
Projekt

z dnia  13 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ________
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego” realizowanego w ramach projektu pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (KKSOF), który otrzymał 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w "Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 – z późn. zm.1) na wniosek Wójta Jemielnicy - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Zintegrowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Drzyzga

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 
379 i poz. 1072

Id: 979CE29F-BA57-4129-9551-089459481FBE. Projekt Strona 1



Uzasadnienie
Zintegrowany plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który porządkuje w gminie 
zarządzanie i wdrażanie przedsięwzięć służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń, redukcji zużywanej energii pierwotnej oraz instalowaniu odnawialnych źródeł energii. 
Jednocześnie projektowana unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 w przypadku ubiegania się
o wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, budowy, rozbudowy lub modernizacji 
sieci ciepłowniczej i chłodniczej, wymiany źródeł ciepła oraz promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności 
energetycznej zakłada, że przedsięwzięcia te będą wynikały z planów gospodarki niskoemisyjnej. Dla projektu 
Planu została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko
i przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Projekt Planu wraz z Prognozą został poddany 
konsultacjom społecznym. Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone było na podstawie 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 
z późn. zm.). Projekt Planu wraz z Prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez, określone
w przepisach szczególnych, organy właściwe: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Gmina Jemielnica będzie odpowiedzialna za 
realizację zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym ujętym w tomie III.
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1. Streszczenie sporządzone w języku 
niespecjalistycznym 

Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest 
dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele, kierunki działań oraz plany i harmonogramy ich 
realizacji w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym również gazów cieplarnianych. 
Realizacja powyższych założeń przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, a także do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców 
poszczególnych jednostek samorządowych, wchodzących w skład Subregionu. 

Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały wytyczne Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wskazywały wymagania wobec niniejszego dokumentu.  

W opracowaniu przedstawiono ogólne informacje o ZPGN, metodykę jego opracowania oraz cel sporządzania 
dokumentu. Zebrane zostały wyniki analizy dokumentów strategicznych na szczeblu globalnym, unijnym, 
krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym pod względem ich zgodności z zakresem ZPGN. Głównym założeniem 
tej analizy było wskazanie celów oraz założeń, zawartych w dokumentach strategicznych, powiązanych 
z gospodarką niskoemisyjną. 

ZPGN został przygotowany w sposób zintegrowany dla całego Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, ze 
wskazaniem indywidualnych uwarunkowań poszczególnych gmin i powiatów. Dokument składa się z części 
ogólnej, dotyczącej Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz 10 części 
szczegółowych, w których w szerszym zakresie przedstawiono zagadnienia bezpośrednio związane 
z poszczególnymi powiatami i gminami objętymi ZPGN. Ponadto zawarto skrócone wyniki Indywidualnych 
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanych dla 3 gmin, wchodzących także w skład Subregionu. 

W części indywidualnej dla Gminy Jemielnica zawarto kompleksową analizę stanu aktualnego, tj. ocenę stanu 
środowiska, infrastruktury technicznej, infrastruktury transportowej oraz uwarunkowań społeczno-
gospodarczych. W zakresie oceny stanu środowiska dokonano oceny jakości powietrza, jako komponentu 
środowiska, w którym najwyraźniej obserwowane będą rezultaty działań związanych z realizacją ZPGN. Ocena 
stanu infrastruktury technicznej na terenie Gminy dotyczy systemu zaopatrzenia w gaz, ciepło oraz energię 
elektryczną, w tym gminne oświetlenie uliczne. Ponadto scharakteryzowano system transportowy Gminy. 
Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Gminy scharakteryzowane zostały w oparciu o dziedziny istotne dla 
ZPGN, tj. m. in.: demografia, mieszkalnictwo oraz prowadzona działalność gospodarcza. Na podstawie 
zebranych, wielowymiarowych informacji zdiagnozowane zostały obszary problemowe, związane 
tematycznie z zakresem ZPGN. W oparciu o obszary problemowe wyznaczone zostały cele strategiczne 
i szczegółowe, a także właściwe kierunki działań. Zaproponowane, do realizacji na terenie Gminy, działania 
powinny przynieść efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, jak również 
redukcji zużycia energii finalnej na obszarze całego Subregionu. 

Zakres tematyczny części indywidualnej dla Gminy Jemielnica Planu odnosi się do działań inwestycyjnych, 
oraz nie inwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa użyteczności gminnej, 
transportu prywatnego i publicznego, floty gminnej, oświetlenia publicznego oraz przemysłu, usług i handlu. 
Dla każdego z ww. sektorów przedstawiono wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, której 
celem jest wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy w roku bazowym 
2013. Dane te umożliwiają identyfikację głównych antropogenicznych źródeł emisji CO2 oraz wyznaczenie 
i odpowiednie zhierarchizowanie pod względem ważności środków wpływających na redukcję 
zinwentaryzowanej emisji.  

W czasie planowania działań uwzględniono wyniki przeprowadzonej w ramach części indywidualnej dla 
Gminy Jemielnica analizy programów i funduszy na poziomie lokalnym pod kątem możliwości uzyskania 
dofinansowania na działania realizowane w ramach Zintegrowanego planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Wskazano rodzaje działań oraz grupy beneficjentów którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie oraz 
przedstawiono aspekty organizacyjne i finansowe realizacji Zintegrowanego planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Wytypowane do realizacji działania ujęto w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w którym przedstawiono 
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jednostki odpowiedzialne za poszczególne zadania, termin realizacji, orientacyjne koszty realizacji zadań oraz 
źródło finansowania. Harmonogram zawiera również rezultaty energetyczne oraz ekologiczne.  

W przedmiotowym dokumencie przedstawiono również analizę SWOT realizacji części indywidualnej dla 
Gminy Jemielnica, tj. analizę mocnych i słabych stron oraz szanse i zagrożenia realizacji zaproponowanych 
działań. Wskazano także proponowane wskaźniki monitoringu realizacji ZPGN. 

Część indywidualna ZPGN, opracowana dla Gminy Jemielnica szczegółowo charakteryzuje cele i działania, 
które przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz podniesienia komfortu życia mieszkańców Gminy. 
Dokument jest spójny z założeniami ZPGN dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, stanowi jego część, 
a tym samym wpisuje się w założone dla Subregionu cele strategiczne i szczegółowe. Realizacja założeń części 
szczegółowej dla Gminy Jemielnica przyczyni się także do realizacji założeń całego ZPGN. 

