UCHWAŁA NR LII/ /2018
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice".
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice” przyjętego
uchwałą nr XIX/111/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016 r., zmienionego uchwałami Nr
XXXII/224/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy
Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., Nr XXXIX/300/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października
2017 r. oraz Nr XLV/347/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r.
§ 2. Zaktualizowany „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice” stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc:
- uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016 r., w sprawie uchwalenia "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice",
- uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zmiany uchwały nr
XIX/111/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r., w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice",
- uchwała Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zmiany uchwały nr
XIX/111/2016 z dnia 31 marca 2016r. dotyczącej uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Michałowice",
- uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r.,w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r. dotyczącej uchwalenia "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice",
- uchwała Nr XLV/347/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/300/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017r., dotyczącej wprowadzenia zmian
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Michałowice
Ewa Krawczyk
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SKRÓTY I DEFINICJE
BEI
MEI

Bazowa Inwentaryzacja Emisji
Kontrolna Inwentaryzacja Emisji
Clean Air for Europe - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
CAFE
2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy, weszła w życie 11 czerwca 2008 r.
PKD
Polska Klasyfikacja Działalności
DK
Droga krajowa
ESCO
Przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company)
Europejski System Handlu Emisjami (ang. European Union Emission Trading
EU ETS
System)
GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GUS
Główny Urząd Statystyczny
KSRR
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
KPZK
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Przez niską emisję w Planie rozumie się emisję zanieczyszczeń do powietrza
Niska emisja
z emitorów o wysokości nieprzekraczających 40 m
LED
Light-Emitting Diode, dioda elektroluminescencyjna
OZE
Odnawialne źródła energii
P&R
Park & Ride – Parkuj i Jedź
PGN/Plan
Plan gospodarki niskoemisyjnej
SKA
Szybka Kolej Aglomeracyjna
WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WPF
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gospodarka Przez gospodarkę niskoemisyjną w Planie rozumie się gospodarkę
niskoemisyjna nakierowaną na redukcję emisji gazów cieplarnianych
NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GHG
Gazy cieplarniane (ang. Greenhouse Gases)
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STRESZCZENIE
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza
kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla całego obszaru gminy Michałowice na lata
2015-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich aspektach jak:
transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna,
energetyka i oświetlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz
informacja i edukacja.
Niniejszy Plan został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących
poprawie jakości powietrza na terenie gminy, w tym ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych (CO 2 ) i ograniczenia niskiej emisji, poprzez zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej i poprawy efektywności
energetycznej.
Na podstawie dostępnych informacji została opracowana analiza SWOT możliwości
ograniczania emisji w gminie, która jest jednym z podstawowych elementów opracowania
skutecznych działań. Dla określenia celu wielkości redukcji emisji GHG została opracowana
bazowa inwentaryzacja emisji dla roku 2010 (tzw. BEI), kontrolna inwentaryzacja emisji dla
roku 2013 (tzw. MEI) oraz prognoza na rok 2020.
Jako rok bazowy ustalono rok 2010 ze względu na dostępność dokumentów strategicznych
oraz wiarygodność niezbędnych danych. Wybrano rok inny niż zalecany rok 1990, gdyż dla
1990 nie dysponowano wiarygodnym zestawem informacji niezbędnych do oszacowania
emisji. Dodatkowo od 2010 roku podejmowane były inwestycje z zakresu termomodernizacji,
poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału produkcji energii
z odnawialnych źródeł, co wpływa na zmianę wielkości emisji. Dzięki inwentaryzacji emisji
ustalono, że wielkość emisji z obszaru gminy w roku bazowym wynosiła 38 029 Mg CO 2 .
Wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji (przeprowadzonej w roku 2013) pokazały, że wielkość
emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy wynosiła 43 808 Mg CO 2 . Zgodnie z prognozą,
kontynuacja obecnych trendów spowoduje, że wielkość emisji w roku 2020 bez
podejmowania działań przewidzianych w PGN wyniesie 54 776 Mg CO 2 .
Działania przewidziane do realizacji przez gminę zostały zestawione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Zadania w PGN koncentrują się głównie na rozwoju nowych
rozwiązań energetycznych (w tym OZE), transporcie (budowa dróg rowerowych),
budownictwie (termomodernizacje) oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie
efektywnego wykorzystania energii i likwidacji niskiej emisji. Rozwój gospodarki
niskoemisyjnej i efektywne wykorzystywanie potencjału energetycznego jest szczególnie
ważnym aspektem dla realizacji Planu.
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest bardzo ważnym punktem w polityce gminy jak
i całego Obszaru Metropolitalnego. Ograniczenie niskiej emisji przyczyni się do poprawy
stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenia komfortu życia mieszkańców poprzez m.in.
spadek zachorowań na choroby układu oddechowego i nerwowego wynikające z obecności
szkodliwych substancji w powietrzu. Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
zaplanowane działania (do roku 2020) pozwalają na:
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•
•

•

•
•
•
•
•

ograniczenie o 2 881,6 Mg/rok emisji CO 2 – redukcja emisji o 7,58 % w stosunku do
roku bazowego (przy braku uwzględniania prognozy rozwoju Gminy Michałowice),
ograniczenie zużycia energii o 9 407,4 MWh/rok – redukcja zużycia energii o 7,76 % w
stosunku do roku bazowego (przy braku uwzględniania prognozy rozwoju Gminy
Michałowice),
wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 1,2% udziału OZE w
końcowym zużyciu energii w 2020 roku – wzrost udziału energii z OZE z 1,13% w roku
bazowym, do 1,2% w roku 2020 (wskaźnik podano przy uwzględnieniu prognozy
rozwoju Gminy Michałowice),
redukcję emisji o 6 722,74 kg pyłu PM10 do 2020 roku,
redukcję emisji o 5 983,58 kg pyłu PM2,5 do 2020 roku,
redukcję emisji o 9,68 kg B(a)P do 2020 roku,
redukcję emisji o 25 617,73 kg SO 2 do 2020 roku
redukcję emisji o 1 925,93 kg NO x do 2020 roku.

Redukcja emisji PM10, PM2,5, B(a)P, SO2, NOx dotyczy realizacji działań 8 i 8a Obniżenie niskiej emisji w Gminie Michałowice w ramach ZIT oraz działań 16 i 16a –
Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Gminie Michałowice, obejmujących wymianę
palenisk i kotłów starej generacji na terenie gminy Michałowice na nowoczesne kotły na
paliwo stałe oraz kotły gazowe i elektryczne – spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z
Dyrektywą 2009/125/EC.
Potencjał do osiągnięcia efektów redukcji w gminie jest duży (działania potencjalne), a jego
realizacja zależna przed wszystkim od pozyskania odpowiednich środków finansowych.
Łączne koszty realizacji wszystkich zadań to ok. 22 315 129 zł. W tym koszt obecnie
zatwierdzonych do realizacji zadań (wg budżetu i WPF) to ok. 7 515 712 zł. Koszty i sposób
finansowania działań, które na etapie przygotowania PGN nie miały zaplanowanego budżetu
w dokumentach planistycznych, mają określony szacunkowy koszt realizacji, który powinien
być zweryfikowany i dopasowany do realnych możliwości gminy na etapie realizacji
działania. Analogicznie należy traktować sposób finansowania działań.
Realizacja PGN podlega władzom gminy. Zadania wynikające z Planu są przypisane
poszczególnym jednostkom gminnym (interesariusze wewnętrzni) lub interesariuszom
zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania
gminy konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji. Proponuje się,
aby koordynację nad realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Michałowice
sprawował specjalnie powołany Zespół Koordynujący, w którego skład będą wchodzić
pracownicy wydziałów Urzędu. Zaleca się także ścisłą współpracę z interesariuszami
zewnętrznymi. PGN jest dokumentem, który powinien ułatwiać pozyskanie środków
finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
Plan gospodarki niskoemisyjnej został sporządzony zgodnie z przepisami w zakresie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Ustawa z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. 2013. poz. 1235.
z późniejszymi zmianami).
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1. OGÓLNA STRATEGIA GMINY MICHAŁOWICE
1.1 Cele strategiczne i szczegółowe
Strategia długoterminowa
W przypadku określenia celów strategicznych Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Michałowice należy wziąć pod uwagę ustawy, rozporządzenia i strategie zarówno lokalne,
regionalne, krajowe i europejskie, m. in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Założenia Pakietu energetyczno-klimatycznego (3x20);
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu;
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 94
poz. 551);
Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015;
Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2013 r., poz. 1232);
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku;
Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych;
Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej dla Polski 2011;
Założenia Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej;
Program Strategiczny Ochrona Środowiska województwa Małopolskiego;
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;
Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego
2014;
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego;
Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego;
Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy
Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących;
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice;
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Michałowice;
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałowice za
2013r.;
Strategia Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014-2020;
Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy
Michałowice.

Rada Gminy Michałowice przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014-2020
w dn. 24.02.2014 r. W dokumencie wskazano, że jednym z celów strategicznych rozwoju
gminy powinno być: konsekwentne podnoszenie poziomu edukacji oraz świadomości
7
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ekologicznej mieszkańców dla osiągnięcia efektu gospodarczego, wizualnego, zdrowotnego
oraz satysfakcji mieszkańców.
Dodatkowo rozwój gminy w duchu działań ochraniających środowisko naturalne
uwzględniono w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice
w części dotyczącej Zasad ochrony i kształtowania środowiska naturalnego i przyrody, gdzie
podkreślony został obowiązek stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, ustalono
minimalny wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz zaleca się stosowanie
niskoemisyjnych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno-bytowych, w tym
wykorzystanie OZE.
Działania proekologiczne wdrażane na terenie gminy będą działaniami wielosektorowymi,
należy zatem podkreślić fakt, iż ich realizacja przyczyni się pośrednio do rozwoju gminy
w innych aspektach, takich jak np. poprawa stanu zdrowia mieszkańców, poprawa
aktywności społecznej i integracji mieszkańców, czy też rozwój nowoczesnej infrastruktury
gminy (budynki, transport).
W odniesieniu do zapisów obowiązujących dokumentów o charakterze międzynarodowym,
krajowym i regionalnym określono cele strategiczne i szczegółowe Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Michałowice, które wyznaczają podstawowe kierunki działań
zapewniające zrównoważony rozwój gminy w kontekście gospodarki niskoemisyjnej.
Cel strategiczny I: Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę
efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Jako cel strategiczny określono osiągnięcie do roku 2020, w porównaniu z rokiem bazowym
(rok 2010), bez uwzględnienia efektów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
następujących wartości:
a) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 7,58%,
b) ograniczenie zużycia energii o co najmniej 7,76%
c) wzrost udziału energii odnawialnej do
prognozowanym zużyciu energii w roku.

1,2%

udziału

OZE

w

końcowym,

Cel strategiczny II: Poprawa jakości powietrza.
Bardzo duże zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jest jednym z głównych
problemów z zakresu ochrony środowiska w gminie.
Celem strategicznym jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w 2023 r
zgodnie z obowiązującym Programem ochrony powietrza.
Strategia krótkoterminowa
Kierunki działań pozwalających na realizację celu strategicznego określono jako cele
szczegółowe:
Cel szczegółowy 1. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie
zanieczyszczeń do powietrza w poszczególnych sektorach zużycia energii.

emisji

1a. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
w sektorze budownictwa
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1b. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
w sektorze transportu
1c. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
w sektorze gospodarki komunalnej
Cel szczegółowy 2. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Cel szczegółowy 3. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
3a. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w sektorze budownictwa
3b. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w sektorze transportu
3c. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w sektorze gospodarki komunalnej
W odniesieniu do tak sformułowanych celów zaproponowano działania, które przyczynią się
do realizacji założonych celów (Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy).
Cele strategiczne oraz przypisane im cele szczegółowe, przyjęte w ramach Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Michałowice przedstawia Rysunek 1
CELE SZCZEGÓŁOWE
CELE STRATEGICZNE

Rysunek 1. Cele strategiczne i szczegółowe dla gminy Michałowice
Źródło: Opracowanie własne

Międzynarodowe uwarunkowania realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej realizuje cele określone w pakiecie klimatycznoenergetycznym oraz cele w zakresie jakości powietrza wynikające z Dyrektywy CAFE (Clean
Air for Europe - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, która weszła w życie
11 czerwca 2008 r.). Jest spójny m.in. z następującymi dokumentami strategicznymi
i programowymi, które obowiązują w Unii Europejskiej:

9
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Dokument:
Strategia „Europa 2020”
Strategia Unii Europejskiej
w zakresie przystosowania
się do zmian klimatu
Dyrektywa
2008/50/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady z 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla
Europy (CAFE – Clean Air
For Europe)

Zakres spójności:
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%;
zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł
odnawialnych;
zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%;
rozwój zielonej infrastruktury;
zapewnienie bardziej odpornej infrastruktury;
ograniczenie emisji zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego
PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla,
benzenu;
poprawa jakości powietrza;

Krajowe i lokalne uwarunkowania prawne realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest spójny z następującymi dokumentami strategicznymi
i programowymi obowiązującymi w Polsce i na terenie gminy Michałowice:
Dokument:

Zakres spójności:
Dokumenty krajowe

Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju – Polska
2030. Trzecia fala
nowoczesności
Średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju (Strategia
Rozwoju Kraju 2020, ŚSRK
2020)

Umowa partnerstwa

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

Linia demarkacyjna

innowacyjność gospodarki;
zmiana struktury nośników energii;
poprawa
sprawności
energetycznej
procesów
wytwarzania i przesyłu;
efektywne wykorzystanie energii i paliw przez
poszczególne sektory gospodarki;
zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii
energooszczędnych oraz opartych na odnawialnych
źródłach energii;
konieczność przejścia na gospodarkę niskowęglową
i niskoemisyjną;
ograniczenie zużycia energii we wszystkich sektorach;
poprawa infrastruktury drogowej i wprowadzenie zasad
zrównoważonego transportu;
wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach;
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz adaptacja do
zmian klimatu;
zachowanie i ochrona środowiska;
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
i zrównoważonego transportu;
poprawa infrastruktury transportowej (dróg, tras
rowerowych,
transportu
publicznego)
oraz
energetycznej (rozbudowa i modernizacja sieci
ciepłowniczych, gazowych, elektroenergetycznych,
termomodernizacje, wytwarzanie energii ze źródeł
10
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Dokument:

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego (KSRR)
Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
2030 (KPZK)
Polityka Energetyczna
Polski do 2030 roku
Polityka Ekologiczna
Państwa w latach 20092012 z perspektywą do roku
2016
Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko
– perspektywa do 2020 roku
(BEiŚ)
Drugi Krajowy Plan Działań
Dotyczący Efektywności
Energetycznej dla Polski
2011
Krajowy Plan Działań dot.
efektywności energetycznej
dla Polski 2011
Narodowy Program
Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej (NPRGN),
którego założenia zostały
przyjęte przez Radę
Ministrów dnia 16 sierpnia
2011 r.

