  każda oraz instalacje kolektorów solarnych wspomagających 
wytwarzanie cwu produkujące rocznie około 1607kWh energii w skali całej gminy. 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Podwyższenie efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych w gminie Żmudź 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 
i zamówień publicznych 

 

OBSZAR: BUDYNKI 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:              630,74                  MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:            -                         MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:        214,92                 Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 9 610 000,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2016-2020+ 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

1 441 500,-zł – budżet gminy oraz wkład własny mieszkańców gminy 
8 168 500,-zł – środki zewnętrzne (RPO WL 2014 – 2020) 

 

MONITORING: 1. Zmniejszenie zużycia energii w systemach ogrzewania budynków 
GJ/rok, kWh/rok 

2. Zmniejszenie energochłonności budynków kWh/m2/rok, GJ/m2/rok 
3. Zmniejszenie emisji CO2, Mg CO2/rok 

 

OPIS ZADANIA 
Zadanie obejmuje modernizację systemów ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych, głównie naturalną wymianę ponad 20letnich urządzeń którym 
kończy się ich techniczny okres życia przez właścicieli oraz termomodernizację 
budynków, które dotychczas nie były modernizowane, budowanych w okresie 
przed rokiem 2000.  
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Modernizacja systemów ogrzewania budynków 
publicznych w gminie Żmudź 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 
i zamówień publicznych 

 

OBSZAR: BUDYNKI 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:              143,6                     MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:        -                             MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:        42,00                   Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 125 000,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2016-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

 

MONITORING: 1. Roczna oszczędność energii MWh/rok 
2. Powierzchnia budynków publicznych ogrzewanych energią 

odpadową m2 
3. Zmniejszenie emisji CO2, Mg CO2/rok 

 

OPIS ZADANIA 
Zadanie obejmuje przyłączenie budynku komisariatu policji w Żmudzi oraz 
Ośrodka Zdrowia w Żmudzi do istniejącej sieci ciepłowniczej zasilanej energią 
odpadową z miejscowej gorzelni. 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Termomodernizacja budynku gminy Żmudź w 
Wołkowianach 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 
i zamówień publicznych 

 

OBSZAR: BUDYNKI 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:              31,07                    MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:              -                      MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:       10,59                    Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 273 000,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2016-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

81 900,- zł -budżet gminy,  
191 100,-zł – środki zewnętrzne (RPO WL 2014 – 2020) 

 

MONITORING: 1. Zmniejszenie zużycia energii paliw GJ/rok, MWh/rok 
2. Zmniejszenie jednostkowego zużycie energii GJ/m2/rok, kWh/m2/rok 
3. Emisji CO2, Mg CO2/rok 

 

OPIS ZADANIA 
Termomodernizacja budynku przeprowadzona zostanie w pełnym zakresie na 
podstawie audytu energetycznego i obejmować będzie termomodernizację 
przegród zewnętrznych, stropów oraz wymianę okien.  
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Edukacja mieszkańców gminy Żmudź w zakresie 
efektywnego wykorzystania energii i gospodarki 

niskoemisyjnej 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i 
rolnictwa  

 

OBSZAR: EDUKACJA 
DZIAŁANIE: NISKONAKŁADOWE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:              wspomagająco   MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:       wspomagająco    MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:       wspomagająco   Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 15 000,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2016-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

Budżet gminy 
 

 

MONITORING: 1. Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych osób/rok 
 

 

OPIS ZADANIA 
Głównym celem zadania jest propagowanie racjonalnego wykorzystania energii oraz 
upowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych jej źródeł w gospodarstwach domowych w 
gminie Żmudź. Uczestnikami działań edukacyjnych będą dzieci i młodzież szkolna oraz 
dorośli mieszkańcy gminy. Jedną z form propagowania wiedzy na temat gospodarki 
niskoemisyjnej będzie zakładka na stronie internetowej gminy. 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Budowa instalacji solarnych w budynkach 
należących do gminy  Żmudź 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Urząd Gminy Żmudź/ stanowisko pracy ds. funduszy i gospodarki 
przestrzennej oraz specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych 
i zamówień publicznych 

 

OBSZAR: BUDYNKI 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:              -------                     MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:        46,38                   MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:        41,28                   Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 300 672,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2016-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

45 100,-zł – budżet gminy  
255 572,-zł – środki zewnętrzne (RPO WL 2014 – 2020) 

 

MONITORING: 1. Roczna produkcja ze źródeł solarnych energii elektrycznej MWh/rok 
2. Roczna produkcja ze źródeł solarnych energii cieplnej MWh/rok 

(GJ/rok) 
3. Zmniejszenie emisji CO2, Mg CO2/rok 

 

OPIS ZADANIA 
Zadanie obejmuje montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz kolektorów, 
wytwarzających, odpowiednio, energię elektryczną oraz cieplną w postaci ciepłej wody 
użytkowej w budynkach należących do gminy Żmudź. Urządzenia zamontowane będą na 
dachach budynków. Przewidywane są instalacje fotowoltaiczne wytwarzające rocznie  od 
1900kWh do 9500kWh  oraz instalacje kolektorów solarnych wspomagających wytwarzanie 
cwu produkujące rocznie około od 2799kWh do 3732 kWh energii w ciągu roku. 
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA    numer 

NAZWA ZADANIA: 
Budowa biogazowi rolniczej na terenie gminy 
Żmudź 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 
ZA REALIZACJĘ : 

Inwestor prywatny/ Urząd Gminy Żmudź - wspomagająco 
 

OBSZAR: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
DZIAŁANIE: INWESTYCYJNE 
 

MIERNIKI 
OSIĄGNIĘCIA  
CELÓW 

Roczna oszczędność energii:                     -                      MWh 
Roczna produkcja energii z OZE:      14376,96               MWh 
Roczne zmniejszenie emisji CO2:             -                       Mg CO2/rok 

 

SZACOWANY KOSZT: 16 500 000,-zł 
 

TERMIN REALIZACJI: 2016-2020 
 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA: 

Kapitał prywatny 

 

MONITORING: 1. Roczna produkcja energii z OZE GJ/rok, MWh/rok 
 

 

OPIS ZADANIA 
Budowa biogazowi rolniczej o mocy elektrycznej 0,99 MW oraz mocy cieplnej 
1,058MW, wykorzystującej jako substraty produkty miejscowego rolnictwa. 
Energia wytworzona w biogazowi będzie przesyłana do sieci dystrybucyjnej na 
obszarze gminy Żmudź. 
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