 

2. Analiza dokumentów strategicznych na 
szczeblu gminnym 

Strategia Rozwoju Gminy Jemielnica
1
 

Zagadnienia związane ze stymulowaniem lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego stanowią jeden 
z głównych zadań lokalnych władz samorządowych. Strategia Gminy Jemielnica określa główne cele, działania 
i środki, które umożliwiają realizację celów. Dokument ten stanowi całościową koncepcję rozwoju Gminy, 
gwarantuje wpisanie w wojewódzkie plany rozwoju, projektów o charakterze ponad lokalnym oraz zapewni 
współuczestnictwo Gminy w przemianach strukturalnych regionu opolskiego. Stanowi także podstawę do 
podejmowania inicjatyw budżetowych w latach następnych. Strategia stanowi również filar wszelkich 
wniosków, kierowanych do instytucji i organizacji zewnętrznych, celem współfinansowania przedsięwzięć 
rozwojowych. 

Przeprowadzona analiza stanu aktualnego oraz ocena mocnych i słabych stron terenu Gminy umożliwiły 
dokładną identyfikację obszarów problemowych oraz wskazanie działań mających na celu ich eliminację lub 
minimalizację. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jemielnica (Uchwała nr XIX/112/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 
2004 r.)

2
 

Plan Rozwoju Gminy Jemielnica określa główne cele, działania oraz niezbędne środki potrzebne do realizacji 
celów. Realizacja wizji, celu nadrzędnego i celów głównych spowoduje w określonym czasie istotne zmiany 
strukturalne. Planowanie strategiczne jest procesem wyboru celów działania, ustalenia polityki i programów 
działania potrzebnego do realizacji konkretnych zadań oraz wybór metod i środków niezbędnych do 
zapewnienia realizacji tych celów. 

Opracowany Plan stanowi koncepcję rozwoju Gminy, zagwarantuje wpisanie się działań gminy 
w wojewódzkie czy powiatowe plany rozwoju priorytetowych dla Gminy, projektów o charakterze ponad 
lokalnym oraz zapewni współuczestnictwo Gminy w przemianach strukturalnych regionu opolskiego. Stanowi 
on także jedną z podstaw do podejmowania inicjatyw budżetowych Plan obejmuje dwa podokresy: lata 2004-
2006 oraz 2007-2013. 

Przeprowadzona analiza stanu aktualnego oraz ocena mocnych i słabych stron terenu Gminy umożliwiły 
dokładną identyfikację obszarów problemowych oraz wskazanie działań mających na celu ich eliminację lub 
minimalizację. W planie znalazły się także zadania, pokrywające się z zakresem niniejszego dokumentu, takie 
jak: wymiana ogrzewania tradycyjnego na ekologiczne, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, 
likwidacja zaniedbań infrastrukturalnych w Gminie oraz rozwój infrastruktury turystycznej (ścieżki 
rowerowe). 

                                                                 
1
 http://static.jemielnica.pl/download/attachment/3383/strategia-rozwoju-gminy.doc 

2
 http://static.bip.jemielnica.pl/download/attachment/2680/uchwala-nr-xix11204-rady-gminy-jemielnica-z-dnia-24-

czerwca-2004-r.doc 
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielnica (Uchwała nr XXVII/170/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 
25 kwietnia 2005 r.)

3
 

Dokument został opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska 
z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, ze zm.). Program jest spójmy z dokumentami 
strategicznymi szczebla krajowego i wojewódzkiego. 

Program formułuje zbiór celów ochrony środowiska oraz działań niezbędnych dla ich osiągnięcia. Na tle 
głównych dziedzin rozwoju i związanych z nimi kierunków presji na środowisko oraz na podstawie diagnozy 
i prognozy stanu środowiska określono cele długoterminowe. Cele te stanowią podstawę dla określenia 
celów krótkoterminowych, z których następnie wynikają działania główne, realizowane przez poszczególne 
instytucje, organizacje i grupy zadaniowe jako projekty i działania proekologiczne (inwestycyjne i nie 
inwestycyjne). Cele krótkoterminowe i działania główne formułowane są w oparciu o kryteria wyboru 
priorytetów ekologicznych. 

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającego na: 

 określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Gminy Jemielnica, zawierającej 
charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu; 

 określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) celów głównych 
oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań; 

 scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-
instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko planowania 
przestrzennego; 

 określeniu zasad monitorowania. 

Wśród celi określonych w Programie wymienia się również ochronę powietrza atmosferycznego oraz wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do realizacji założonych celi może przyczynić się m. im.: 

 ograniczanie tzw. niskiej emisji, 

 system zarządzania ochroną powietrza, 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, 

 promowanie biopaliw i innych proekologicznych inicjatyw. 
 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jemielnica (Uchwała 
nr XXI/121/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 listopada 2012 roku)

4
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy poprzedza sporządzanie 
planów miejscowych i ich praktyczne stosowanie. Dokument określa politykę przestrzenną Gminy, nadaje 
generalny kierunek dalszym opracowaniom planistycznym, a także pozwala na uzyskanie szerokiej akceptacji 
dla decyzji najważniejszych dla całej wspólnoty samorządowej. 

Celem Studium jest: 

 określenie istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z rozwojem Gminy, 

 wyznaczenie obszarów objętych ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ustalenie 
dla nich zasad użytkowania, 

 sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy, 
w tym rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 koordynacja planów miejscowych i wydawanych decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu. 

Cele powyższe wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a pośrednio 
z innych ustaw oraz regulacji prawnych dotyczących kompetencji samorządów. 

                                                                 
3
 http://static.jemielnica.pl/download/attachment/2899/uchwala-nr-xxvii17005-rady-gminy-jemielnica-z-dnia-25-

kwietnia-2005-r.doc 
4
 http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_jemie&id_dzi=3&id_zal=3523&id_dok=2240&nazwa_pliku=Uchwa-a-Nr-

XXI.121.12-z-dnia-7-listopada-2012-r..pdf 
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W Studium określone zostały m.in. kierunki rozwoju systemów komunikacji oaz infrastruktury technicznej na 
terenie Gminy. 

 

3. Cele strategiczne i szczegółowe dla Gminy 
Wiejskiej Jemielnica 

 

Cele szczegółowe Subregionu uwzględniają zapisy określone w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 
2020 (3x20%) tj.: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych o 20%, 

 redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej o 20%, 

a także poprawę jakości powietrza zgodnie z Programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej. 

Osiągnięciu celu głównego Subregionu sprzyjać będą cele szczegółowe poszczególnych Gmin. Mając 
powyższe na względzie wyróżnia się następujące cele strategiczne i szczegółowe dla Gminy Jemielnica 
wynikające z identyfikacji obszarów problemowych i wymogów pakietu klimatyczno – energetycznego 3x20%, 
przedstawione zostały poniżej w tabeli. 