Zakres spójności:
odnawialnych);
efektywna gospodarka odpadami;
ochrona środowiska;
efektywne wykorzystanie potencjału obszaru;
poprawa jakości życia mieszkańców;
poprawa
infrastruktury
transportowej
i telekomunikacyjnej;
wykorzystanie potencjału wewnętrznego;
zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego;
poprawa efektywności energetycznej;
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko;
działania w obszarze edukacji ekologicznej;
zarządzanie środowiskiem;
zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
(przede wszystkim ograniczenie ich zużycia);
poprawa stanu środowiska, głównie w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz
efektywności energetycznej;
zwiększenie
energii;

wykorzystania

odnawialnych

źródeł

ograniczenie zużycia energii finalnej (końcowego
wykorzystana energii w poszczególnych sektorach
gospodarki);
rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;
poprawa efektywności energetycznej i związane z nią
ograniczenie zużycia paliw;
rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;
poprawa efektywności gospodarowania odpadami;
promocja nowych wzorców konsumpcji;

dążenie do zrównoważonego rozwoju;
efektywne funkcjonowanie gospodarki;
poprawa jakości środowiska oraz warunków życia
mieszkańców;
Dokumenty regionalne i lokalne
poprawa jakości powietrza;
efektywna gospodarka odpadami;
poprawa jakości środowiska;
kształtowanie i promocja postaw proekologicznych
wśród mieszkańców;

Strategiczny Plan Adaptacji
– SPA 2020

Program Strategiczny
Ochrona Środowiska
Województwa
Małopolskiego

Program Ochrony
Środowiska Województwa
Małopolskiego na lata 2007
- 2014
Strategia Zintegrowanych

poprawa jakości środowiska jako całości;
wskazanie kierunków działań dla powiatowych
gminnych programów ochrony środowiska;

i

ograniczanie negatywnego wpływu transportu, przede
11
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Dokument:
Inwestycji Terytorialnych dla
Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Zakres spójności:
wszystkim indywidualnego;
ograniczenie zużycia energii i zasobów, poprzez
wykorzystanie
przepisów,
norm
w
zakresie
efektywności
energetycznej
budynków
oraz
instrumentów rynkowych
poprawa
jakości
powietrza,
redukcja
emisji
zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących
z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań;
wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 20142020 przyjęty przez Komisję
Europejską w dniu 12 lutego
2015 r. i zatwierdzony przez
Zarząd Województwa
Małopolskiego w dniu 4
marca 2015 r. Uchwałą Nr
240/15
Strategia Rozwoju
Województwa
Małopolskiego na lata 20112020 przyjęta przez Sejmik
Województwa
Małopolskiego Uchwałą Nr
XII/183/11 z dnia 26
września 2011 r.
Program ochrony powietrza
dla województwa
małopolskiego, przyjęty
przez Sejmik Województwa
Małopolskiego Uchwałą Nr
XLII/662/13 z dnia 30
września 2013 r.

zwiększenie
efektywności
energetycznej
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach;
zachowanie i ochrona środowiska naturalnego;
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
promowanie zrównoważonego transportu;

Strategia Rozwoju Gminy
Michałowice na lata 20142020;

Program Ochrony
Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami
Gminy Michałowice.
Plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Michałowice;

zrównoważony rozwój infrastruktury;
redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza;
racjonalne użytkowanie zasobami przyrodniczymi;
wprowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami;

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego ze źródeł punktowych, liniowych,
powierzchniowych oraz niezorganizowanych, co
przełoży się na poprawę jego jakości;
poprawa funkcjonalności i dostępności komunikacyjnej;
poprawa systemu transportu publicznego (zbiorowego)
na terenie gminy;
poprawa infrastruktury drogowej pod potrzeby
transportu towarowego;
rozwój
miejsc
postojowych
oraz
zwiększenie
dostępności komunikacyjnej Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego;
poprawa jakości powietrza;
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem
substancji niebezpiecznych oraz gazów cieplarnianych;
rozwój odnawialnych źródeł energii zmierzających,
poprawa stanu gospodarki odpadami;
uporządkowanie przestrzenne gminy,
racjonalna gospodarka przestrzenna,
poprawa warunków życia mieszkańców;
12
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Dokument:
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Michałowice;

Zakres spójności:
redukcja negatywnego oddziaływania transportu na
środowisko;
dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług
transportu zbiorowego, tworzących alternatywę dla
podróży własnym samochodem osobowym;

Założenia do Planu zrównoważonej mobilności Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Plan zrównoważonej mobilności powinien objąć swoim obszarem gminę miejską Kraków
wraz z sąsiednimi gminami, w ramach Obszaru Funkcjonalnego. W związku z powyższym
powinien on również obowiązywać na terenie gminy Michałowice. Plan ma umożliwić
logiczne powiązanie gmin pomiędzy sobą w zakresie transportu – w szczególności
w zakresie systemów transportu zbiorowego. Plan powinien koncentrować się
na zaspokojeniu potrzeb mobilności mieszkańców KrOF, ze szczególnym uwzględnieniem
dojazdów do i z Krakowa. Szczególnie istotne jest zapewnienie udziału społeczeństwa
w ramach jego opracowania.
W celu opracowania Planu należy przyjąć następujące założenia:
•

•

•

Głównym założeniem Planu ma być zaspokojenie potrzeb mobilności mieszkańców
KrOF przy maksymalnym ograniczeniu wpływu transportu na środowisko
(ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń), co bezpośrednio
przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie całej Metropolii Krakowskiej,
w tym gminy Michałowice.
Na terenie gmin KrOF, w tym także gminy Michałowice, podstawowym środkiem
komunikacji powinien być niskoemisyjny transport kołowy – autobusy oraz pojazdy
indywidualne.
Należy dążyć do znaczącego wzrostu udziału i rozwoju komunikacji rowerowej
w podróżach lokalnych (wewnątrz gminnych) oraz w celach rekreacyjnych.

Plan swoim zakresem obejmie następujące zagadnienia (obszary problemowe i działania):
•
•
•
•
•
•
•

zbiorowy transport publiczny (rozwój infrastruktury i modernizacja taboru) ze
szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnego transportu autobusowego
transport niezmotoryzowany (tworzenie warunków do rozwoju tego transportu, drogi
rowerowe, ciągi piesze itp.);
intermodalność (łączenie różnych środków transportu na terenie miasta – np.
terminale przesiadkowe, P&R, B&R itp.);
transport drogowy (rozbudowa dróg w celu upłynnienia ruchu);
bezpieczeństwo ruchu drogowego (dostosowanie infrastruktury do odpowiednich
standardów bezpieczeństwa);
wdrażanie nowych wzorców użytkowania transportu (tzw. modal shift do komunikacji
publicznej, rowerowej – zwiększenie udziału podróży tymi środkami komunikacji);
promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (np. działania
demonstracyjne i pilotażowe, wypożyczalnie rowerów, pojazdów elektrycznych itp.).
13
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1.2 Metodologia opracowania PGN
Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW
określonymi w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3./2013 – „Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej”. Konkurs był realizowany w Priorytecie IX, Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
Proponowane monitorowanie wskaźników prowadzone jest w oparciu o metodologię
opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy
z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG-ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą
w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.
Założenia do przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z wytycznymi
NFOŚiGW dotyczą:
•
•
•

•
•
•
•

•

objęcia Planem całości obszaru gminy Michałowice;
uwzględnienia działań możliwych do podjęcia na szczeblu gminnym;
skoncentrowania się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących
zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE oraz
zmniejszających emisje zanieczyszczeń do powietrza;
współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii ze
szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym;
objęcia Planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii
w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne);
podjęcia działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych
energetycznie (np. zamówienia publiczne);
podjęcia działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników
energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania
edukacyjne);
PGN jest spójny z innymi planami i strategiami obowiązującymi na obszarze objętym
opracowaniem.

Plan gospodarki niskoemisyjnej został sporządzony zgodnie z przepisami w zakresie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Ustawa z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. 2013. poz. 1235.
z późniejszymi zmianami).
Prace nad projektem obejmowały również przeprowadzenie inwentaryzacji czynnych pieców,
kotłów i kominków na paliwo stałe, sporządzenie bazy danych emisji, opracowanie map
przestrzennych, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz
przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

1.3 Metodologia inwentaryzacji
Zakres terytorialny
Inwentaryzacja obejmuje obszar gminy Michałowice.
14
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Zakres czasowy
Inwentaryzacja obejmuje okres jednego pełnego roku kalendarzowego. Inwentaryzację
wykonano dla lat 2010 (BEI – baseline emission inventory) oraz 2013 (MEI – monitoring
emission inventory).
Rok bazowy
Jako rok bazowy ustalono rok 2010 ze względu na dostępność dokumentów strategicznych
oraz wiarygodność niezbędnych danych. Wybrano rok inny niż zalecany rok 1990, gdyż dla
1990 nie dysponowano wiarygodnym zestawem informacji niezbędnych do oszacowania
emisji. Dodatkowo, od 2010 roku podejmowane były inwestycje z zakresu
termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału produkcji
energii z odnawialnych źródeł, co wpływa na zmianę wielkości emisji.
Ujęte gazy
Inwentaryzacja obejmuje dwutlenek węgla. Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych
opiera się na zużyciu energii końcowej na obszarze objętym opracowaniem we wszystkich
obiektach, w związku z tym określone zostały emisje bezpośrednie i pośrednie wynikające ze
zużycia:
•

Energii elektrycznej (emisje pośrednie);

•

Paliw kopalnych: węgla, gazu ziemnego, oleju opałowego, paliw transportowych, i in.
(emisje bezpośrednie) 1.

Obliczenie emisji gazów cieplarnianych
Obliczenia wielkości emisji wykonano zgodnie z ogólną zasadą:

gdzie:
E GHG – oznacza wielkość emisji CO 2 [Mg];
C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa), lub inne parametry aktywności 2;
EF – oznacza wskaźnik emisji (CO 2, lub inne gazy cieplarniane).

Podstawą do obliczenia wielkości emisji z wykorzystania paliw jest całkowite zużycie energii z paliwa u użytkownika
końcowego, bez uwzględnienia energii niezbędnej na wytworzenie i dostarczenie tego paliwa (energia finalna)
2 Parametr aktywności charakteryzuje wielkość danej działalności, dla której obliczana jest emisja, jest on powiązany
ze wskaźnikiem emisji (wskaźnik musi być dopasowany do danej aktywności)
1
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Parametry paliw i energii przyjęte do obliczeń
Do obliczeń wielkości emisji zastosowano uogólnione kategorie paliw (o średnich
parametrach). Dla każdego z paliw określono wartość opałową oraz wskaźniki emisji CO 2 .
Zużycie paliw do obliczeń wielkości emisji wyraża się w jednostkach energii (konieczne
przeliczenie zużycia z jednostek miary i wagi na jednostki energii). Do obliczeń przyjęto
wartości opałowe oraz wskaźniki emisji zawarte w krajowych i międzynarodowych
wytycznych (paliwa, parametry oraz źródła zestawiono w Tabeli 1).
Tabela 1. Wskaźniki emisji CO 2 odnoszące się do końcowego zużycia paliw i energii

Gęstość

Wskaźniki
emisji
[Mg/MWh]
CO 2

3

-

-

0,202

36,4

GJ/Mg

0,86

Mg/m3

0,276

36,4

GJ/Mg

0,83

Mg/m3

0,265

3

Paliwo/nośnik energii

Jednost
Wartość
ka
opałowa
zużycia

Gaz ziemny

tys.m3

35,94

Olej opałowy

Mg

Olej napędowy

m3

Benzyna
Węgiel kamienny
Drewno

3

m
Mg
m3

Energia elektryczna
MWh
Ciepło
sieciowe
(w
odniesieniu do Gminy
GJ
Miejskiej Kraków oraz
Gminy Skawina)

GJ/tys.m

32,26
21,22
9,44

GJ/Mg
GJ/Mg
GJ/Mg

0,75 Mg/m
0,605 Mg/m3

0,248
0,338
0

-

-

-

-

0,812

-

-

-

-

104,3 kg/GJ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wielu źródeł:
http://www.itd.poznan.pl/
www.kobize.pl
EDF Polska S.A Oddział nr 1 w Krakowie. i CEZ Skawina S.A.
Wytyczne Porozumienia Burmistrzów

Źródła danych
Do obliczenia wielkości emisji niezbędne było zebranie danych dotyczących nośników
energii. Wykorzystane zostały ankiety, oddzielne dla każdego inwentaryzowanego sektora.
Wielkości zużycia przedstawione zostały na podstawie zestawień znajdujących się
w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, których dotyczy opracowanie, danych
statystycznych GUS oraz dokumentów planistycznych.
Do wykorzystanych źródeł danych należały m.in.:
•
•
•
•
•
•

Dane pozyskane od jednostek gminnych i Urzędu Gminy;
Dane z inwentaryzacji palenisk indywidualnych (stan na kwiecień 2015 r.);
Przedsiębiorstwa energetyczne (w zakresie danych o energii elektrycznej, cieple
i gazie);
Bank Danych Lokalnych GUS;
Roczniki statystyczne GUS;
W uzasadnionych przypadkach braku możliwości pozyskania danych z ww. źródeł
oparto się na doświadczeniu Wykonawcy i wykorzystano szacunki eksperckie (np.
w zakresie obliczeń redukcji emisji w niektórych z planowanych zadań).
16
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Szacowanie danych dla poszczególnych sektorów inwentaryzacji
1. Budynki publiczne, użytkowe i urządzenia gminne – dane wejściowe pochodzą
bezpośrednio z jednostek gminnych dla właściwego roku. Jeżeli dane nie były
dostępne dla danego roku.
2. Budynki mieszkalne – dane o zużyciu energii określono na podstawie informacji
pozyskanych podczas inwentaryzacji palenisk na paliwa stałe wykonanej w roku 2015
na terenie gminy. Dane te zostały dopasowane do lat 2010 i 2013 na podstawie
danych statystycznych GUS (zasoby mieszkaniowe w roku 2010 oraz 2013, przy
czym zachowano strukturę ilości źródeł wynikającą z inwentaryzacji).
3. Budynki publiczne, użytkowe, komercyjne i urządzenia – dane o zużyciu energii
określono na podstawie informacji uzyskanych od dystrybutora energii (Tauron
Dystrybucja) danych z wykonanej ankietyzacji w roku 2015 (z uwzględnieniem
danych statystycznych o liczbie podmiotów gospodarczych w latach 2010 oraz 2013
– dane GUS).
4. Oświetlenie publiczne – dane o zużyciu energii określono na podstawie informacji
zawartych z jednostek gminnych.
5. Transport publiczny – wielkości zużycia paliwa określono na podstawie danych
pozyskanych od MPK Kraków S.A. (wozokilometry na terenie gminy) dla lat 2010 i
2013.
6. Transport (transport drogowy pozostały) – wielkość zużycia paliw została określona
na podstawie danych o strukturze zarejestrowanych pojazdów (lata 2010 i 2013) na
terenie gminy oraz natężeniach ruchu na głównych drogach; do określenia zużycia
paliwa wykorzystano szacunkowe średnie przebiegi pojazdów oraz średnie wartości
zużycia paliw.
1.4 Sektory działań
Plan gospodarki niskoemisyjnej koncentruje się na działaniach w obszarach społecznogospodarczych określonych w Tabeli 2. W PGN nie uwzględniono instalacji objętych
systemem EU ETS.
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Tabela 2 Sektory i podsektory społeczno-gospodarcze