Tabela 1 Cele strategiczne i szczegółowe dla Gminy Jemielnica
5
 

Cele strategiczne Cele szczegółowe 

1. Zmniejszenie wielkości emisji na terenie 

gminy i poprawa jakości powietrza 

1.1 Wymiana / modernizacja źródła ciepła w budynkach 

użyteczności publicznej na bardziej ekologiczne – OZE 

1.2 Usprawnienie systemu transportowego poprzez budowę tras 

rowerowych 

2. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię 

finalną poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej 

2.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

3. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł 

energii 

3.1 Wspieranie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej – OZE 

  

                                                                 
5
 Opracowanie własne 

Id: 979CE29F-BA57-4129-9551-089459481FBE. Projekt Strona 6



Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

 
 

7 | S t r o n a  ATMOTERM S.A. 2015 

4. Analiza stanu aktualnego na obszarze objętym 
Planem 

4.1. OCENA STANU ŚRODOWISKA 
Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski, w tym Gmina Jemielnica znajduje się w całości w strefie opolskiej. 
Charakterystykę jakości powietrza dla powiatu, podobnie jak dla całego obszaru KKSOF, dokonano 
w odniesieniu do całej strefy, na podstawie opracowania „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 
2013”. Uwzględniono także wyniki stacji pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu oraz 
w Strzelcach Opolskich. Drugą strefą dla której dokonuje się oceny jakości powietrza jest strefa opolska 
obejmująca pozostały obszar województwa. 
 
Z uwagi na powyższe szczegółowy opis oceny stanu środowiska jak i klimatu został zawarty w części ogólnej 
w rozdziale 3.4.1., gdzie znalazły się  wyniki tego badania. 

4.2. OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
Zaopatrzenie w energię jest jednym z podstawowych czynników niezbędnych dla egzystencji ludności, jednak 
wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych rodzajów oddziaływania na 
środowisko. Jest to wynikiem zarówno ogromnej ilości użytkowanej energii, jak i istoty przemian 
energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorców. 

Gmina Jemielnica, podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z szeregiem problemów technicznych, 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Jedną 
z najistotniejszych dziedzin funkcjonowania Gminy jest gospodarka energetyczna, w tym kwestia 
zaopatrzenia w energię, jej użytkowania i gospodarowania na terenie Gminy. 

System ciepłowniczy 

Gmina nie posiada centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło, które obejmowałoby wszystkie sołectwa. 
Dominują indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło, w których wykorzystuje się główne węgiel kamienny 
oraz w niewielkich ilościach olej opałowy.

6
 

System gazowniczy 

Gmina Jemielnica należy do niezgazyfikowanych Gmin powiatu strzeleckiego. Na jej terenie nie występuje 
sieć gazowa gazu przewodowego. Mieszkańcy Gminy dla potrzeb gospodarstw domowych korzystają ze 
zbiorników gazowych.

7
 

System elektroenergetyczny 

Dostawcą energii na terenie Gminny Jemielnica jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Odpowiada 
on za sprawność dostaw energii, a także modernizację sieci energetycznych.

8
 

Na terenie Gminy Jemielnica brak jest linii elektroenergetycznych NN i WN oraz GPZ. Zaopatrzenie w energię 
elektryczną odbywa się poprzez sieci i stacje transformatorowe SN. Wszystkie miejscowości Gminy są 
zelektryfikowane.

9  

W północnej części Gminy przebiega niewielki fragment przesyłowej linii energetycznej wysokiego napięcia 
110 kV relacji Zawadzkie-Ozimek.

10
 

                                                                 
6
 Program ochrony środowiska – Gmina Jemielnica 

7
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Jemielnica 

8
 Program ochrony środowiska – Gmina Jemielnica 

9 
Program ochrony środowiska – Gmina Jemielnica 

10
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Jemielnica 
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Oświetlenie ulic i placów 

Na terenie Gminy Jemielnica znajdują się 663 oprawy oświetlenia ulicznego oraz 109 latarni o ogólnej mocy 
60,91 kW. Większość żarówek zainstalowanych w oprawach oświetlenia ulicznego stanowią żarówki o mocy 
70 W, ponadto występują żarówki 100 W. Całkowite zużycie energii w Gminie Jemielnica na oświetlenie 
uliczne wynosi ponad 245 MWh. W poniższej tabeli zestawiono ilości opraw występujące w poszczególnych 
miejscowościach Gminy. 

Tabela 2 Ilość opraw oświetlenia ulicznego, występująca w poszczególnych miejscowościach Gminy Jemielnica
11

 

Miejscowość Oprawy Latarnie 

Jemielnica 305 103 

Barut 57 - 

Gąsiorowice 61 - 

Łaziska 70 - 

Piotrówka 53 6 

Wierchlesie 55 - 

Centawa 62 - 

 

4.3. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

Położenie administracyjne 

Gmina Wiejska Jemielnica położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, 
w północno-wschodniej części powiatu strzeleckiego W składzie Gminy wyróżnia się 7 sołectw: Barut, 
Centawa, Gąsiorowice, Łaziska, Jemielnica, Piotrówka, Wierchlesie. Siedzibą Gminy jest wieś Jemielnica, 
stanowiąca lokalny ośrodek rozwoju. Powierzchnia Gminy wynosi 113,46 km

2
. 

Obszar Gminy graniczy: 

 od południa i zachodu z Gminą Strzelce Opolskie, 

 od północy z Gminą Kolonowskie, 

 od wschodu z Gminą Zawadzkie, 

 od południowego - wschodu z województwem śląskim (Gmina Wielowieś). 

                                                                 
11

 Opracowanie własne na podstawie danych Gminy 
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Rysunek 1 Plan sytuacyjny Gminy Jemielnica

12
 

Ukształtowanie terenu13 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg prof.  J. Kondrackiego obszar Gminy Jemielnica 
wchodzi w skład mezoregionu Równiny Opolskiej należącego do makroregionu Niziny Śląskiej. Wschodnia 
część Gminy leży w rejonie mikroregionu Obniżenia Małej Panwi. 

Gmina zaliczana jest do obszarów o charakterze równinno–nizinnym. Wysokości bezwzględne terenu 
zawierają się w przedziale 234,5 – 238,5 m n.p.m. Teren Gminy jest pofałdowany i opada w kierunku 
północno-zachodnim, przy czym przeważają stoki zachodnie o korzystnych warunkach termicznych. 
Równinny krajobraz Gminy od południa zamykają wzniesienia pasma Chełmu. 

Rolnictwo, leśnictwo, tereny chronione13 

Krajobraz Gminy Jemielnica jest dość bogaty. Dużą powierzchnię Gminy zajmują lasy, ok. 6 912 ha (61% 
powierzchni Gminy). Użytki rolne zajmują powierzchnię 4 034 ha, tj. 36% powierzchni Gminy. Pozostały 
obszar Gminy stanowią tereny infrastruktury mieszkaniowej i technicznej. 

W Gminie dominuje działalność rolnicza oparta na chowie trzody chlewnej oraz uprawie zbóż, przy czym 
największa powierzchnię zasiewów ma żyto. Uprawia się również ziemniaki oraz niewielkie ilości buraków 
cukrowych i rzepaku. Wśród gruntów ornych zdecydowanie przeważają gleby o najniższej jakości (klasy V, VI), 
które łącznie zajmują 77% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Pozostałe 23% stanowią gleby zaliczane do 
klas bonitacyjnych IIIb, IVa, IVb. 