Sektory

Podsektory
Budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności
1.1
publicznej (komunalne)
Budynki, wyposażenie i urządzenia usługowe
Budownictwo i przemysł
1.2
1
(niekomunalne)
Budynki/wyposażenie/urządze
nia
Budynki mieszkalne (w tym komunalne budynki
1.3
mieszkalne)
1.4
Przemysł 3
2.1
Transport gminny (pojazdy gminne)
2.2
Transport publiczny (komunikacja publiczna)
2 Transport
Transport prywatny i komercyjny (pozostałe
2.3
środki transportu)
3.1
Gospodarka odpadami
3.2
Gospodarka wodno-ściekowa
3.3
Oświetlenie uliczne
Dystrybucja ciepła, energii elektrycznej i gazu
3 Gospodarka komunalna
3.4
ziemnego
Produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu
3.5
w instalacjach nieobjętych EU ETS
3.6
Zieleń
4.1
Planowanie przestrzenne
4 Zarządzanie gminą
4.2
Zamówienia publiczne
4.3
Informacja i edukacja
1.5 Stan obecny
Dane ogólne
Gmina Michałowice położona jest w powiecie krakowskim, ok. 10 km na północ od centrum
Krakowa, na pograniczu południowo-zachodniej części Wyżyny Miechowskiej (gdzie leży
większa część gminy) i południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
(zachodnia część gminy). Granice gminy przedstawia Rysunek 2.
Na terenie gminy rozciągają się obszary parków krajobrazowych: Łubniański Park
Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”.
Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Dłubnia, będąca lewym dopływem Wisły. Należy
podkreślić również fakt, iż na terenie gminy znajdują się ujęcia wody pitnej dla Krakowa
(zlokalizowane na rzece Dłubni) oraz ujęcia podziemnych wód jurajskich i krasowych
zaopatrujące mieszkańców gminy Michałowice. Usytuowanie ujęć wody wiąże się ze
zlokalizowaniem na terenie gminy strefy ochronnej, a w niej części terenu ochrony
bezpośredniej oraz wewnętrzny i zewnętrzny (obejmujący całą zlewnię Dłubni powyżej
ujęcia) teren ochrony pośredniej.
Średnie temperatury roczne wynoszą około +8°C, średnie opady roczne wynoszą ok.
750 l/m2 (najwyższe opady dobowe w czerwcu i lipcu). Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez
3

z wyłączeniem instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji
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około 60 dni. Klimat na obszarze gminy jest mało zróżnicowany, jedynie w dolinie Dłubni
występuje większa amplituda temperatur, wyższa wilgotność, a także pojawiają się tzw.
zastoiska zimnego powietrza.
W skład gminy wchodzi 18 miejscowości: Górna Wieś, Kończyce, Kozierów, Książniczki,
Masłomiąca, Michałowice (siedziba Urzędu Gminy), Młodziejowice, Pielgrzymowice,
Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wilczkowice, Wola
Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdziesławice oraz Zerwana.
Usytuowanie poszczególnych miejscowości przedstawia Rysunek 3.
Gmina Michałowice sąsiaduje z gminami Zielonki, Iwanowice, Słomniki, KocmyrzówLuborzyca i miastem Kraków. Położenie gminy na tle sąsiednich jednostek administracyjnych
prezentuje Rysunek 4.
Obszar gminy przecina droga krajowa nr 7 (międzynarodowa droga europejska E77), czyli
droga łącząca Kraków z Kielcami i Warszawą, oraz z dobrze rozwinięte drogi powiatowe
i gminne.
Gmina zajmuje obszar 51 km2 (5113 ha), największą część (ok. 85%) jej powierzchni
stanowią użytki rolne (4344 ha), z czego grunty orne stanowią 81% (3519 ha) użytków
rolnych. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują niecałe 6% (302 ha) obszaru
gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią ok. 8% powierzchni gminy (429 ha).

Rysunek 2 Gmina Michałowice
Źródło: www.google.pl/maps
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Rysunek 3 Sołectwa w gminie Michałowice
Źródło: www.michalowice.malopolska.pl

Rysunek 4 Położenie gminy Michałowice
Źródło: www.malopolskie.pl

Według danych GUS w roku 2013 dostęp do instalacji:
•
•

wodociągowej posiadało 93,1% mieszkańców (piąta lokata w powiecie);
kanalizacyjnej posiadało 13,7% mieszkańców (trzynasta lokata w powiecie);
20
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•

gazowej posiadało 81,1% mieszkańców (siódme miejsce w powiecie).

Struktura demograficzna
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Michałowice w 2013
zamieszkiwało 9721 mieszkańców (4883 kobiet). Gęstość zaludnienia wynosiła 190
mieszkańców/km2. Gmina charakteryzowała się dodatnim przyrostem naturalnym (+3) oraz
dodatnim saldem migracji (wynoszącym 180). Zakres zmian demograficznych przedstawia
Tabela 3.
W regionie można zaobserwować dużą migrację mieszkańców z miasta Krakowa do strefy
podmiejskiej, szczególnie na północ od Krakowa (stąd relatywnie wysoki wskaźnik migracji
na tle innych gmin województwa małopolskiego).
Tabela 3 Podstawowe dane demograficzne – gmina Michałowice

Parametr
Liczba ludności ogółem
Liczba kobiet
Liczba mężczyzn
Przyrost naturalny
Przyrost naturalny na 1000
ludności
Saldo migracji
Gęstość zaludnienia
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
Ludność w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym
Bezrobotni zarejestrowani

Źródło: GUS

Jednostka
miary
osób
osób
osób
-

Wartość
2010
9190
4603
4587
20

2011
9356
4698
4658
12

2012
9538
4804
4734
12

2013
9721
4883
4838
3

-

2,2

1,3

1,3

0,3

osób
osób/km2

209
180

154
183

148
187

180
190

osób

2117

2143

2135

1776

osób
osób
osób

5826
1247
258

5984
1265
222

6092
1311
252

6564
1381
277

Energetyka
Energia elektryczna
Sieć elektroenergetyczna gminy Michałowice jest silnie powiązana z infrastrukturą
elektroenergetyczną Krakowa i gmin sąsiednich, a także ze Słomnikami: źródłami
zaopatrzenia w energię elektryczną są stacje położone w Krakowie GPZ Lubocza (220/110
kV/SN) oraz w Słomnikach – GPZ w Prandocinie (110/15 kV). Energia dostarczana jest
dwoma liniami średniego napięcia. Istniejące stacje transformatorowe oraz sieci
bezpośrednio zasilające odbiorców są własnością i pozostają w eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A.
Sieci niskiego napięcia są w zasadzie wyłącznie sieciami napowietrznymi (za wyjątkiem
części przyłączy domowych, które są kablowe).
Ponadto przez południową część gminy przebiegają linie o znaczeniu ponadregionalnym:
•
•
•

napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Siersza – Lubocza;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Prądnik – Lubocza;
linia elektroenergetyczna zasilająca sieć trakcyjną (wzdłuż trasy kolejowej).
21
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Oświetlenie uliczne
Na terenie gminy Michałowice znajduje się 1009 punktów świetlnych:
• rtęciowe - 5;
• sodowe - 1000;
• LED –4.
Jak wynika z powyższego zestawienia, oświetlenie uliczne w znakomitej większości oparte
jest na lampach sodowych. Ich stan techniczny określono jako dobry. Modernizację
oświetlenia ulicznego przeprowadzono w latach 2008-2009, średni wiek lamp szacowany jest
na ok. 5 lat. Właścicielami infrastruktury są po części gmina, po części zakład energetyczny.
Zaopatrzenie w paliwa gazowe
Sieć gazowa średnioprężna na obszarze gminy Michałowice jest ściśle powiązana ze
stacjami redukcyjno-pomiarowymi I stopnia zlokalizowanymi poza obszarem gminy
w Krakowie-Mistrzejowicach i w Zielonkach.
Przez teren gminy przebiegają następujące gazociągi:
•
•
•
•
•

gazociąg wysokoprężny ø 350 PN 63 relacji Batowice – Muniaczkowice;
gazociąg ø 200/160 PE przebiegający od stacji redukcyjno – pomiarowej w Krakowie
przez Raciborowice, Kończyce, Książniczki, Młodziejowice do Michałowic;
gazociąg ø 110/90 PE przebiegający przez Michałowice i Wilczkowice oraz ø 75 PE
przebiegający przez miejscowość Zerwana w kierunku gminy Iwanowice;
gazociąg ø 90/75 PE przebiegający przez miejscowości Masłomiąca, Więcławice
Stare, Więcławice Dworskie i Zagórzyce Stare;
gazociągi ø 75 PE na terenie Sieborowic i Pielgrzymowic.

Gazociągi średniego ciśnienia przebiegające przez gminę Michałowice są jednocześnie
gazociągami przesyłowymi doprowadzającymi gaz do gminy Iwanowice oraz pełnią rolę sieci
rozdzielczych.
Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wyniosły 3372 sztuk (GUS
2013). Wśród odbiorców gazu przeważają gospodarstwa (2512 gospodarstw), z czego ok.
72,5% odbiorców wykorzystywała gaz do ogrzewania (1822 gosp.). Zużycie gazu
w 2013 roku wyniosło 2971,4 tys. m3.
Energia cieplna
Na terenie gminy nie funkcjonuje zcentralizowana sieć ciepłownicza. Wszystkie budynki są
zaopatrywane w ciepło z indywidualnych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi
(węgiel, koks, drewno) oraz gazem ziemnym lub olejem opałowym.
Budynki użyteczności publicznej zasilane są ciepłem pochodzącym z kotłowni gazowych,
jedynie w siedzibie Urzędu Gminy do podgrzewania wody wykorzystuje się energię
elektryczną.
Wyniki inwentaryzacji indywidualnych źródeł grzewczych pokazują, iż ponad połowa
budynków jednorodzinnych (ok. 53%) wykorzystuje węgiel jako główne źródło ciepła. Dosyć
duży odsetek budynków wykorzystuje źródła ciepła zasilane gazem (39,84%). Około 3,5%
obiektów jako źródło ciepła wykorzystuje piece kaflowe. W znikomym stopniu stosowane są
kotły olejowe i pompy ciepła. Inne źródła ogrzewania wykorzystuje ok. 3,2% obiektów.
22
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Przeciętna moc urządzeń wykorzystywanych przez mieszkańców w gminie Michałowice
wynosi 21 kW. Zestawienie informacji odnośnie struktury źródeł grzewczych przedstawia
Rysunek 5.

Rysunek 5 Podział źródeł ciepła na terenie gminy Michałowice
Źródło: Raport z inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe

Alternatywne źródła energii
Na terenie gminy odnawialne źródła energii są wykorzystywane w niewielkim stopniu.
W wyniku inwentaryzacji źródeł ciepła, stwierdzono, że na terenie gminy w marginalnym
stopniu wykorzystywane są pompy ciepła (ok. 0,27% budynków). Brak informacji na temat
wykorzystania przydomowych elektrowni wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych lub
kolektorów słonecznych.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iż ok. 58% ankietowanych
mieszkańców byłaby zainteresowana wykorzystaniem instalacji OZE w przypadku uzyskania
dofinansowania. Należy zwrócić uwagę, iż ankiety z Michałowic, Sierbowic i Wilczkowic
wykazały bardzo wysokie zainteresowanie możliwością wykorzystania OZE (90-100%).
Dosyć duży odsetek ankietowanych (ok. 30%) nie jest w ogóle zainteresowanych
stosowaniem instalacji OZE.
Budownictwo i gospodarstwa domowe
Wg danych GUS w roku 2013 w gminie zlokalizowanych było 3083 budynków mieszkalnych
(3094 mieszkania) o łącznej powierzchni 382 643 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania przypadająca na 1 mieszkańca wynosiła średnio ok. 39,4 m2. Instalacje
centralnego ogrzewania posiadały 2593 budynki mieszkalne. Strukturę budynków
mieszkalnych przedstawia Tabela 4.
W 2012 gmina Michałowice mogła pochwalić się najwyższym wskaźnikiem liczby nowych
budynków na 1000 mieszkańców (12,4) wśród gmin wokoło Krakowa.
Wszystkie budynki są zaopatrywane w ciepło z indywidualnych źródeł ogrzewania zasilanych
paliwami stałymi (węgiel, koks, drewno), gazem ziemnym, rzadziej olejem opałowym.
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Tabela 4 Zestawienie informacji nt. sektora mieszkalnego

Parametr
Liczba budynków mieszkalnych
[szt.]
Łączna powierzchnia użytkowa
mieszkań [m2]
Średnia powierzchnia użytkowa
mieszkania na 1 osobę [m2]
Liczba budynków mieszkalnych
z instalacjami c.o. [szt.]

2010

2011

2012

2013

2607

2896

2999

3083

325 599

346 272

367 292

382 643

35,4

37,0

38,5

39,4

2281

2397

2508

2593

Źródło: GUS

W 2014 r. pod zarządem gminy było 36 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni
677 m2. Najwięcej z nich występowało w sołectwie Raciborowice (por. Tabela 5).
Tabela 5 Zestawienie budynków mieszkalnych będących własnością gminy w 2014 r.

L.p. Sołectwo
Ilość budynków Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa [m2]
1.
Więcławice Stare 1
4
124
2.
Raciborowice
1
32
553

Źródło: Urząd Gminy Michałowice

Część budynków użyteczności publicznej poddano termomodernizacji. Zestawienie
budynków użyteczności publicznej wraz podstawowymi danymi na ich temat przedstawia
Tabela 6.
Tabela 6 Zestawienie budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Michałowice

Rok
budowy
2011

-

1994

-

1995

2006 budowa hali

1996

4

Ośrodek
Zdrowia
Zespół Szkół w
Raciborowicach
Zespół Szkół w
Michałowicach

1946

5

Zespół Szkół w
Więcławicach

2002 przebudowa,
2011 izolacja
fundamentów
1999 rozbudowa,
2004 wymiana okien,
ocieplenie części
budynku

L.p.

Budynek
Urząd Gminy

Rok i zakres
modernizacji

1
2
3

Źródło ciepła
c.o. - kocioł gazowy
c.w.u. - energia
elektryczna
c.o. i c.w.u. - kocioł
gazowy
c.o. i c.w.u. - kocioł
gazowy
c.o. i c.w.u. - kocioł
gazowy
c.o. i c.w.u. - kocioł
gazowy

Źródło: Urząd Gminy Michałowice

Na terenie gminy Michałowice zlokalizowanych jest zaledwie kilka budynków
wielorodzinnych (Tabela 7), mieszkalnictwo opiera się przede wszystkim na budynkach
jednorodzinnych i zagrodowych, a ich zestawienie prezentuje Tabela 8.
Tabela 7 Zestawienie budynków wielorodzinnych.

L.p. Sołectwo
1.
2.
3.

Michałowice
Młodziejowice
Raciborowice

Ilość budynków
wielorodzinnych
1
1
6

Ilość
mieszkań
19
4
54

Źródło: Urząd Gminy Michałowice
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Tabela 8 Zestawienie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zagrodowych na terenie gminy w 2014 r.

L.p.