Udział lasów w ogólnej powierzchni Gminy znacznie przewyższa poziom średniego zalesienia kraju 
i województwa. Duże zwarte kompleksy leśne znajdują się w północnej i północno-wschodniej części Gminy 
i wchodzą w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko–Turawskich, którego stanowią 
ok. 5,8% powierzchni. Ponadto mniejsze kompleksy leśne występują także w części południowo-zachodniej 
i zachodniej. 

Przeważający obszar Gminy 7 600 ha, położony na północ od drogi Gąsiorowice – Barut i na wschód od 
Jemielnicy stanowi część Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko–Turawskich. Obszar 
chronionego krajobrazu “Lasy Stobrawsko–Turawskie” stanowi obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 

                                                                 
12

 http://jemielnica.pl/36/przyroda-i-turystyka.html 
13

 Program ochrony środowiska – Gmina Jemielnica 
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systemu sieci ekologicznej 10 K ECONET – PL. Ponadto na terenie Gminy istnieją trzy zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe. Zlokalizowane one są w północnej części Gminy. W Gminie Jemielnica objęto także ochroną 12 
obszarów w formie użytków ekologicznych, w celu ochrony zachowanych jeszcze unikalnych biotopów 
śródleśnych łąk, bagien i zbiorowisk wodnych i zagwarantowania bioróżnorodności kompleksów leśnych, 
stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Dodatkowo na terenie Gminy ustanowiono 16 
pomników przyrody, przy czym większość stanowią pojedyncze drzewa. Na terenie Gminy nie 
przeprowadzono dotąd inwentaryzacji przyrodniczej, jednak na terenach objętych ochroną 
udokumentowano występowanie rzadkich, chronionych gatunków flory i fauny. 

Charakterystyka demograficzna 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w roku 2013 w Gminie Jemielnica wyniosła 
7 147, gęstość zaludnienia wynosi 63 osób/km

2
. Szczegółową charakterystykę demograficzną przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

Tabela 3 Charakterystyka demograficzna Gminy Jemielnica
14

 

Jednostka administracyjna 

Ludność ogółem wg 
faktycznego miejsca 

zamieszkania 

Ludność  
w miastach 

Ludność  
na wsi 

Powierzchnia 
Gęstość 

zaludnienia 

[os.] [os.] [os.] [km
2
] [osób/km

2
] 

Gmina Jemielnica 7 147 0 7 147 113 63 

Analizując liczbę ludności w różnych kategoriach wiekowych można zauważyć trend charakterystyczny dla 
Polski. Z analizy danych demograficznych wynika, że liczba ludności w Gminie w ostatnich latach ulegała 
niewielkim wahaniom. Dominuje jednak tendencja spadkowa, co jest związane głównie z: 

 migracjami ludności, 

 ujemnym przyrostem naturalnym, 

 zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. 

Ujemny przyrost naturalny jest konsekwencją złożonych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, które 
zachodzą nie tylko w danej gminie, ale także w całej Polsce. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

 trudną sytuację materialną wielu rodzin, 

 spadek liczby małżeństw oraz wzrost liczby rozwodów. 

Tabela 4 Ludność według lokalizacji terytorialnej – Gmina Jemielnica
15

 

Gmina Jemielnica 

Ludność według lokalizacji terytorialnej [os.] 

2011 2012 2013 

7 185 7 224 7 147 

Na przestrzeni lat 2011-2013 zauważa się umiarkowaną tendencje spadkową w liczbie ludności zamieszkującą 
teren Gminy o 0,5% w stosunku do roku 2011.  

Mieszkalnictwo 

Na terenie Gminy Jemielnica, według danych na 2013 r., znajdują się 1 873 budynki mieszkalne, w których 
rozmieszczonych jest 2 044 mieszkań o łącznej powierzchni 221 097 m

2
. Przeciętna powierzchnia jednego 

mieszkania wynosi 99 m
2
, średnia powierzchnia użytkowa mieszkania, przypadająca na jednego mieszkańca 

wynosi 28 m
2
. Średnia powierzchnia mieszkania jest wyższa niż średnia wartość określona dla KKSOF (79 m

2
). 

Powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca jest równa średniej dla KKSOF. 

Większość budynków w Gminie powstała przed 1945 rokiem oraz w latach 1960 - 1980. Od roku 1990 notuje 
się regres budownictwa, wyrażony gwałtownym spadkiem nowo powstałych mieszkań.

16
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W 2013 r. do użytku zostało oddanych 10 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej, równej 1 913 m
2
. 

W mieniu Gminy znajduje się 26 mieszkań o łącznej powierzchni 1 329 m
2
. Mieszkania będące w mieniu 

Gminy stanowią 1% wszystkich mieszkań znajdujących się na terenie Gminy. 

Działalność gospodarcza 

Obecnie Jemielnica jest gminą o charakterze rolniczym, pozbawioną infrastruktury przemysłowej, z silnie 
rozwiniętym rzemiosłem i usługami. Według stanu na 2013 r., w Gminie Jemielnica znajduje się 386 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Decydującą większość stanowią podmioty gospodarcze sektora 
prywatnego (ok. 97,5%), należące do właścicieli krajowych. Ok. 84% wszystkich zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych należy do osób prywatnych. Wskaźnik przedsiębiorczości, mierzony liczbą podmiotów 
gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców, w Gminie wynosi 540. Jest to 
jeden z niższych wskaźników w powiecie strzeleckim. Jest również niższy od wskaźnika przedsiębiorczości 
powiatu strzeleckiego (691), województwa opolskiego (996) oraz kraju (1057). Strukturę podmiotów 
gospodarczych według sektorów własnościowych przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 2 Sektory własnościowe podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Jemielnica
17

 

Zmiany w liczbie przedsiębiorstw na terenie gminy na przestrzeni 8 lat przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 5 Zmiany w ilości przedsiębiorstw sektora prywatnego i publicznego w latach 2005-2013 na terenie Gminy 
Jemielnica

18
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sektor publiczny 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sektor prywatny 265 271 294 324 347 380 375 375 376 

 

W latach 2005-2013 na terenie Gminy obserwuje się wzrost liczby przedsiębiorstw. Tendencja ta dotyczy 
sektora prywatnego. W sektorze publicznym od kilku lat ilość podmiotów gospodarczych utrzymuje się na 
stałym poziomie. 

INFRASTRUKTURA TRASPORTOWA 

Gmina Jemielnica położona jest na uboczu głównych ciągów komunikacyjnych. Na terenie Gminy Jemielnica 
istnieje dość dobrze rozwinięta sieć dróg. Największe znaczenie ma przebiegająca południkowo droga 
wojewódzka DW nr 426 Zawadzkie - Strzelce Opolskie. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe 

                                                                                                                                                                                                     
16

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jemielnica na lata 2004 ÷ 2006 z perspektywą do roku 2013 
17
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i gminne. Autostrada A4 przebiega w odległości 15 km od Jemielnicy. Najbliższe węzły autostradowe to 
Olszowa i Nogawczyce, leżące w odległości ok. 15-20 km. 

Droga wojewódzka przebiega przez miejscowości Wierchlesie, Piotrówka i Jemielnica. Łączna jej długość na 
terenie Gminy wynosi 9,454 km. Stan techniczny drogi na wielu odcinkach jest niezadowalający. Planowana 
jest modernizacja DW nr 426 do pełnych parametrów klasy G (droga jest zmodernizowane na odcinku 
Piotrówka – Strzelce Opolskie i dalej do Sławięcic), w tym budowę obejścia miejscowości Jemielnica, 
Piotrówka i Wierchlesie oraz zmianę kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową.

19
 

Ponadto przez teren gminy przebiega dziewięć dróg powiatowych o łącznej długości 34,055 km. Łączą one 
wszystkie miejscowości Gminy. Są to: 

 1802 Jemielnica – Kotulin, klasa drogi Z, 

 1803 Piotrówka (Wierchlesie) – Żędowice, klasa drogi Z, 

 1812 Dąbrówka (granica województwa śląskiego) – Barut, klasa drogi L, 

 1840 Jemielnica – Gąsiorowice, klasa drogi L, 

 1841 Jemielnica – Barut, klasa drogi L, 

 1842 Piotrówka – Osiek, klasa drogi L, 

 1843 Gąsiorowice – Piotrówka, klasa drogi L, 

 1855 Jemielnica – Gąsiorowice, klasa drogi L, 

 1857 Gąsiorowice – do końca zabudowy (kierunek Bokowe), klasa drogi L. 

Sieć dróg gminnych stanowi uzupełnienie dla dróg powiatowych. Łączna długość dróg gminnych wynosi 
39,100 km. 

Z badań pomiaru natężenia ruchu przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach  
2000 i 2005 obserwuje się przy ogólnym 15% wzroście liczby pojazdów, przejeżdżających drogą DW nr 426. 
Wzrost ten niewątpliwe ma wpływ na stan drogi. Notowane natężenia ruchu należą do większych na terenie 
województwa opolskiego. 

Tabela 6 Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Jemielnica
20

 

Nr drogi 2000 2005 
Wzrost natężenia ruchu 

[%] 

426 4 708 5 407 15 

Ponadto przez teren Gminy przebiegają trzy trasy rowerowe, biegnące wzdłuż doliny Małej Panwi. Na terenie 
Gminy nie występują linie kolejowe.

21
 

5. Identyfikacja obszarów problemowych 

Sektor transportu i komunikacji ma ogromne znaczenie ze względu na przebiegającą przez środek Gminy 
Jemielnica drogę wojewódzką nr 426, łączącą szlak komunikacyjny Zawadzkie-Strzelce Opolskie. Długość tejże 
drogi w granicach Gminy wynosi w przybliżeniu 10 km. Według „Programu Ochrony Środowiska” obszar 
problemowy, jakim jest transport ma znaczący wpływ na destabilizację stanu jakości powietrza w obrębie 
Gminy Jemielnica ale także całości Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  Stały wzrost natężenia ruchu na 
drogach lokalnych, powiatowych i wojewódzkich prowadzi do zwiększenia ilości szkodliwych stężeń mających 
swe źródło w transporcie indywidualnym (spalanie paliw) oraz pogarszającym się stanie nawierzchni dróg. Na 
terenie Gminy Jemielnica nie jest rozwinięty transport kolejowy.  
W dalszym ciągu na terenie omawianej Gminy Jemielnica rozpowszechnione jest indywidualne ogrzewanie 
budynków mieszkalnych, władze Gminy dopuściły także do stosowania paliw stałych. Powyższe działania 
obarczone są ryzykiem wystąpienia podwyższonych stężeń zanieczyszczenia powietrza. Emisja punktowa 
(emisja z zakładów przemysłowych i energetycznych), emisja liniowa (komunikacyjna pochodząca głównie 

                                                                 
19

 Program ochrony środowiska – Gmina Jemielnica 
20

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jemielnica 
21

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jemielnica 
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z transportu) a w szczególności emisja powierzchniowa (emisja lokalna z palenisk domowych, małych 
kotłowni) odpowiedzialna jest za tzw. „niską emisję”.  
Do obiektów mogących powodować pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy 
Jemielnica, należy bez wątpienia zaliczyć nieeksploatowane składowisko odpadów, w tym niebezpiecznych 
dla zdrowia i środowiska przyrodniczego. Składowisko znajduje się w miejscowości Barut, na którym 
składowano odpady z Huty „Andrzej” w Zawadzkiem. 
Niemalże 60% Gminy Jemielnica zagospodarowane jest przez lasy i grunty leśne. Lasy należą do kolejnego 
obszaru problemowego. Ze względu na duży udział lasów, istnieje niebezpieczeństwo pożarów – wydzielane 
są toksyczne związki oraz gazy cieplarniane przyczyniające się do powstania efektu cieplarnianego. W wyniku 
pożaru przedostaje się do atmosfery m.in. dwutlenek węgla, tlenek węgla lub związki siarki.  

 

6. Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 
w Gminie Wiejskiej Jemielnica 

Poniższa inwentaryzacja obejmuje obszar całej Gminy Jemielnica. Obliczenia emisji zostały wykonane przy 
pomocy wiedzy technicznej oraz inwentaryzacji przeprowadzonej w ramach opracowania „Bazy danych 
dotycząca niskiej emisji na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. W obliczeniach posługiwano się 
wartością emisji CO2, bez uwzględnienia emisji innych gazów cieplarnianych, tj.. CH4 oraz N2O, które wg 
wytycznych Porozumienia Burmistrzów nie są wymagane do obliczeń. 

Ponadto emisja CO2 ze spalania biomasy czy biopaliw oraz emisja ze zużywanej tzw. „zielonej energii 
elektrycznej” jest przyjmowana jako wartość zerowa. Przyjmuje się, że drewno spalane na terenie Gminy 
Jemielnica pochodzi w całości z obszaru Gminy. 

Dla roku 2013 zebrano kompleksowe dane dla wszystkich zidentyfikowanych sektorów, dlatego też przyjęto, 
że 2013 rok będzie rokiem bazowym dla niniejszego opracowania. 

W celu obliczenia emisji CO2 wyznaczono zużycie energii finalnej dla zidentyfikowanych na terenie Gminy 
Jemielnica następujących sektorów: 

 sektor obiektów użyteczności publicznej, 

 sektor mieszkaniowy, 

 sektor oświetlenia ulicznego, 

 sektor transportowy, 

 sektor handel, usługi, przedsiębiorstwa przemysłowe. 