Sołectwo

Górna Wieś
Kończyce
Kozierów
Książniczki
Masłomiąca
Michałowice
Młodziejowice
Pielgrzymowice
Raciborowice
Sieborowice
Więcławice
11.
Dworskie
12.
Więcławice Stare
13.
Wilczkowice
14.
Wola Więcławska
Zagórzyce
15.
Dworskie
16.
Zagórzyce Stare
17.
Zdzięsławice
18.
Zerwana
Ogółem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ilość budynków
mieszkalnych
109
66
81
85
319
1147
111
144
160
94
74
72
102
109
91
38
62
83
2947

Źródło: Urząd Gminy Michałowice

Na podstawie ankietyzacji budynków (Raport z inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni
oraz kominków na paliwo stałe) swierdzono, iż średni wiek budynków mieszkalnych w gminie
wynosi ok. 29 lat. Najmłodsze budynki występują w sołectwie Górna Wieś, natomiast
najstarsze budynki są w Woli Więcławskiej. Podział wiekowy budynków prezentuje Rysunek
6.

Rysunek 6 Struktura wiekowa budynków w powiecie krakowskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Transport
Transport drogowy
Obszar gminy charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią dróg, na które składają się:
•

•
•

Droga krajowa nr 7 – przez teren gminy przebiega na odcinku ok. 7,1 km
(nawierzchnia twarda asfaltowa). Planowana przebudowa DK7 na drogę szybkiego
ruchu S7 (nowy korytarz drogowy) spowoduje najprawdopodobniej obniżenie klasy
obecnej DK7, a także zmianę natężenia ruchu – część pojazdów, szczególnie ruch
tranzytowy, wykorzysta drogę S7. Natężenie ruchu na odcinku Wesoła/Widoma Kraków przedstawia Tabela 9.
Sieć dróg powiatowych - o łącznej długości ok. 43,3 km.
Lokalne i dojazdowe drogi gminne o łącznej długości ok. 120,9 km, w tym:

•
•
•

Drogi gminne publiczne (asfaltowe) - 53,4 km
Drogi gminne publiczne (tłuczniowe) -17,5 km
Drogi gminne wewnętrzne (tłuczniowe) - 50,0 km.

Według danych z Urzędu Gminy ok. 25% dróg stanowią drogi o nawierzchni żużlowej lub
gruntowej. Pozostała część to drogi o nawierzchni ulepszonej.
Tabela 9 Średni Dobowy Ruch (SDR) na drodze krajowej 7 na odcinku Wesoła/Widoma - Kraków w 2010
roku

Rodzaj pojazdu
Pojazdy silnikowe ogółem
Motocykle
Sam. osob., mikrobusy
Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze)
Sam. ciężarowe bez przyczepy
Sam. ciężarowe z przyczepą
Autobusy
Ciągniki rolnicze
Rowery

DK 7 Wesoła - Kraków
17075
62
13902
1447
507
842
305
10
27

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Transport kolejowy
Przez południowe obrzeże gminy przebiega linia kolejowa (z węzła krakowskiego do
magistrali łączącej Śląsk z Warszawą, np. linia kolejowa nr 8 Kraków Główny - Warszawa
Zachodnia). Komunikacja ta nie ma bezpośredniego wpływu na transport na terenie gminy najbliższe przystanki osobowe znajdują się w Zastowie, Łuczycach (gmina KocmyrzówLuborzyca) i Polanowicach (gmina Słomniki).
Zbiorowy transport pasażerski
Transport zbiorowy funkcjonuje w oparciu o:

1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy
Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków
zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego kursują linie autobusowe aglomeracyjne.
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2. Prywatne firmy przewozowe (busy i autobusy), kursujące w szczególności na
trasie Kraków – Słomniki – Miechów, ale także zapewniające połączenia z
poszczególnymi miejscowościami.
Aktualnie na terenie gminy obsługiwane są następujące trasy:
•
•
•
•
•
•
•

MPK 250 - Kraków - Raciborowice - Zastów;
MPK 277 - Kraków - Michałowice - Iwanowice;
MPK 257 - Kraków - Michałowice - Narama;
MPK 260 - Kraków - Michałowice - Pielgrzymowice;
Zagórzyce Dworskie "Pętla" - Kraków - Zagórzyce Dworskie "Pętla";
Wola Więcławska - Kraków - Wola Więcławska;
MPK 270 - Kraków - Zastów - Pielgrzymowice.

Zasadniczą rolę komunikacyjną pełni jednak transport indywidualny.
Transport niezmotoryzowany
Brak wydzielonych dróg rowerowych – komunikacja rowerowa korzysta z istniejącego
systemu dróg. Przez teren gminy przebiegają turystyczne szlaki rowerowe (jako drogi
asfaltowe, gruntowe lub szutrowe):
•
•
•

„Dolina Dłubni", o długości 11,2 km na terenie gminy;
„Widokowy”, o długości 13,2 km na terenie gminy;
„Kościuszkowski”, o długości 11 km na terenie gminy.

Gospodarka
Przemysł, handel i usługi
W 2013 roku na terenie gminy było zarejestrowanych 1056 podmiotów gospodarki
narodowej, w tym: 11 w sektorze rolniczym, 114 w przemysłowym, 131 w budowlanym.
Szczegółowe rozbicie podmiotów gospodarczych wg wybranych sekcji PKD przedstawia
Tabela 10.
Największy odsetek stanowią podmioty prywatne (ok. 98%), przy czym ok. 84,5% wszystkich
podmiotów zarejestrowanych w REGON to osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą.
Ogólny rozwój strefy podmiejskiej ma bezpośredni wpływ także na rozwój strefy
gospodarczej - następuje przenoszenie przedsiębiorstw poza obszar Krakowa. W latach
2008-2012 na terenie gminy nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 51%.
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Tabela 10 Struktura podmiotów gospodarczych gminy Michałowice wg wybranych sekcji PKD

Sekcja
wg PKD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
SiT
Źródło: GUS

Liczba
podmiotów
Rolnictwo leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
11
Górnictwo i wydobywanie
1
Przetwórstwo przemysłowe
104
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 7
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 2
działalność związana z rekultywacją
Budownictwo
131
Handel
hurtowy
i
detaliczny,
naprawa
pojazdów 293
samochodowych włączając motocykle
Tranzyt i gospodarka magazynowa
65
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 33
gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
29
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
34
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
32
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
109
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 40
wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 9
zabezpieczenia społeczne
Edukacja
32
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
65
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
18
Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe 41
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Wyszczególnienie

Na obszarze gminy nie zlokalizowano dużych zakładów produkcyjnych i przemysłowych.
Rolnictwo i rybactwo
Na obszarze gminy występują gleby pochodzenia lessowego, głównie gleby brunatne, ale
także bielicowe i czarnoziemy. W dolinach rzecznych - mady. Gleby od I do III klasy
bonitacyjnej zajmują 86,84% powierzchni użytków. Gleby słabych klas (V i VI) zajmują
niewielką część obszaru (ok. 2%). Dominującym jest krajobraz pól rozdrobnionych (wrażliwy
ze względu na presję na tworzenie nowych terenów budowlanych).
Powszechny spis rolny przeprowadzony na terenie gminy w 2010 wykazał 1153
indywidualne gospodarstwa rolnicze, przy czym 914 gospodarstw deklarowało prowadzenie
działalności rolniczej. Powierzchnia gospodarstw rolnych wynosiła 3111,16 ha, a średnia
powierzchnia użytków rolnych to 2,36 ha. Przeważającą liczbę stanowiły gospodarstwa
o wielkości pomiędzy 1 a 5 ha (ok. 55%). Małe gospodarstwa (poniżej 1 ha) to ok. 33%
gospodarstw. Około połowa gospodarstw posiadała ciągniki rolnicze.
Dominowała hodowla zbóż (w szczególności pszenica ozima i jęczmień jary), ziemniaków
i warzyw gruntowych. Wśród zwierząt gospodarskich najczęściej hodowano drób, trzodę
chlewną i bydło.
28
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Leśnictwo i tereny zielone
Według danych GUS w 2013 roku powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy wynosiła
185,49 ha, z czego ok. 68% stanowiły grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie
Lasów Państwowych (125,49 ha). Obszar gminy charakteryzował się niewielką lesistością
(3,6%), wyznaczoną przez trzy kompleksy leśne (las michałowicki, las młodziejowicki i las
w Masłomiący). Ponadto roślinność wysoka występuje wzdłuż rzeki Dłubni (głównie łęgi).
Obszary chronione
Na terenie gminy rozciągają się obszary dwóch parków krajobrazowych:

1. Dłubniański Park Krajobrazowy - zajmuje na terenie gminy powierzchnię 1259,3
ha (ok. 24,6% powierzchni gminy);
2. Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” - zajmuje na terenie gminy
powierzchnię 487,1 ha (ok. 9,5% powierzchni gminy)
Ponadto w granicach gminy zlokalizowanych jest pięć pomników przyrody (w tym 4 drzewa).
Gospodarka odpadami
Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej stanowią główne źródło
powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (z późniejszymi zmianami, w tym z dnia
28.11.2014 r.), na terenie gminy funkcjonuje dobrze zorganizowany system wywozu
odpadów komunalnych:
•

•

•
•

odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Michałowice odbywa się na
podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotem świadczącym usługi odbioru
odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości;
zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów, gdzie mieszkańcy mogli
dostarczać plastik, szkło, metal, papier, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, a także niewielkie ilości odpadów
budowlanych;
w budynkach użyteczności publicznej znajdują się pojemniki na zużyte baterie;
zorganizowano odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego
i zużytych opon (2 razy w roku).

Na terenie gminy nie ma wysypisk śmieci - odpady wywożone są na składowiska poza
obszar gminy. Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Michałowice
w roku 2013 wyniosła 2 257,74 Mg, z czego selektywnie zebrano 362,74 Mg odpadów.
Składowaniu poddano 261,9832 Mg odpadów.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny – po 8,00 zł/os za
pierwsze cztery osoby + 5,00 zł za każdą następną osobę,
• w przypadku braku segregacji odpadów – 12,00 zł/os za pierwsze cztery osoby
i 7,50 zł za każdą następną osobę.
Tym sposobem, nawiązując do zobowiązań wynikających z ustawy, promowana jest do
zbiórka odpadów w sposób selektywny oraz umożliwiający recykling odpadów (z podziałem
na następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz inne niż niebezpieczne
29
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odpady budowlane i rozbiórkowe). Rosnący poziom odzyskiwania surowców wtórnych
przedstawia Tabela 11.
Osiągnięty za rok 2013 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
zbieranych w sposób selektywny, tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyniósł
35,72% i wynik ten należy uznać za bardzo wysoki - przepisy krajowe wymagają poziomu
30% w roku 2018 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych). W roku 2014 poziom recyklingu tego typu
odpadów podniósł się do 48,84% (wg przepisów szacunkowy poziom 50% zaplanowano
w roku 2020).
Tabela 11 Odzysk surowców wtórnych

Surowiec
Makulatura [Mg]
Tworzywa sztuczne [Mg]
Szkło [Mg]

Źródło: Urząd Gminy Michałowice

2011r.
37,6
29,4
53,2

2012r.
13,71
19,64
35,02

2013r.
17,4
60,79
79,862

2014r.
68,943
123,969
142,069

Jakość powietrza
Na terenie gminy Michałowice nie występują duże zakłady przemysłowe, jednakże znajduje
się ona w zasięgu oddziaływania emitorów z terenu byłej Huty im. T. Sendzimira
i Aglomeracji Krakowskiej. Największy wpływ na jakość powietrza na obszarze powiatu
krakowskiego ma emisja powierzchniowa związana ze spalaniem paliw stałych, w drugiej
kolejności emisja liniowa związana z transportem. Zdecydowana większość gospodarstw
korzysta ze źródeł ciepła opartych na węglu kamiennym. Skutkuje to emisją do powietrza
zanieczyszczeń takich jak: tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu oraz pyłów. Dodatkowo ze
względu na spalanie odpadów do powietrza przedostaje się także wiele innych toksycznych
substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku oceny jakości
powietrza dokonuje się w układzie stref obejmujących swoimi granicami aglomeracje, miasta
powyżej 100 tys. mieszkańców oraz pozostałe tereny w obrębie województwa.
W województwie małopolskim wyznaczono trzy strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto
Tarnów i strefa małopolska.
W wyniku rocznej oceny jakości województwa w 2011 roku strefa małopolska (obejmująca
również teren gminy Michałowice) została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym
zobligowana do opracowania programu ochrony powietrza, z uwagi na przekroczenie:
•
•
•
•

dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz.;
stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym;
dopuszczalnego poziomu pyłu PM2,5 w roku kalendarzowym;
przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.

Ponadto ocena jakości powietrza w 2012 roku wykazała również przekroczenia w strefie
małopolskiej dopuszczalnej średniodobowej wartości stężeń dwutlenku węgla. W ramach
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego dla każdej ze stref określono
wymagany do osiągnięcia efekt ekologiczny oraz wyznaczono działania naprawcze, których
realizacja pozwoli na osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w perspektywie
2023 roku.
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Na podstawie danych o wielkości i parametrach emisji, badań meteorologicznych oraz
obiektywnego szacowania z wykorzystaniem wyników modelowania rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń w powietrzu (model CALPUFF) i uwzględniającego skalę regionalną
oddziaływania źródeł dla roku bazowego 2011 wyznaczono obszary przekroczeń wartości
kryterialnych poszczególnych zanieczyszczeń. W wyniku badań modelowych na obszarze
gminy (podobnie jak we wszystkich gminach województwa małopolskiego) stwierdzono
ponadnormatywne roczne stężenia benzo(α)pirenu, oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,
które w przypadku gminy Michałowice w dużej mierze stanowią zanieczyszczenia
napływowe z sąsiednich gmin.
1.6 Identyfikacja obszarów problemowych
Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien objąć swoim zakresem w szczególności obszary
problemowe z zakresu emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza,
efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, transportu i edukacji
ekologicznej. W przypadku gminy Michałowice obszary problemowe i działania, które
powinny przeciwdziałać zidentyfikowanym problemom przedstawiają się następująco:
Budownictwo
Obszary problemowe związane z sektorem budownictwa wynikają z:
•
•
•

poziomu niskiej emisji, głównie z palenisk indywidualnych na paliwa stałe;
małej wydajności energetycznej budynków, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak
i w budynkach użyteczności publicznej;
znikomego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym
gminy.