Na terenie Gminy Jemielnica zidentyfikowano wykorzystanie następujących nośników energii: 

 energię elektryczną, 

 paliwa węglowe, 

 drewno i biomasę, 

 olej opałowy, 

 gaz płynny LPG, 

 olej napędowy, 

 benzyna, 

 energię ze źródeł odnawialnych (w niewielkim stopniu). 

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej na terenie Gminy inwentaryzacji zużycia energii oraz 
związanej z tym emisji CO2 w ww. sektorach, dla roku bazowego 2013. 

Całkowite zużycie energii finalnej w Gminie Jemielnica, w roku 2013 wynosiło powyżej 154 773,17 MWh. 
W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na poszczególne sektory odbiorców, natomiast 
na rysunku poniżej przedstawiono udział poszczególnych sektorów w całkowitym zużyciu energii finalnej 
w roku bazowym 2013. 
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Tabela 7 Zużycie energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców w roku bazowym 2013
22

 

Lp. Sektor Jednostka Wielkość zużycia energii 

1 Obiekty użyteczności publicznej MWh/rok 2 524,61 

2 Mieszkalnictwo MWh/rok 50 873,75 

3 Oświetlenie uliczne MWh/rok 245,1 

4 Transport MWh/rok 100 816,12 

5 Handel, usługi, przedsiębiorstwa przemysłowe MWh/rok 313,59 

RAZEM MWh/rok 154 773,17 

 

Rysunek 3 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku bazowym 2013
23

 

Największy udział w całkowitym zużyciu energii na terenie Gminy Jemielnica stanowi sektor transportu 
(ok. 65%). Drugi pod względem wielkości sektor mieszkalnictwa stanowiący ok. 33% całkowitego zużycia 
energii na terenie Gminy. Sektor obiektów użyteczności publicznej stanowi niecałe 2%. Najmniej energii 
zużywane jest przez oświetlenie uliczne oraz sektor handlu, usług oraz przedsiębiorstw przemysłowych, tj. na 
poziomie 0,2% ogólnego zużycia energii końcowej w roku bazowym 2013.  

Na terenie Gminy Jemielnica głównym nośnikiem energii jest olej napędowy, który stanowi ok. 34% 
wszystkich zidentyfikowanych nośników energii. Drugim pod względem zużycia energii, nośnikiem jest węgiel 
i benzyna na wyrównanym poziomie 27-29%. W dalszej kolejności znajduje się LPG (ok. 4%). Pozostałe 
wskaźniki stanowią niewielki udział. Energia elektryczna, drewno oraz olej opałowy nie przekraczają 1,5% 
całkowitej zużytej energii na terenie Gminy. Szczegółowy udział poszczególnych nośników energii w bilansie 
energetycznym Gminy przedstawiono na rysunku poniżej. 

                                                                 
22

 Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych z ankietyzacji  
23

 Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych z ankietyzacji  
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Rysunek 4 Udział poszczególnych nośników energii w bilansie energetycznym Gminy Jemielnica w roku bazowym 2013
24

 

Sumaryczna wartość emisji CO2 w roku bazowym 2013 na terenie Gminy Jemielnica wynosiła 44 124,10 

MgCO2/rok. Na jednego mieszkańca przypada ok. 6 MgCO2 rocznie. W tabeli poniżej przedstawiono wartość 
emisji w podziale na poszczególne sektory odbiorców energii. 

Tabela 8 Emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach odbiorców w roku bazowym 2013 

Lp. Sektor Jednostka Emisja CO2 

1 Obiekty użyteczności publicznej MgCO2/rok 1 131,41 

2 Mieszkalnictwo MgCO2/rok 16 378,57 

3 Oświetlenie uliczne MgCO2/rok 200,49 

4 Transport MgCO2/rok 26 317,14 

5 Handel, usługi, przedsiębiorstwa przemysłowe MgCO2/rok 96,48 

RAZEM MgCO2/rok 44 124,10 

Na poniższym rysunku przedstawiono procentowy udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji CO2 
w roku bazowym 2013 na terenie Gminy Jemielnica. 
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Rysunek 5 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku bazowym 2013

25
 

Najwyższą wartością emisji CO2, stanowiącą niecałe 60% całkowitej emisji na terenie Gminy Jemielnica, 
charakteryzuje się sektor transportu. Drugi pod względem wielkości sektor mieszkalnictwa stanowi ok. 37% 
całkowitej energii pochodzącej z analizowanego sektora na terenie Gminy. Sektor obiektów użyteczności 
publicznej stanowi 2,6%. Pozostałe sektory, tj. sektor handlu, usług oraz przedsiębiorstw przemysłowych oraz 
sektor oświetlenia ulicznego stanowią łącznie ok. 0,7% ogólnej emisji CO2  w roku bazowym 2013. 

Na rysunku poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych paliw w całkowitej emisji CO2. 

 
Rysunek 6 Udział poszczególnych nośników energii i paliw w całkowitej emisji CO2 w roku bazowym 2013

26
 

Na terenie Gminy Jemielnica głównym nośnikiem energii w całkowitej emisji CO2, w roku bazowym 2013 jest 
węgiel, który stanowi 35,4% wszystkich zidentyfikowanych nośników energii. Odnotowano ponadto wysoki 
poziom udziału oleju napędowego (ok. 32%) oraz benzyny (24,4%). Pozostałe sektory stanowią mniejszy 
udział w emisji CO2. Energia elektryczna stanowi ok. 4%, LPG 3,2%, najmniejszą emisję zanieczyszczeń 
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wykazują olej opałowy oraz drewno, stanowiące łącznie ok. 1%, przy czym drewno stanowi zaledwie 0,001%. 
Znaczna dominacja węgla w całkowitej emisji CO2 wynika głównie z braku sieci gazowej oraz sieci 
ciepłowniczej na terenie Gminy. 

W dalszej części przedstawiono szczegółowe wyniki inwentaryzacji emisji CO2 dla poszczególnych sektorów 
z uwzględnieniem zużycia emisji końcowej. 

Obiekty użyteczności publicznej 

W tym sektorze uwzględniono budynki użyteczności publicznej, położone na terenie Gminy Jemielnica, takie 
jak:  

 budynki administracyjne Urzędu Gminy Jemielnica, 

 budynki należące do spółek z udziałem Gminy (budynki administracyjne, techniczne), 

 przedszkola, szkoły, ośrodki, domy pomocy społecznej, itp. 

Wielkość zużycia energii końcowej w analizowanym sektorze, w roku bazowym 2013 wyniosła 2 524,61 

MWh/rok. W poniższej tabeli zamieszczono informacje dotyczące wielkości zużycia poszczególnych nośników 
energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie. 