Transport
Obszarem problemowym w sektorze transportu jest niski poziom proekologicznych
rozwiązań transportowych (np. promocja transportu zbiorowego, budowa ścieżek
rowerowych, wspólne przejazdy – carpooling, promowanie zasad eco-driving).
Gospodarka komunalna
Obszarem problemowym w sektorze gospodarki komunalnej jest brak energooszczędnych
rozwiązań oświetleniowych (np. redukcja mocy, oprawy LED, inteligentne sterowanie).
1.7 Aspekty organizacyjne i finansowe
Aspekty organizacyjne
Odpowiednia koordynacja działań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej ma
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych. Realizacja działań
określonych w Planie spoczywa na poszczególnych jednostkach organizacyjnych w ramach
struktur Urzędu Gminy, a w szczególności:
•
•
•

Referat Budżetu i Finansów;
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej;
Referat Rozwoju Gospodarczego.
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Aktualnie za całościową realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej odpowiada Wójt Gminy
Michałowice. W celu sprawnej i efektywnej realizacji PGN zaleca się powołanie koordynatora
- specjalisty ds. energii, który zapewni skuteczną realizację celów i kierunków działań w nim
ujętych. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie koordynacja
wdrażania Planu na szczeblu gminy, kontrola nad pozyskaniem środków finansowych na
jego realizację, weryfikacja i aktualizacja harmonogramu wdrażania PGN, monitoring
postępów realizacji poszczególnych działań i osiąganych rezultatów, sporządzanie raportów
z przeprowadzonych działań. Do kompetencji Koordynatora powinny należeć także inne
działania w zakresie planowania i zarządzania energią w gminie, a w szczególności nadzór
nad spójną polityką na szczeblu lokalnym uwzględniającą priorytet poprawy jakości
powietrza. Koordynator będzie podległy bezpośrednio Wójtowi Gminy.
Do realizacji PGN przewiduje się zaangażowanie obecnie pracującego personelu w Urzędzie
Gminy Michałowice oraz jednostkach gminnych. Koordynacją realizacji polityki klimatycznej
gminy będzie kierować Koordynator PGN (1 etat) – stanowisko będzie utworzone po
uchwaleniu PGN i przyjęciu do realizacji, najpóźniej do końca 2018 roku. Do czasu
utworzenia samodzielnego stanowiska funkcję koordynatora będzie pełnić pracownik
wyznaczony przez Wójta. Zakres obowiązków Koordynatora jest szeroki proponuje się by
powstał zespół wspierający realizację Planu, powołany zarządzeniem Wójta, złożony z
pracowników Urzędu Gminy (w skład powinni wejść przedstawiciele: Referatu Budżetu i
Finansów, Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Referatu Rozwoju
Gospodarczego). Osoby te powinny być przeszkolone w obszarze ochrony powietrza oraz
efektywności energetycznej, redukcji emisji
Współpraca z interesariuszami
Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki czy grupy i organizacje, na które
PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN dla Gminy są wszyscy
mieszkańcy, organizacje oraz przedsiębiorstwa działające na obszarze Gminy. Dwie główne
grupy interesariuszy to:
Jednostki gminne

Gmina Michałowice, a w szczególności Referat Budżetu i Finansów,
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Referatu Rozwoju
Gospodarczego, Pełnomocnik ds. rozwoju i promocji, jednostki
budżetowe i edukacyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesariusze
zewnętrzni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach;
Gminny
Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół
Michałowicach (GZEAS);
Biblioteka Publiczna w Michałowicach;
Zespół Szkół w Michałowicach;
Zespół Szkół w Więcławicach Starych;
Zespół Szkół w Raciborowicach;
Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach;
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o..

w

Mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe i inne niebędące jednostkami gminnymi przede wszystkim
Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe oraz stowarzyszenia,
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przedsiębiorcy (w szczególności firmy transportowe, firmy budowlane,
deweloperzy, dostawcy paliw i energii oraz firmy typu ESCO i banki)
oraz inni reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.
Zaangażowanie interesariuszy zakłada:
1) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o przystąpieniu do opracowania PGN przez
Gminę Michałowice w takim zakresie, by kształt projektu oraz jego istotność dla
Gminy były dobrze zrozumiane.
2) Przeprowadzenie inwentaryzacji emisji oraz zebranie opinii od interesariuszy o
możliwych działaniach niezbędnych do ujęcia w Planie.
3) Aktywny udział interesariuszy we wdrażaniu założonych działań.
W trakcie konsultacji społecznych nie odnotowano odmowy kluczowych interesariuszy dla
podjęcia i wspierania działań ujętych w planie.
Aspekty finansowe
Dla skutecznego wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz osiągnięcia wymaganego
efektu ekologicznego niezbędne jest określenie możliwości jego finansowania. Działania
w ramach PGN będą finansowane zarówno z budżetu gminy, jak również z zewnętrznych
źródeł finansowania (w postaci bezzwrotnych dotacji, pożyczek, preferencyjnych kredytów,
finansowania w formule ESCO). Szczegółowy harmonogram realizacji PGN powinien
uwzględniać terminy ubiegania się o zewnętrzne środki finansowania.
W zakresie budżetu gminy wydatki związane z realizacją PGN powinny zostać ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej zarówno w dochodach i wydatkach, jak i w wykazie
planowanych przedsięwzięć w perspektywie na lata 2015-2020. Wszystkie jednostki
organizacyjne wskazane w Planie jako odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych zadań
powinny zadbać o zabezpieczenie w budżecie środków na realizację odpowiedniej części
przewidzianych zadań na każdy rok.
Potencjalne źródła finansowania dla każdego z działań określono w rozdziale działania,
zadania i środki zaplanowane w perspektywie długoterminowej i krótkoterminowej dla gminy
Michałowice. W przyszłości mogą się pojawić nowe mechanizmy finansowe umożliwiające
wdrażanie działań ujętych w PGN, dlatego należy na bieżąco weryfikować możliwości
ubiegania się o potencjalne zewnętrzne środki finansowe.
Dostępne obecnie i w najbliższej perspektywie zewnętrzne źródła finansowania działań to
przede wszystkim:
•
•
•
•
•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
System Zielonych Inwestycji – programy priorytetowe:

•
•
•

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;
Biogazownie rolnicze;
Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę;
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•
•
•
•
•

Aktualne programy priorytetowe NFOŚiGW w perspektywie finansowej 2015-2020;
Program LIFE+;
Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego:

•
•
•
•
•

Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu
przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)
SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne;

premia termomodernizacyjna;
premia remontowa;

Bank BOŚ – kredyty ekologiczne;
System białych certyfikatów;
Finansowanie w formule ESCO.

Środki na monitoring i ocenę realizacji Planu
Prowadzenie stałego monitoringu PGN jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu
działań i osiąganiu założonych celów. Monitoring realizacji PGN na poziomie gminy będzie
prowadzony zgodnie z ogólnymi wytycznymi do monitoringu PGN dla Metropolii Krakowskiej,
zawartymi w rozdziale „Monitoring i raportowanie”.
Koordynator (lub zespół koordynujący) PGN będzie odpowiedzialny za zebranie danych dla
zadań realizowanych na poziomie gminy oraz za aktualizację Bazy Emisji w zakresie danych
energetycznych.
Poza środkami niezbędnymi na utrzymanie etatu (etatów) koordynatora PGN na poziomie
gminy nie przewiduje się przeznaczania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia budżetu
gminy, środków finansowych na monitoring i ocenę realizacji Planu. W przypadku utworzenia
stanowiska koordynatora lub zespołu koordynującego odpowiedzialnego za wdrażanie
i realizację PGN, zostanie określony zakres obowiązków.

1.8 Analiza SWOT
Analiza SWOT jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod diagnozy stanu aktualnego.
Polega ona na identyfikacji mocnych stron (z ang. Strenghts), słabych stron (Weaknesses),
szans (Opportunities), zagrożeń (Threats). Analiza SWOT (Tabela 12) stanowi podstawę do
opracowania kompleksowej strategii niskoemisyjnej rozwoju gminy, uwzględniającej jej atuty
i zjawiska i tendencje w otoczeniu, przy jednoczesnej minimalizacji wpływu słabych stron
oraz zagrożeń, postrzeganych również jako bariery w kontekście realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej.
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Tabela 12 Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Michałowice

(S) SILNE STRONY
•

•

•

Zwiększająca się liczba
mieszkańców, korzystne
procesy demograficzne.
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego na obszarze
całej gminy.
Dobra współpraca pomiędzy
lokalnym samorządem i innymi
instytucjami (organizacje
pozarządowe, przedsiębiorcy,
środowiska naukowe).

•

•

•

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

•

•

(O) SZANSE
•

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

(W) SŁABE STRONY

•

•

•
•

Nowa perspektywa finansowa
2014-2020, możliwość
uzyskania środków na
działania związane z poprawą
efektywności energetycznej,
wzrostem udziału energii ze
źródeł odnawialnych.
Rozwój i coraz większa
dostępność technologii
energooszczędnych (np.
świetlówki).
Zwiększenie liczby pojazdów
spełniających europejskie
normy w zakresie emisji spalin.
Planowana budowa drogi
ekspresowej S-7.
Planowana budowa strefy
parkingowej z połączeniem

Infrastruktura drogowa:
niewystarczająca liczba miejsc
parkingowych / punktów
przesiadkowych, brak ciągów
pieszych i rowerowych wzdłuż
jezdni.
Braki w zakresie
termomodernizacji budynków
publicznych (m.in. szkoły,
przedszkola).
Przestarzała infrastruktura
energetyczna.
Niski poziom bezpieczeństwa
ekologicznego:
zanieczyszczenie powietrza
spowodowane spalaniem
odpadów w piecach domowych,
piece o niskiej sprawności
energetycznej.
Niska świadomość ekologiczna
mieszkańców oraz w zakresie
racjonalnego gospodarowania
energią i ochrony powietrza.

(T) ZAGROŻENIA
•
•
•

•

Prognozowany ogólnokrajowy
wzrost zużycia energii finalnej.
Prognozowany wzrost natężenia
ruchu na drogach.
Prognozowany wzrost liczby
mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym.
Prognozowany wzrost liczby
mieszkańców i związany z tym
wzrost wykorzystania energii na
terenie gminy.
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•
•

•

•

zbiorowym do Krakowa.
Planowana szybka kolej
aglomeracyjna.
Wzrost świadomości
mieszkańców w zakresie
poszanowania energii i
zagrożeń związanych ze
spalaniem paliw stałych oraz
odpadów w domowych
paleniskach.
Zwiększenie wykorzystania
potencjału odnawialnych źródeł
energii.
Rozwój komunikacji w ramach
Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego, w tym rozwój
transportu zbiorowego
i zrównoważonego.

Źródło: Opracowanie własne

2. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
Inwentaryzację emisji wykonano zgodnie z metodologią obejmującą pozyskanie danych od
jednostek gminnych oraz interesariuszy zewnętrznych, w tym przeprowadzenie
inwentaryzacji czynnych pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe, której wyniki
przedstawiono w „Raporcie z inwentaryzacji czynnych pieców, kotłów i kominków na paliwo
stałe” (10). Wielkość pozyskanej próby (odpowiedzi) dotyczącej budynków mieszkalnych –
10,47% (ankietyzację przeprowadzono w 502 budynkach, z czego uzyskano 323
odpowiedzi).
Jako rok bazowy ustalono rok 2010 ze względu na dostępność dokumentów strategicznych
oraz niezbędnych danych. Emisje określono także dla roku 2013. Poniżej przedstawiono
podsumowanie wyników inwentaryzacji.
2.1 Rok 2010
Wielkość emisji w roku bazowym oszacowano na poziomie 38 029 Mg CO 2 . Za emisję
odpowiedzialny był przede wszystkim sektor budynków mieszkalnych (48,8% emisji),
wynikającej przede wszystkim z użytkowania energii elektrycznej i węgla oraz sektor
transportu prywatnego (36,8% emisji). Wielkość emisji i udziały poszczególnych źródeł
(podsektorów) w zużyciu energii i emisji przedstawiono w tabelach oraz wykresach poniżej .

2.2 Rok 2013
Wielkość emisji w roku 2013 określono na poziomie 43 808 Mg CO 2 . Za emisję
odpowiedzialny był nadal przede wszystkim sektor mieszkaniowy (45,3% emisji) oraz
transportu prywatnego (ok. 40,1% emisji). Wielkość emisji i udziały poszczególnych źródeł
(podsektorów) w zużyciu energii i emisji przedstawiono w tabelach oraz wykresach poniżej.
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Tabela 13. Zużycie energii w gminie Michałowice w latach 2010 i 2013 według podsektorów

Wyszczególnienie

Energia
[MWh] 2010

Energia
[MWh]
2013

Zmiana

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne

1 721

1 835

6,6%

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne)

8 174

9 893

21,0%

Budynki mieszkalne

55 186

62 561

13,4%

Komunalne oświetlenie publiczne

650

652

0,3%

Transport publiczny

718

799

11,3%

54 772

68 772

25,6%

Suma

121 220

144 511

19,2%

Średnia na mieszkańca
Energia z OZE
Udział OZE w końcowym zużyciu energii

13,19
1368,92
1,13%

14,87
1522,45
1,05%

12,7%
111,2%
-6,7%

Transport prywatny i komercyjny

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 14 Wielkość emisji CO2 w gminie Michałowice w latach 2010 i 2013 według podsektorów

Wyszczególnienie
Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne)
Budynki mieszkalne

Emisja CO 2
Emisja CO 2
Zmiana
[Mg CO 2 ] 2010 [Mg CO 2 ] 2013
652

684

4,9%

4 133

4 955

19,9%

18 543

19 844

7,0%

Komunalne oświetlenie publiczne

527

529

0,3%

Transport publiczny

190

212

11,3%

Transport prywatny i komercyjny

13 984

17 584

25,7%

Suma

38 029

43 808

15,2%

4,14

4,51

8,9%

Średnia na mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 7 Udział podsektorów w emisji CO2 w gminie Michałowice w roku 2010 i 2013
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 8 Udział nośników energii w całkowitej emisji CO 2 w gminie Michałowice w roku 2010 i 2013
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 9 Udział podsektorów w zużyciu energii w gminie Michałowice w latach 2010 i 2013
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 10 Udział wykorzystywanych nośników energii w całkowitym zużyciu energii w Gminie
Michałowice w latach 2010 i 2013
Źródło: Opracowanie własne
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2.3 Podsumowanie
Wielkość bezpośredniej i pośredniej emisji CO 2 z obszaru gminy Michałowice pomiędzy
rokiem 2010 a 2013 zwiększyła się o 15,2% (5 779 Mg CO 2 ). Było to spowodowane przede
wszystkim:
•

wzrostem emisji z sektora transportu prywatnego – pomiędzy rokiem 2010 a 2013 na
terenie gminy znacząco zwiększyła się liczba zarejestrowanych pojazdów, co
przełożyło się na ponad 25% wzrost emisji (3 601 Mg CO 2 );

•

wzrostem emisji z sektora mieszkalnego – co należy wiązać ze wzrostem liczby
mieszkańców gminy – emisja wzrosła o 7% (1 301 Mg CO 2 ), przy czym jako
pozytywny trend należy wskazać zmianę struktury zużycia paliw – wzrosło zużycie
gazu, przy ograniczeniu zużycia węgla na cele grzewcze;

•

duży wzrost emisji odnotowano w sektorze usługowym – wzrost o prawie 20%.

Należy wskazać również, że w obiektach gminnych wzrosła emisja z powodu oddania do
użytkowania nowego budynku urzędu gminy.

2.4 Prognoza na rok 2020
Na podstawie wykonanych inwentaryzacji emisji sporządzono prognozę na rok 2020.
Przyjęto następujące założenia:
1) Jako ogólną zasadę przy określeniu prognozy zużycia energii i wynikającej z niej
wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto kontynuację zaobserwowanego trendu
z lat 2010-2013 (trend liniowy), zakładając tym samym, kontynuację
dotychczasowego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Gmina zlokalizowana
pod Krakowem może w najbliższych latach liczyć na stały napływ ludności
osiedlającej się w podkrakowskich miejscowościach, a co za tym idzie z rozwojem
budownictwa mieszkalnego oraz rozwoju sektora usługowego.
2) W sektorze transportu prywatnego przyjęto kontynuację trendu na poziomie 50%
dotychczas obserwowanego, gdyż wzrost w latach 2010-213 był wyjątkowo duży,
utrzymanie takiego trendu do roku 2020 jest mało prawdopodobne (nastąpi nasycenie
ilością pojazdów wśród mieszkańców).
3) Ze względu na upowszechnienie się technologii produkcji energii z OZE (mniejszy
koszt inwestycji) oraz liczne formy wsparcia rozwoju sektora energetyki rozproszonej
dla OZE przyjęto trend o 50% wyższy niż obserwowany.
4) W pozostałych podsektorach utrzymano kontynuację zaobserwowanego trendu z
analizowanych lat.
Wyniki prognozy przedstawiono w tabeli poniżej:
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Tabela 15. Prognozowane wielkości zużycia energii, produkcji energii z OZE oraz emisji CO 2 według
podsektorów
Wyszczególnienie
Budynki, wyposażenie/urządzenia
komunalne
Budynki, wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalne)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publiczne
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
Suma
Energia z OZE
Źródło: Opracowanie własne

Energia
[MWh]
2013

Energia
[MWh]
2020

Emisja
Zmiana [Mg CO2]
2013

Emisja
[Mg CO2]
2020

Zmiana

1 835

2 118

15%

684

762

11%

9 893

14 745

49%

4 955

7 254

46%

62 561
652
799
68 772
144 511
1 522

82 069
656
1 010
89 281
189 879
2 120

31%
1%
26%
30%
31%

19 844
529
212
17 584
43 808

23 094
533
268
22 866
54 776

16%
1%
26%
30%
25%

3. DZIAŁANIA, ZADANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE W PERSPEKTYWIE
DŁUGOTERMINOWEJ I KRÓTKOTERMINOWEJ DLA GMINY
MICHAŁOWICE
3.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
Strategia długoterminowa przedstawia kierunki realizacji działań w gminie Michałowice,
realizowanych zarówno przez gminę, jej jednostki a także interesariuszy zewnętrznych,
w perspektywie do roku 2050. Kierunki wyznaczono dla każdego z obszarów opisanych
w rozdziale Stan obecny. Kierunki działań w obszarach wzajemnie się uzupełniają i są ze
sobą ściśle powiązane. Strategia długoterminowa jest zgodna z Narodowym Programem
Gospodarki Niskoemisyjnej.
Strategia długoterminowa gminy Michałowice wynika bezpośrednio ze strategii przyjętej dla
Metropolii Krakowskiej, w szczególności będzie to realizacja działań służąca ograniczaniu
emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•

efektywnej produkcji i dystrybucji energii;
podnoszenia efektywności wykorzystania i produkcji energii w budynkach;
transportu publicznego, prywatnego, rowerowego, a także zrównoważonej mobilności
mieszkańców;
funkcji związanych z użytkowaniem ziemi na cele rolnicze;
zwiększania zdolności pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery;
ograniczenia emisji z działalności usługowej i handlowej;
ograniczeniu wytwarzanej ilości odpadów oraz ich efektywnego zagospodarowania.

W celu skutecznej realizacji strategii Gminy określono zadania, których spodziewane efekty
są następujące:
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redukcja emisji o 6 722,74 kg pyłu PM10 do 2020 roku
Poprawa jakości powietrza i
redukcja emisji o 5 983,58 kg pyłu PM2,5 do 2020 roku
redukcja zanieczyszczeń
redukcja emisji o 9,68 kg B(a)P do 2020 roku
powietrza o 40 259,66 kg do
redukcja emisji o 25 617,73 kg SO 2 do 2020 roku
2020 roku
redukcja emisji o 1 925,93 kg NO x do 2020 roku
Redukcja emisji PM10, PM2,5, B(a)P, SO2, NOx dotyczy realizacji działań 8 i 8a Obniżenie niskiej emisji w Gminie Michałowice w ramach ZIT oraz działań 16 i 16a –
Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Gminie Michałowice, obejmujących wymianę
palenisk i kotłów starej generacji na terenie gminy Michałowice na nowoczesne kotły na
paliwo stałe oraz kotły gazowe i elektryczne – spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z
Dyrektywą 2009/125/EC.
3.2 Krótkoterminowe i średnioterminowe działania oraz zadania do roku 2020
W kontekście realizacji strategii długoterminowej, dążenia do osiągnięcia wyznaczonych
celów konieczne jest zaplanowanie działań i zadań do realizacji przez gminę w krótszej
perspektywie czasowej.
W perspektywie krótkoterminowej znajdują się przede wszystkim zadania i działania
zaplanowane do realizacji w okresie czasu od roku do czterech lat od momentu opracowania
PGN. Większość działań i zadań jest uwzględniona w budżecie gminy oraz WPF, natomiast
z racji ograniczeń w budżecie gminy, nie jest możliwe, aby uwzględnić wszystkie zadania.
Dlatego też w momencie pojawienia się możliwości dofinansowania, takie zadanie zostanie
wprowadzone do budżetu gminy oraz do WPF.
Zadania realizowane przez gminę i jednostki gminne powinny być wprowadzone do WPF.
Mają one również możliwie dokładnie określone pozostałe parametry realizacji oraz
zdefiniowane przewidywane źródła finansowania.
W ramach perspektywy średnioterminowej znajdują się działania zaplanowane do
realizacji do roku 2023. Z uwagi na fakt, że władze gminy nie mogą zaplanować
szczegółowej realizacji zadań w takiej perspektywie czasowej, dlatego działania te należy
traktować jako perspektywiczne – planowane do realizacji.
Działania te nie mają ściśle ustalonego kosztu i źródeł finansowania oraz precyzyjnie
zdefiniowanych pozostałych parametrów realizacji (dane i wartości umieszczone w tabelach
na końcu każdego z zadań). Nie są również uwzględnione w istniejących planach
finansowych (np.: budżet, WPF). Uszczegółowienie tych działań będzie następowało
stopniowo, w miarę realizacji PGN.
Układ zadań nawiązuje do zdefiniowanych w ramach strategii długoterminowej obszarów
i priorytetów działania gminy na lata do roku 2020 i kolejne. Należy podkreślić, że działania
i zadania wymienione w PGN nie stanowią zamkniętej listy i w każdym momencie realizacji
PGN mogą być dodane przez gminę, bądź zewnętrznych interesariuszy kolejne nowe
zadania, które wpisują się w zdefiniowane w strategii długoterminowej obszary i priorytety
działań.
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Szczegółowe parametry przewidzianych działań i zadań (jednostka odpowiedzialna, koszty,
przewidywane źródła finansowania, efekty realizacji) określono w harmonogramie rzeczowofinansowym PGN.
Działania interesariuszy zewnętrznych realizowane na terenie gminy
Przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Michałowice, za których realizację
odpowiedzialne są jednostki inne niż gminne również przyczyniają się do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostu wykorzystania
OZE i poprawy jakości powietrza, tym samym realizując cele PGN.
W ramach działań średnio- i krótkoterminowych przedstawiono wykaz zgłoszonych
i perspektywicznych przedsięwzięć realizowanych w perspektywie do roku 2020 (i kolejnych
latach), wraz z ich szacunkowymi efektami. Poniższego wykazu nie należy traktować jako
zamkniętej listy. Wszystkie działania przyczyniające się do osiągnięcia celów PGN, które
będą realizowane na terenie gminy należy traktować jako spójne i realizujące strategię
niskoemisyjną gminy Michałowice. Ze względu na kompleksowy charakter, realizacja
niektórych działań przyczyni się do wypełnienia równocześnie kilku celów szczegółowych.

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

1
1. Budownictwo, 1.1. Budynki, wyposażenie i urządzenia
użyteczności publicznej (komunalne)
Budownictwo
Termomodernizacja Domu Rolnika w Zdzięsławicach
Kompleksowa modernizacja energetyczna: wymiana źródła
ciepła, modernizacja lub wymiana instalacji wewnętrznych
(centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody, oświetlenia),
ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi, wymiana lub
docieplenie dachów/stropodachów
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie zużycia energii cieplnej o 112,34 MWh/rok
68,8 Mg CO 2
budżet 2017

-

2017
150 000,00

75 000,00

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

2
1. Budownictwo, 1.1. Budynki, wyposażenie i urządzenia
użyteczności publicznej (komunalne)
Budownictwo
Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego
w Raciborowicach
Kompleksowa modernizacja energetyczna: wymiana źródła
ciepła, modernizacja lub wymiana instalacji wewnętrznych
(centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody,
oświetlenia), ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i
drzwi, wymiana lub docieplenie dachów/stropodachów
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie zużycia energii cieplnej o 72,99 MWh/rok
41,69 Mg CO 2
potencjalne
2020-2023
460 000,00

276 000,00

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)

3
1. Budownictwo, 1.1. Budynki, wyposażenie i urządzenia
użyteczności publicznej (komunalne)
Budownictwo
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w
Michałowicach
Kompleksowa modernizacja energetyczna: wymiana źródła
ciepła, modernizacja lub wymiana instalacji wewnętrznych
(centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody,
oświetlenia), ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i
drzwi, wymiana lub docieplenie dachów/stropodachów
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie zużycia energii cieplnej 159,63 MWh/rok
85,22 Mg CO 2
Budżet 2017
2017
510 000,00

325 000,00

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

4
1. Budownictwo, 1.1. Budynki, wyposażenie i urządzenia
użyteczności publicznej (komunalne)
Budownictwo
Monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności
publicznej
Wprowadzenie bieżącego monitorowania zużycia energii w
budynkach gminnych.
Urząd Gminy Michałowice
Zmniejszenie zużycia energii o 5% tj. 82,95 MWh/rok
27,09 Mg CO 2 /rok
nie dotyczy

-

2017-2020
20 000,00

-

środki własne gminy

5.
4. Działania nieinwestycyjne, 4.3. Zamówienia publiczne
Gospodarka komunalna
Zielone zamówienia publiczne
Włączenie kryteriów i/lub wymogów proekologicznych do
procesu zakupów i postępowań w sprawie udzielenia
zamówień publicznych.
Urząd Gminy Michałowice
Efekt pośredni – ograniczenie zużycia energii
Efekt pośredni.
nie dotyczy

--

2017-2020
-

-

budżet gminy
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

6.
3. Gospodarka komunalna, 3.3 Komunalne oświetlenie
uliczne
Gospodarka komunalna
Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego
Wymiana 400 lamp oświetlenia ulicznego na lampy typu
LED.
Urząd Gminy Michałowice
Zmniejszenie zużycia energii o 50% - ok. 145 MWh
117,74 Mg CO 2
potencjalne

--

2020-2023
800 000,00

-

budżet gminy, przedsiębiorstwa energetyczne

7.
2. Transport
Transport
Modernizacja drogi gminnej Więcławice Stare –
Raciborowice
Modernizacja drogi gminnej nr 600502 K na odcinku 1,85
km, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej
Urząd Gminy Michałowice
Poprawa stanu nawierzchni drogi – ograniczenie zużycia
energii w transporcie o ok. 40,05 MWh/rok
10,21 Mg CO 2
potencjalne

--

2020-2023
950 000,00
budżet gminy
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

8
1. Budownictwo, 1.3. Budynki mieszkalne
Budownictwo
Obniżenie niskiej emisji w gminie Michałowice
Wymiana 118 starych źródeł ciepła na kotły o wysokich
sprawnościach, przejście z paliwa węglowego na bardziej
ekologiczne paliwa (gaz – 103 kotły, biomasa – 15 kotłów) w
obiektach na terenie gminy.
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie emisji oraz poprawa efektywności
energetycznej wytwarzania energii – oszczędność energii
ok. 1096,81 MWh/rok
337,48 Mg CO 2 /rok
wpisane

1.1.2.2

2017-2019
1 720 712,25

1 694 917,62

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)

8a
1. Budownictwo, 1.3. Budynki mieszkalne
Budownictwo
Obniżenie niskiej emisji w gminie Michałowice
Wymiana 60 starych źródeł ciepła na kotły o wysokich
sprawnościach, przejście z paliwa węglowego na bardziej
ekologiczne paliwa (gaz – 50 kotłów, biomasa – 10 kotłów)
w obiektach na terenie gminy.
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie emisji oraz poprawa efektywności
energetycznej wytwarzania energii – oszczędność energii
ok. 557,7 MWh/rok
171,6 Mg CO 2 /rok
Program wymaga
wpisania do WPF
2019-2020
434 200,00

1.1.2.2

420 000,00

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie
Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

9.
2. Transport, 2.3. Transport prywatny i komercyjny
Transport
Budowa trasy rowerowej Michałowice-MłodziejowiceKsiążniczki
Budowa ok. 4,06 km trasy rowerowej (ciągu pieszorowerowego) łączącej Michałowice z Książniczkami. Ciągły
rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej powinien przyczynić
się do ograniczenia wykorzystania samochodów
prywatnych, szczególnie na krótkich trasach (do 5 km):
- budowa trasy rowerowej Michałowice-MłodziejowiceKsiążniczki
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie ruchu samochodów - zmniejszenie zużycia
energii w transporcie o ok. 136,47 MWh/rok
34,80 Mg CO2/rok
potencjalne
2020-2023
4 500 000

1 785 000

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)

10.
2. Transport, 2.3. Transport prywatny i komercyjny
Transport
Budowa trasy rowerowej na ul. Jana Pawła II w
Michałowicach
Budowa ok. 1 km trasy rowerowej (ciągu pieszorowerowego) łączącej centrum Michałowic z ul. Graniczną
Ciągły rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej powinien
przyczynić się do ograniczenia wykorzystania samochodów
prywatnych, szczególnie na krótkich trasach (do 5 km):
- budowa trasy rowerowej na ul. Jana Pawła II w
Michałowicach
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie ruchu samochodów - zmniejszenie zużycia
energii w transporcie o ok. 40,10 MWh/rok
10,10 Mg CO2/rok
potencjalne
2020-2023
1 000 000

850 000

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie
Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

11.
2. Transport, 2.2. Transport prywatny i komercyjny
Transport
Budowa trasy rowerowej Książniczki-KończyceRaciborowice
Budowa ok. 2,4 km trasy rowerowej łączącej Książniczki z
Raciborowicami. Ciągły rozwój infrastruktury pieszorowerowej powinien przyczynić się do ograniczenia
wykorzystania samochodów prywatnych, szczególnie na
krótkich trasach (do 5 km):
- budowa trasy rowerowej Książniczki-KończyceRaciborowice
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie ruchu samochodów - zmniejszenie zużycia
energii w transporcie o ok. 81,88 MWh/rok
20,88 Mg CO2/rok
potencjalne
2020-2023
1 250 000

1 050 000

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)

12.
2. Transport, 2.3. Transport prywatny i komercyjny
Transport
Budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice
Budowa ok. 4,5 km trasy rowerowej łączącej Więcławice z
Raciborowicami. Ciągły rozwój infrastruktury pieszorowerowej powinien przyczynić się do ograniczenia
wykorzystania samochodów prywatnych, szczególnie na
krótkich trasach (do 5 km):
- budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie ruchu samochodów - zmniejszenie zużycia
energii w transporcie o ok. 153,53 MWh/rok
39,15 Mg CO 2 /rok
wpisane

1.3.2.1

2017-2018
5 135 000

1 955 000

budżet gminy, RPO WM 2014-2020 (ZIT)
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie
Nr działania
Obszar problemowy
Sektor/Podsektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana
całkowita
wartość
projektu
/
zakładana
wartość
dofinansowania
Finansowanie

13.
4. Działania nieinwestycyjne, 4.4 Informacja i edukacja.
Edukacja mieszkańców
Kampania edukacyjno-informacyjna

Kampania powinna przybliżyć mieszkańcom zalety i rozwiązania
stosowane w celu zmniejszenia zużycia energii np. oszczędności
wynikające z termomodernizacji, wymiany oświetlenia na
energooszczędne, przykłady prostych działań (np. odsłonięcie
kaloryferów, wyjaśnienie sposobu działania zaworów
termostatycznych, efektywne wietrzenie - intensywnie i krótko,
właściwe użytkowanie pomieszczeń wspólnych, itp.), a także
przedstawić korzyści wynikające z wykorzystania alternatywnych
źródeł energii (instalacje OZE, wymiana pieców węglowych).
Duży nacisk powinien zostać także położony na szkodliwość
spalania odpadów oraz zasady selektywnej zbiórki odpadów.
Ponadto konieczne jest podkreślenie istoty transportu
zbiorowego i rozwiązań proekologicznych w transporcie.