Tabela 9 Zużycie nośników energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Jemielnica w roku bazowym 2013
27

 

Obszar 

Zużycie nośników energii 
[MWh/rok] 

Energia elektryczna Olej opałowy Węgiel 
 

Drewno 

Gmina Jemielnica 714,20 1 024,14 764,55 21,73 

W sektorze obiektów użyteczności publicznej wykorzystywane są cztery nośniki energii, tj. węgiel, olej 
opałowy, energia elektryczna oraz drewno. Dominujący udział w strukturze zużycia nośników energii ma olej 
opałowy (ok. 41%). Pozostałą część stanowią paliwa węglowe 30,3% oraz energia elektryczna 28,3%. 
Najmniejszy udział wykazuje drewno na poziomie 0,9%. Poniżej przedstawiono strukturę zużycia nośników 
energii w sektorze obiektów użyteczności publicznej. 

 

Rysunek 7  Struktura zużycia nośników energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jemielnica w roku 
bazowym 2013

28
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Całkowita emisja CO2 z sektora obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jemielnica, w roku bazowym 2013 
wyniosła 1 131,40 MgCO2/rok. W tabeli oraz na rysunku poniżej zamieszczono informacje nt. emisji CO2 
w podziale na zidentyfikowane nośniki energii stosowane w obiektach użyteczności publicznej na terenie 
Gminy. 

Tabela 10  Emisja CO2 w sektorze obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jemielnica w roku bazowym 2013
29

 

Obszar 

Emisja CO2 
[MgCO2/rok] 

Energia elektryczna Olej opałowy Węgiel 

Gmina Jemielnica 584,21 282,66 264,53 

 

Rysunek 8 Struktura emisji CO2 w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jemielnica w roku bazowym 2013
30

 

Dominujący udział w emisji CO2 odnotowano dla energii elektrycznej, która stanowi 51,6% całkowitej emisji 
z analizowanego sektora. Emisja ze zużycia węgla oraz oleju opałowego kształtuje się na podobnym poziomie, 
odpowiednio 23,4% i 25%. Drewno, jako nośnik energii jako „zielone paliwo” nie stanowi potencjalnego 
źródła emisji. 

Mieszkalnictwo 

Całkowita powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy wynosi 221 097 
m

2
. Wielkość zużycia energii końcowej w analizowanym sektorze, w roku bazowym 2013 wyniosła 50 873,75 

MWh/rok. W poniższej tabeli zamieszczono informacje dotyczące wielkości zużycia poszczególnych nośników 
energii w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy. 
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Tabela 11 Zużycie nośników energii w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Jemielnica w roku bazowym 2013
31

 

Obszar 

Zużycie nośników energii 
[MWh/rok] 

Energia elektryczna Olej opałowy Drewno Węgiel 

Gmina Jemielnica 1 126,53 497,47 4 974,72 44 275,03 

W sektorze mieszkaniowym największy udział w strukturze zużycia nośników energii ma węgiel (ok. 87%). 
Pozostałe nośniki posiadają zdecydowanie niższy udział. Udział drewna kształtuje się na poziomie prawie 
10%. Najmniejsze znaczenie w strukturze zużycia nośników energii odnotowano dla energii elektrycznej 
i oleju opałowego odpowiednio 2,2% i 1%. Na terenie Gminy nie jest wykorzystywany gaz ziemny oraz ciepło 
sieciowe, ze względu na brak odpowiednich instalacji w gminie. Poniżej przedstawiono strukturę zużycia 
nośników energii w sektorze obiektów użyteczności publicznej. 

 

Rysunek 9  Struktura zużycia nośników energii w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Jemielnica w roku bazowym 
2013

32
 

Całkowita emisja CO2 z sektora mieszkaniowego w Gminie Jemielnica, w roku bazowym 2013 wyniosła 
16 378,57 MgCO2/rok. W tabeli oraz na rysunku poniżej zamieszczono informacje nt. emisji CO2 w podziale na 
zidentyfikowane nośniki energii stosowane w sektorze mieszkaniowym na terenie gminy. 

Tabela 12 Emisja CO2 w sektorze mieszkaniowym, w Gminie Jemielnica, w roku bazowym 2013
33

 

Obszar 

Emisja CO2 
[MgCO2/rok] 

Energia elektryczna Olej opałowy Drewno Węgiel 

Gmina Jemielnica 921,50 137,30 0,61 15 319,16 
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Rysunek 10 Struktura emisji CO2 w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Jemielnica w roku bazowym 2013
34

 

Największą emisję CO2 w sektorze mieszkaniowym odnotowano dla węgla, która stanowi 93,5% całkowitej 
emisji CO2 z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy. Wynika to z faktu, iż zdecydowana większość 
budynków mieszkalnych ogrzewana jest indywidualnie z wykorzystaniem węgla. Energia elektryczna stanowi 
niecałe 6% całkowitej emisji CO2 z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy. Pozostałe nośniki energii, tj. 
olej opałowy, oraz drewno mają niewielki udział w emisji CO2 na terenie Gminy, który łącznie stanowi 
zaledwie ok. 0,8%. Drewno, jako nośnik energii, jest wykorzystywane dość często w sektorze mieszkaniowym, 
jednak jako „zielone paliwo” nie stanowi potencjalnego źródła emisji. 

Oświetlenie 

Kategoria ta obejmuje latarnie uliczne, zlokalizowane na terenie Gminy Jemielnica. W tym sektorze 
uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej. Zużycie energii elektrycznej 
na oświetlenie uliczne w Gminie wynosi  245,10 MWh/rok przy emisji CO2 wynoszącej 200,49 MgCO2/rok. 
W poniższej tabeli zamieszczono wyniki inwentaryzacji w sektorze oświetlenia ulicznego. 

Tabela 20 Wyniki inwentaryzacji w sektorze oświetlenia ulicznego, znajdującego się na terenie Gminy Jemielnica w roku 
bazowym 2013

35
 

Obszar 
Ilość punktów świetlnych 

[szt.] 
Zużycie energii elektrycznej 

[MWh/rok] 
Emisja CO2 

[MgCO2/rok] 

Gmina Jemielnica 766 245,10 200,49 

Transport 

Duży udział w negatywnym oddziaływaniu na środowisko ma spalanie paliw w silnikach spalinowych, 
napędzających pojazdy mechaniczne. Oprócz dwutlenku węgla, pojazdy silnikowe emitują szkodliwe 
substancje, takie jak dwutlenek siarki, pyły i alfapirobenzen. Liczba pojazdów na ulicach ulega ciągłemu 
wzrostowi przy jednoczesnej stopniowej poprawie istniejącej infrastruktury. 