Urząd Gminy Michałowice, NGO
efekt pośredni
efekt pośredni
nie dotyczy

--

2017-2020
48 000,00

19 000,00

Budżet gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW
14.
Gospodarka komunalna
4. Działania nieinwestycyjne, 4.1 Gospodarka przestrzenna
Realizacja polityki gospodarki niskoemisyjnej
Realizacja ustaleń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie
gminy, w tym uwzględnienie zapisów PGN w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Urząd Gminy Michałowice
Uniknięcie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
zabudowy – ograniczeni kosztów rozwoju i utrzymania
infrastruktury transportowej i sieciowej.
Wpływ pośredni
Nie dotyczy
2017-2020
-

Budżet gminy
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie
Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

15.
1. Budownictwo, 1.1. Budynki, wyposażenie i urządzenia
użyteczności publicznej (komunalne)
Budownictwo
Termomodernizacja budynków szkolnych

Kompleksowa modernizacja energetyczna: wymiana źródła ciepła,
modernizacja lub wymiana instalacji wewnętrznych (centralnego
ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody, oświetlenia), ocieplenie ścian
i stropów, wymiana okien i drzwi, wymiana lub docieplenie
dachów/stropodachów.
Budynki: Zespół Szkół w Michałowicach, Zespół Szkół w
Więcławicach Starych, Zespół Szkół w Raciborowicach.

Urząd Gminy Michałowice
Oszczędność energii min. 25% (ok. 269,5 MWh/rok)
54,44 Mg CO 2
potencjalne
2020-2023
1 500 000,00

900 000,00

budżet gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO WM 2014-2020

16
1. Budownictwo, 1.3. Budynki mieszkalne
Budownictwo
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Michałowice

Zadanie obejmie wymianę 34 palenisk / kotłów węglowych starej
generacji na terenie gminy Michałowice na nowoczesne kotły na
paliwo stałe (18-węglowe, 2-biomasa) oraz kotły gazowe (14) spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą
2009/125/EC, wraz z niezbędną wewnętrzną instalacją zgodnie z
wymogami zawartymi w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w
województwie małopolskim (PONE).

Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie emisji oraz poprawa efektywności
energetycznej wytwarzania energii – oszczędność energii
ok. 865,08 MWh/rok*
230,13 Mg CO 2 /rok
Program
jednoroczny. Nie
wymaga wpisania
do WPF
2017
237 216,72

Środki na realizację zadania zostaną
zabezpieczone w budżecie gminy

113 779,96

WFOŚiGW, budżet gminy, środki finansowe mieszkańców
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar problemowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO 2eq
Pozycja w WPF / nr
zadania
Okres realizacji
Zakładana całkowita
wartość projektu /
zakładana wartość
dofinansowania
Finansowanie

16 a
1. Budownictwo, 1.3. Budynki mieszkalne
Budownictwo
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Michałowice
Zadanie obejmie wymianę 200 palenisk / kotłów węglowych
starej generacji na terenie gminy Michałowice na
nowoczesne kotły na paliwo stałe (124-węglowe, 15biomasa) oraz kotły gazowe (55) i elektryczne (6) spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą
2009/125/EC, wraz z niezbędną wewnętrzną instalacją
zgodnie z wymogami zawartymi w Programie Ograniczania
Niskiej Emisji w województwie małopolskim (PONE).
Urząd Gminy Michałowice
Ograniczenie emisji oraz poprawa efektywności
energetycznej wytwarzania energii – oszczędność energii
ok. 5370,76 MWh/rok
1520,44 Mg CO 2 /rok
Program wymaga
wpisania do WPF
2018 - 2020

Środki na realizację zadania zostaną
zabezpieczone w budżecie gminy

1 200 000,00

600 000,00

WFOŚiGW, budżet gminy, środki finansowe mieszkańców

Działania interesariuszy zewnętrznych realizowane na terenie gminy
Przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Michałowice, za których realizację
odpowiedzialne są jednostki inne niż gminne również przyczyniają się do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostu wykorzystania
OZE i poprawy jakości powietrza, tym samym realizując cele PGN. Główne działania, które
powinny być realizowane na ternie gminy to:
•

Rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników
(realizacja przez przedsiębiorstwa energetyczne);

•

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów
eksploatacyjnych
ogrzewania
niskoemisyjnego
(wykorzystanie
kolektorów
słonecznych, fotowoltaiki i pomp ciepła w budownictwie mieszkaniowym, realizowane
przez mieszkańców)

•

Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w
budownictwie mieszkaniowym (realizowane przez mieszkańców).
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Nr działania
Obszar problemowy
Sektor/Podsektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa
redukcja
emisji CO 2
Status WPF / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity
Finansowanie

Nr działania
Obszar problemowy
Sektor/Podsektor

17.
Budownictwo
1. Budownictwo i przemysł Budynki/wyposażenie/urządzenia
1.3 Budynki mieszkalne
Termomodernizacja
budynków
i
budownictwo
energooszczędne w sektorze mieszkaniowym
W zakres zadania wchodzi: ocieplenie ścian zewnętrznych
domów, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewaną
piwnicą, wymiana okien na okna szczelne o niskiej wartości
współczynnika przenikania ciepła oraz eliminacja mostków
cieplnych. Celem realizacji niniejszego działania jest
zmniejszenie
zapotrzebowania
na ciepło.
Założono
termomodernizację budynków o szacunkowej powierzchni
3710 m2 (ok. 30 budynków).
Właściciele i zarządcy nieruchomości
Zmniejszenie zużycia energii o 222,61 MWh/rok
44,97 Mg CO 2 /rok
Nie dotyczy
2017-2020
1 500 000,00 zł
Środki własne właścicieli i zarządców nieruchomości, dotacje
NFOŚiGW, kredyty WFOŚiGW i BOŚ

18.
Budownictwo
1. Budownictwo i przemysł Budynki/wyposażenie/urządzenia
1.3 Budynki mieszkalne

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia
kosztów eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego
wykorzystanie kolektorów słonecznych, fotowoltaiki i pomp
Opis działania
ciepła w budownictwie mieszkaniowym, realizowane przez
mieszkańców
Podmiot realizujący
Właściciele i zarządcy nieruchomości
Montaż instalacji produkujących energię z OZE na 60
obiektach. Założony efekt produkcji OZE średnio na jeden
Przewidywany efekt
budynek 1 MWh energii elektrycznej i 1,5 MWh energii cieplnej
(łącznie 150 MWh/rok)
Szacunkowa
redukcja 66,9 Mg CO 2 /rok
emisji CO 2
Status WPF / nr zadania Nie dotyczy
Okres realizacji
2017 - 2020
Koszt całkowity
900 000,00 zł
Środki własne właścicieli i zarządców nieruchomości, dotacje
Finansowanie
NFOŚiGW , kredyty WFOŚiGW
Nazwa działania
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3.3 Harmonogram realizacji działań i harmonogram rzeczowo-finansowy PGN
Harmonogram rzeczowo finansowy znajduje się w załączniku nr 1.
3.4 Podsumowanie przewidywanych efektów wdrożenia strategii długoterminowej i
realizacji działań
Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych
celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych działań.
Poniżej w tabelach przedstawiono podsumowanie przewidywanych efektów realizacji PGN
Tabela 16. Efekty rzeczowe realizacji PGN dla Gminy Michałowice
Typ działania (w
kontekście
budżetu gminy)

Koszt

Redukcja zużycia
energii [MWh/rok]

Produkcja energii
z OZE [MWh/rok]

Redukcja emisji
CO 2 [Mg/rok]

Nie dotyczy

2 705 216,72 zł

1 170,64

150,00

369,1

Działania
potencjalne

12 094 200,00 zł

6 714,45

-

1 981,9

Działania wpisane
do WPF

7 515 712,25 zł

1 522,31

-

530,7

22 315 128,97 zł

9 407,40

150,00

2 881,6

RAZEM

źródło: opracowanie własne

Realizacja wszystkich zaplanowanych działań (zadania wpisane do WPF i zadania, które nie
muszą być wpisane do WPF – status „nie dotyczy”) pozwoli na osiągnięcie następujących
wartości i efektów w roku 2020:
Tabela 17. Podsumowanie planowanych efektów realizacji PGN dla Gminy Michałowice
Zużycie energii
[MWh]
Wartości bazowe - rok 2010

121 220

Produkcja
energii z OZE
[MWh]
1368,92

Udział energii z
OZE*
1,13%

Emisja CO2
[Mg CO2]
38 029

Wartości kontrolne - rok 2013
144 511
1 522
1,05%
43 808
Wartości prognozowane - scenariusz
189 879,0
2 120
1,12%
54 776,00
BAU - rok 2020
Planowane efekty działań**
9 407,4
150
0,08%
2 881,6
Wartości prognozowane 180 471,6
2 270
1,20%
51 894,4
scenariusz PGN – rok 2020
Efekty realizacji PGN - efekty
działań w odniesieniu do wartości
-7,76%
6,46%
-7,58%
bazowej (2010)***
*udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii
** podsumowanie planowanych do osiągnięcia wartości na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego;
udział energii z OZE określony jest jako suma wartości prognozowanej produkcji energii z OZE (BAU) oraz
planowanego efektu działań (produkcja energii z OZE)
***wartości ujemne oznaczają redukcję zużycia energii/wielkości emisji w stosunku do roku bazowego; wartości
dodatnie oznaczają wzrost (udział energii z OZE)
źródło: opracowanie własne

Na skutek realizacji działań zostanie uzyskana redukcja emisji stanowiąca 7,58% emisji w
roku bazowym, redukcja zużycia energii stanowiąca 7,76% zużycia energii w roku bazowym,
a udział energii odnawialnej wyniesie 1,2% udziału OZE w końcowym, prognozowanym
zużyciu energii w roku 2020
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Warunkiem osiągnięcia celów stawianych w niniejszym Planie jest konsekwentne i skuteczne
realizowanie przedstawionych działań. Ważnym aspektem realizacji jest fakt
wielosektorowości - zaproponowane działania wpływają na kilka sektorów równocześnie, np.:
•

•

budowa chodników i ścieżek rowerowych przyczynia się do ograniczenia emisji
z transportu, ale równocześnie zwiększa bezpieczeństwo na drogach oraz poprawia
atrakcyjność gminy (turystyka rowerowa);
wymiana źródeł ciepła nie tylko ogranicza zużycie energii (a tym samym emisję
zanieczyszczeń), ale umożliwia ponadto zwiększenie udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych.

Dodatkowym atutem jest kompleksowość zaplanowanych działań i zakresu oddziaływania.
Realizacja Planu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do środowiska (m.in. pyły, benzo(α)piren oraz tlenki azotu i siarki), przy
równoczesnym zwiększeniu efektywności i zmniejszeniu kosztów wykorzystania energii.
Ważnym aspektem jest także integracja społeczeństwa wokół tematów związanych
z szeroko rozumianą energetyką, zarówno poprzez kampanię edukacyjno-informacyjną, jak
i konkretne działania (np. wymiana źródeł ciepła, indywidualne porady, dobre przykłady).
Pewnym ograniczeniem jest silne uzależnienie działań od dofinansowania zewnętrznego,
którego pozyskanie może wiązać się z opóźnieniem wdrażania działań, lub w najgorszym
wypadku (brak dofinansowania) - uniemożliwić realizację. Biorąc jednak pod uwagę aktualne
zapisy dotyczące finansowania działań z zakresu efektywności energetycznej,
niskoemisyjnej gospodarki i zrównoważonego transportu w perspektywie finansowania na
lata 2014-2020, można uznać, że zaproponowane działania mają duża szansę na
zrealizowanie. Dodatkowo część z nich uwzględniono do realizacji w ramach zintegrowanych
inwestycjach terytorialnych.
Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania lokalne, związane z budżetem gminy oraz
możliwością pozyskania środków zewnętrznych szanse realizacji wskazanych działań ocenia
się jako wysoką. Wśród zagrożeń, mogących przyczynić się do utrudnienia wdrożenia
przewidzianych zadań należy wyszczególnić:
•
•
•
•

Brak środków w budżecie gminy;
Nieuruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których mają być finansowane
zadania;
Ryzyko, że pozyskane środki zewnętrzne nie będą wystarczające;
Brak zainteresowania interesariuszy podejmowanymi inicjatywami (np. wymianą
pieców w budynkach prywatnych).

4. MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE
Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla kontroli postępów we wdrażaniu PGN
i realizacji założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO 2 i zużycia energii, a także
konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek i aktualizacji. Regularne
monitorowanie i odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają rozpoczęcie cyklu nieustannego
ulepszania dokumenty. Jest to zasada „pętli”, stanowiąca element cyklu zarządzania
projektem: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj. Korekty Planu można dokonywać
w zależności od występujących potrzeb.
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4.1 Monitorowanie
Na system monitoringu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Michałowice składają się
następujące działania realizowane przez Koordynatora i Zespół Wsparcia:
•

•
•

systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań Planu, zgodnie z charakterem zadania (np. ilość i rodzaj
budynków poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj
wymienionych lamp itp.); dane powinny być gromadzone na bieżąco, natomiast
kompletne zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok (za rok
poprzedni);
uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych;
przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena realizacji:

• analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Planu;
określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Planu oraz
identyfikacja ewentualnych rozbieżności,
• analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących
polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne
wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

•

przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących (w razie konieczności –
aktualizacja Planu).
4.2 Raportowanie

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty na
potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości realizacji PGN. Minimalna częstotliwość
sporządzania raportów to okres dwuletni (od roku 2017). Zakres raportu powinien
obejmować analizę stanu realizacji zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz zużycia energii. Proponowany zakres raportu:

1. Cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji
celów (na podstawie wskaźników monitorowania).
2. Opis stanu realizacji PGN:
•
•
•

Przydzielone środki i zasoby do realizacji;
Realizowane działania;
Napotkane problemy w realizacji.

3. Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji
gazów cieplarnianych i porównanie jej z inwentaryzacją bazową.
4. Ocena realizacji oraz działania korygujące.
5. Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań
określonych na podstawie wskaźników monitorowania.
4.3 Ocena realizacji
Podstawowym sposobem oceny realizacji PGN jest porównanie wartości mierników
(wskaźników) poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi
i oczekiwanym trendem. Należy przy tym mieć na uwadze, że dla osiągnięcia celu nie jest
wymagana liniowa redukcja (bądź wzrost) wartości wskaźników (np. o taką samą wielkość co
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roku). Wskaźniki mogą wykazywać odchylenia dodatnie lub ujemne od ogólnego
obserwowanego trendu, który powinien być w długiej perspektywie czasu stały i zgodny
z oczekiwaniem.
Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane, jest to sygnał, iż należy
uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne
(poza wpływem PGN), które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Jeżeli to okaże się
konieczne należy podjąć działania korygujące.
Ocena realizacji PGN (poprzez analizę stopnia realizacji celów szczegółowych) wykonywana
jest na bazie inwentaryzacji emisji i zużycia energii.
Zarówno rezultaty realizacji PGN jak i wyniki realizacji poszczególnych działań należy
rozpatrywać w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na ich realizację w okresie
objętym monitoringiem. Uwarunkowania zewnętrzne są niezależne od realizującego Plan,
natomiast wewnętrzne od niego zależą. Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na
osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji celów. W ramach monitoringu należy
analizować wpływ tych czynników na wyniki realizacji Planu.
Uwarunkowania zewnętrzne, np.:
•
•
•
•

Obowiązujące akty prawne (zmiany w prawie);
Istniejące systemy wsparcia finansowego działań;
Sytuacja makroekonomiczna;
Ekstremalne zjawiska pogodowe (np. fale upałów, intensywne mrozy).

Uwarunkowania wewnętrzne, np.:
•
•
•

Sytuacja finansowa gminy;
Dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań;
Możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań.

Wnioski z analizy uwarunkowań powinny zostać zawarte w raporcie. Na ich podstawie
należy również podjąć odpowiednie działania korygujące, jeżeli zaistnieje taka konieczność
(korekta pojedynczych działań lub aktualizacja całego planu).
Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie aktualizowany całościowo co dwa lata. Istnieje jednak
możliwość częściowego (np. tylko w zakresie zadań i efektów) uaktualnienia Planu w
dowolnym momencie m.in. jako odpowiedź na rosnące potrzeby Gminy w zakresie
różnicowania i podniesienia skuteczności działań niskoemisyjnych, w przypadku zmian
strategii Gminy, lub w przypadku konieczności uwzględnienia dodatkowych działań. Zgodnie
z procedurą, po przeprowadzonej ewaluacji i naniesieniu zmian, zaktualizowany Plan
zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy.

4.4 Wskaźniki monitorowania i ocena realizacji
Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN odnoszą się do celu głównego i celów
szczegółowych. Szczegółowe wskaźniki monitorowania zostały przypisane do
poszczególnych działań (określone w tabeli – harmonogram rzeczowo-finansowy działań),
w celu umożliwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji Planu.
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Realizacja celu strategicznego jest monitorowana poprzez główne wskaźniki monitorowania,
odpowiadające poszczególnym celom szczegółowym. Wskaźniki te określane są na
podstawie inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji z obszaru gminy (zgodnie z zasadami
opracowania BEI/MEI).
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Tabela 18. Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN dla gminy Michałowice

Oczekiwany
trend
Cel szczegółowy 1: Redukcja wielkość emisji gazów cieplarnianych ↓ malejący
emisji gazów cieplarnianych
(Mg /rok)
Cel szczegółowy

Wskaźnik

stopień
redukcji
emisji
cieplarnianych w stosunku
bazowego (%)

gazów ↑ rosnący
do roku

Cel szczegółowy 2. Poprawa wielkość zużycia energii (MWh/rok)
efektywności energetycznej

↓ malejący

stopień
redukcji
zużycia
energii ↑ rosnący
w stosunku do roku bazowego (%)
Cel szczegółowy 3.
Wzrost ilość wytworzonej energii odnawialnej ↑ rosnący
udziału energii pochodzącej ze (MWh/rok)
źródeł odnawialnych.
udział energii odnawialnej w całkowitym ↑ rosnący
zużyciu energii (%)
Źródło danych: Opracowanie własne

Mierniki realizacji dla poszczególnych działań zostały określone indywidualnie dla każdego
działania w części dot. planowanych działań.

61

Id: 8814BF99-2FAC-4C18-A7F5-335C02AF27BC. Podpisany

Strona 61

Spis tabel
Tabela 1. Wskaźniki emisji CO 2 odnoszące się do końcowego zużycia paliw i energii .........16
Tabela 2 Sektory i podsektory społeczno-gospodarcze ........................................................18
Tabela 3 Podstawowe dane demograficzne – gmina Michałowice........................................21
Tabela 4 Zestawienie informacji nt. sektora mieszkalnego ...................................................24
Tabela 5 Zestawienie budynków mieszkalnych będących własnością gminy w 2014 r. ........24
Tabela 6 Zestawienie budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Michałowice .....24
Tabela 7 Zestawienie budynków wielorodzinnych. ...............................................................24
Tabela 8 Zestawienie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zagrodowych na terenie
gminy w 2014 r. ....................................................................................................................25
Tabela 9 Średni Dobowy Ruch (SDR) na drodze krajowej 7 na odcinku Wesoła/Widoma Kraków w 2010 roku .............................................................................................................26
Tabela 10 Struktura podmiotów gospodarczych gminy Michałowice wg wybranych sekcji
PKD......................................................................................................................................28
Tabela 11 Odzysk surowców wtórnych .................................................................................30
Tabela 12 Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
gminy Michałowice ...............................................................................................................35
Tabela 13. Zużycie energii w gminie Michałowice w latach 2010 i 2013 według podsektorów
.............................................................................................................................................37
Tabela 14 Wielkość emisji CO2 w gminie Michałowice w latach 2010 i 2013 według
podsektorów .........................................................................................................................37
Tabela 15. Prognozowane wielkości zużycia energii, produkcji energii z OZE oraz emisji CO 2
według podsektorów .............................................................................................................43
Tabela 16. Efekty rzeczowe realizacji PGN dla Gminy MIchałowice .....................................56
Tabela 17. Podsumowanie planowanych efektów realizacji PGN dla Gminy Michałowice ....56
Tabela 18. Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN dla gminy Michałowice ............61

62

Id: 8814BF99-2FAC-4C18-A7F5-335C02AF27BC. Podpisany

Strona 62

Spis rysunków
Rysunek 1. Cele strategiczne i szczegółowe dla gminy Michałowice ..................................... 9
Rysunek 2 Gmina Michałowice .............................................................................................19
Rysunek 3 Sołectwa w gminie Michałowice ..........................................................................20
Rysunek 4 Położenie gminy Michałowice .............................................................................20
Rysunek 5 Podział źródeł ciepła na terenie gminy Michałowice ............................................23
Rysunek 6 Struktura wiekowa budynków w powiecie krakowskim ........................................25
Rysunek 9 Udział podsektorów w emisji CO2 w gminie Michałowice w roku 2010 i 2013 .....38
Rysunek 10 Udział nośników energii w całkowitej emisji CO 2 w gminie Michałowice w roku
2010 i 2013 ..........................................................................................................................39
Rysunek 11 Udział podsektorów w zużyciu energii w gminie Michałowice w latach 2010
i 2013 ...................................................................................................................................40
Rysunek 12 Udział wykorzystywanych nośników energii w całkowitym zużyciu energii w
Gminie Michałowice w latach 2010 i 2013 ............................................................................41

Literatura i źródła danych
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego.
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
Portal zamówień publicznych - serwis informacyjny www.uzp.gov.pl
Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice;
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałowice za 2013r.;
Strategia Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014-2020;
Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Michałowice.
Urząd Gminy Michałowice i portal gminy www.michalowice.malopolska.pl.
Serwis Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl.
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (http://stat.gov.pl/bdl).
Strategia Zintegrowanych
Funkcjonalnego.

Inwestycji

Terytorialnych

dla

Krakowskiego

Obszaru

Raport z inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe.
Publikacja Komisji Europejskiej: Miasta rowerowe miastami przyszłości.
63

Id: 8814BF99-2FAC-4C18-A7F5-335C02AF27BC. Podpisany

Strona 63

Załącznik 1. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zadania

Status WPF

Instytucja
odpowiedzialna

Okres
realizacji

Szacowane
koszty [PLN]

Źródła finansowania

Oszczędności
energii
[MWh/rok]

Produkcja
energii z OZE
[MWh/rok]

Redukcja
emisji CO2
[Mg/rok]

Wskaźnik
kosztowy
[zł/MWh]

Wskaźnik
kosztowy
[zł/Mg CO2]

Wskaźniki
monitorowania

Termomodernizacja Domu
Rolnika w Zdzięsławicach

wpisane

Urząd Gminy
Michałowice

2017

150 000,00

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

112,34

-

68,80

1 335,23 zł

2 180,23 zł

Uzyskane
oszczędności energii
na podstawie audytów
energetycznych

Termomodernizacja
komunalnego budynku
mieszkalnego w
Raciborowicach

potencjalny

Urząd Gminy
Michałowice

2020-2023

460 000,00

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

72,99

-

41,69

6 302,23 zł

11 033,82 zł

Uzyskane
oszczędności energii
na podstawie audytów
energetycznych

Termomodernizacja
budynku Ośrodka Zdrowia
w Michałowicach

wpisane

Urząd Gminy
Michałowice

2017

510 000,00

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

159,63

-

85,22

3 194,89 zł

5 984,51 zł

Uzyskane
oszczędności energii
na podstawie audytów
energetycznych

Monitoring zużycia energii
w budynkach użyteczności
publicznej

nie dotyczy

Urząd Gminy
Michałowice

2017-2020

20 000,00

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

82,95

-

27,09

241,11 zł

738,28 zł

Liczba obiektów
objętych monitoringiem
energetycznym

Zielone zamówienia
publiczne

nie dotyczy

Urząd Gminy
Michałowice

2017-2020

-

budżet gminy

-

-

-

- zł

- zł

Udział zamówień
uwzględniających
kryteria ekologiczne w
ogólnej liczbie
zamówień

Wzrost efektywności
energetycznej oświetlenia
ulicznego

potencjalny

Urząd Gminy
Michałowice

2020-2023

800 000,00

budżet gminy,
przedsiębiorstwa
energetyczne

145,00

-

117,74

5 517,24 zł

6 794,63 zł

Liczba i moc
wymienionych lamp,
uzyskane
oszczędności energii

Modernizacja drogi
gminnej Więcławice Stare
– Raciborowice

potencjalny

Urząd Gminy
Michałowice

2020-2023

950 000,00

budżet gminy

40,05

-

10,21

23 718,87 zł

93 015,17 zł

Obniżenie niskiej emisji w
gminie

wpisane

Urząd Gminy
Michałowice

2017-2018

1 720 712,25

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

1 096,81

-

337,48

1 568,83 zł

5 098,71 zł

Obniżenie niskiej emisji w
gminie

potencjalny

Urząd Gminy
Michałowice

2019-2020

434 200,00

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

557,7

-

171,60

778,55 zł

2 530,30 zł

Liczba wymienionych
kotłów, moc, rodzaj
paliwa
zainstalowanych źródeł

Budowa trasy rowerowej
MichałowiceMłodziejowice-Książniczki

potencjalny

Urząd Gminy
Michałowice

2020-2023

4 500 000,00

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

136,47

-

34,80

32 974,28 zł

129 310,34
zł

Długość
wybudowanych
ścieżek rowerowych

Długość
zmodernizowanych
odcinków dróg
Liczba wymienionych
kotłów, moc, rodzaj
paliwa
zainstalowanych źródeł
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Budowa trasy rowerowej
Książniczki-KończyceRaciborowice

potencjalny

Urząd Gminy
Michałowice

2020-2023

1 250 000,00

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

81,88

-

20,88

15 266,24 zł

59 865,90 zł

Długość
wybudowanych
ścieżek rowerowych

Budowa trasy rowerowej
Więcławice-Raciborowice

wpisane

Urząd Gminy
Michałowice

2017-2018

5 135 000,00

budżet gminy
RPO WM 2014-2020
(ZIT)

153,53

-

39,15

33 446,23 zł

131 162,20
zł

Długość
wybudowanych
ścieżek rowerowych

Budowa trasy rowerowej
na ul. Jana Pawła II w
Michałowicach

potencjalny

Urząd Gminy
Michałowice

2020-2023

1000000,00

Budżet gminy RPO
WM 2014-2020 (ZIT)

40,10

-

10,10

24937,65 zł

99009,90 zł

Długość
wybudowanych
ścieżek rowerowych

Kampania edukacyjnoinformacyjna

nie dotyczy

Urząd Gminy
Michałowice

2017-2020

48 000,00

-

-

-

- zł

- zł

liczba podjętych
działań informacyjnoedukacyjnych

Realizacja polityki
gospodarki niskoemisyjnej

nie dotyczy

Urząd Gminy
KocmyrzówLuborzyca

Budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

2017-2020

-

budżet gminy

-

-

-

- zł

- zł

Termomodernizacja
budynków szkolnych

potencjalny

Urząd Gminy
Michałowice

2020-2023

1 500 000,00

budżet gminy,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW, RPO WM
2014-2020

269,50

-

54,44

5 565,86 zł

27 553,78 zł

Uzyskane
oszczędności energii
na podstawie audytów
energetycznych

Program Ograniczenia
Niskiej Emisji w Gminie
Michałowice

Nie dotyczy

Urząd Gminy
Michałowice

2017

237 216,72

Budżet gminy,
WFOŚiGW, środki
własne własciceli
nieruchomości

865,08

_

230,13

323,24 zł

1176,46 zł

Liczba wymienionych
kotłów, moc, rodzaj
paliwa
zainstalowanych źródeł

Program Ograniczenia
Niskiej Emisji w Gminie
Michałowice

wpisane (po
podpisaniu
umowy)

Urząd Gminy
Michałowice

2018-2020

1200000,00

Budżet gminy,
WFOŚiGW, środki
własne własciceli
nieruchomości

5370,76

-

1520,44

323,24 zł

1176,46 zł

Liczba wymienionych
kotłów, moc, rodzaj
paliwa
zainstalowanych źródeł

1 500 000,00

Środki własne
właścicieli i
zarządców
nieruchomości,
dotacje NFOŚiGW ,
kredyty WFOŚiGW i
BOŚ

222,61

-

44,97

6 738,24 zł

33 357,63 zł

Powierzchnia
budynków poddanych
termomodernizacji

900 000,00

Środki własne
właścicieli i
zarządców
nieruchomości,
dotacje NFOŚiGW ,
kredyty WFOŚiGW

-

150,00

66,90

- zł

13 452,91 zł

Ilość rodzaj i moc
zainstalowanych źródeł
OZE

9 407,40

150,00

2 881,6

Termomodernizacja
budynków i budownictwo
energooszczędne w
sektorze mieszkaniowym

Wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii w celu obniżenia
kosztów eksploatacyjnych
ogrzewania
niskoemisyjnego

Nie dotyczy

Właściciele i
zarządcy
nieruchomości

Nie dotyczy

Właściciele i
zarządcy
nieruchomości

2017-2020

2017-2020

22 315 128,97

65

Id: 8814BF99-2FAC-4C18-A7F5-335C02AF27BC. Podpisany

Strona 65