Wielkość zużycia energii końcowej w analizowanym sektorze, w roku bazowym 2013 wyniosła 100 816,12 
MWh/rok. W tabeli oraz na rysunku poniżej zamieszczono informacje dotyczące wielkości zużycia 
poszczególnych nośników energii w sektorze transportu na terenie Gminy. 
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Tabela 13 Zużycie nośników energii w sektorze transportu na terenie Gminy Jemielnica w roku bazowym 2013
36

 

Obszar 

Zużycie nośników energii 
[MWh/rok] 

Benzyna Diesel LPG 

Gmina Jemielnica 41 885,52 52 770,95 6 159,65 

 

 

Rysunek 11 Struktura zużycia nośników energii w sektorze transportu na terenie Gminy Jemielnica w roku bazowym 
2013

37
 

Na terenie Gminy największym zużyciem w sektorze transportu charakteryzuje się olej napędowy (ok. 52%), 
najmniejszym z kolei gaz LPG (ok. 6%). Benzyna stanowi ok. 42% całkowitego zużycia nośników energii na 
terenie Gminy. 

Wielkość emisji CO2 końcowej w analizowanym sektorze, w roku bazowym 2013 wyniosła 26 317,13 
MgCO2/rok. W tabeli oraz na rysunku poniżej zamieszczono informacje dotyczące wielkości emisji 
z poszczególnych nośników energii w sektorze transportu na terenie Gminy. 

Tabela 14 Emisja CO2 z nośników energii w sektorze transportu na terenie Gminy Jemielnica w roku bazowym 2013
38

 

Obszar 

 
Emisja CO2 

[MgCO2/rok] 

Benzyna Diesel LPG 

Gmina Jemielnica 10 764,58 14 142,61 1 409,94 
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Rysunek 12 Struktura emisji CO2 w podziale na nośniki energii w sektorze transportowy na terenie Gminy Jemielnica 
w roku bazowym 2013 

39
 

Struktura emisji CO2 z poszczególnych nośników na terenie Gminy Jemielnica jest analogiczna do zużycia 
nośników energii – największą emisją charakteryzuje się olej napędowy (ok. 54%), najmniejszą z kolei LPG 
(powyżej 5%). 

Poniżej przeanalizowano zużycie energii w sektorze transportu w podziale na kategorie środków transportu, 
tj. samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze oraz autobusy. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 15 Zużycie energii w sektorze transportu w rozdziale na kategorie pojazdów na terenie Gminy Jemielnica w roku 
bazowym 2013

40
 

Obszar 

Zużycie nośników energii 
[MWh/rok] 

Osobowe Dostawcze Ciężarowe Autobusy 

Gmina Jemielnica 53 849,20 10 043,99 35 357,91 1 565,01 

Poniżej przedstawiono strukturę zużycia energii w sektorze transportu, w rozdziale na kategorie pojazdów na 
terenie Gminy. 

 

Rysunek 13 Struktura zużycia energii w sektorze transportu, w rozdziale na kategorie pojazdów na terenie Gminy 
Jemielnica w roku bazowym 2013

41
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Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że na analizowanym terenie największy udział w zużyciu 
energii mają samochody osobowe, tj. ok. 53%. Zużycie energii przez samochody ciężarowe kształtuje się na 
poziomie 35% całkowitego zużycia energii w danym sektorze. Z kolei samochody dostawcze zużywają 10% 
energii w danym sektorze. Autobusy natomiast stanowią zaledwie 1,6% całkowitego zużycia energii 
w sektorze transportu. 

Wielkość emisji CO2 w sektorze transportowym w kategoriach środków transportu, tj. samochody osobowe, 
ciężarowe, dostawcze oraz autobusy, przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 16 Emisja CO2 w sektorze transportu w rozdziale na kategorie pojazdów na terenie Gminy Jemielnica w roku 
bazowym 2013

42
 

Obszar 

Emisja CO2  
[MgCO2/rok] 

Osobowe Dostawcze Ciężarowe Autobusy 

Gmina Jemielnica 13 796,00 2 640,76 9 463,64 416,73 

Poniżej przedstawiono strukturę emisji CO2 na terenie gminy w sektorze transportu w kategoriach środków 
transportu. 

 

Rysunek 14 Struktura emisji CO2  w sektorze transportu w rozdziale na kategorie pojazdów na terenie Gminy Jemielnica 
w roku bazowym 2013

43
 

Struktura emisji CO2 w sektorze transportu, w rozdziale na kategorie pojazdów na terenie Gminy, rozkłada się 
analogicznie jak zużycie energii. Na analizowanym terenie największy udział w zużyciu energii mają 
samochody osobowe, tj. powyżej 2%. Zużycie energii przez samochody ciężarowe kształtuje się na poziomie 
36% całkowitego zużycia energii w danym sektorze. Z kolei samochody dostawcze zużywają 10% energii 
w danym sektorze. Autobusy natomiast stanowią ok. 1,6% całkowitego zużycia energii w sektorze transportu. 

Przez teren Gminy, poza drogami powiatowymi i gminnymi, przebiegają także drogi o znaczeniu 
wojewódzkim. Poniżej przestawiono analizę zużycia energii pod kątem rodzaju dróg. Wyniki przedstawiono 
w tabeli poniżej. 
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Tabela 17 Zużycie energii w sektorze transportu w rozdziale na rodzaj dróg przebiegających przez teren Gminy Jemielnica 
w roku bazowym 2013

44
 

Obszar 

Zużycie nośników energii 
[MWh/rok] 

Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe oraz gminne 

Gmina Jemielnica 25 033,45 75 782,67 

Poniżej przedstawiono strukturę zużycia energii w sektorze transportu, w rozdziale na rodzaj dróg 
przebiegających przez teren Gminy. 

 

Rysunek 15 Struktura zużycia energii w sektorze transportu, w rozdziale na rodzaj dróg przebiegających przez teren Gminy 
Jemielnica w roku bazowym 2013

45
 

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że na analizowanym terenie największy udział w zużyciu 
energii mają drogi powiatowe oraz gminne (ok. 75%). Drogi wojewódzkie stanowią ok. 25% zużywanej energii 
na terenie Gminy w sektorze transportu. 

Poniżej przestawiono analizę emisji CO2 pod kątem rodzaju dróg. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 18 Emisja CO2 w sektorze transportu w rozdziale na rodzaj dróg przebiegających przez teren Gminy Jemielnica 
w roku bazowym 2013

46
 

Obszar 

Emisja CO2 
[MgCO2/rok] 

Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe oraz gminne 

Gmina Jemielnica 6 563,39 19 753,74 

Na postawie powyższych danych stwierdza się, że podobnie jak w przypadku zużycia energii, dominującą rolę 
w emisji CO2 na terenie Gminy odgrywają drogi powiatowe oraz gminne (ok. 75%). Pozostałą część stanowią 
drogi wojewódzkie (ok. 25%). Poniżej przedstawiono strukturę emisji CO2 w sektorze transportu, w rozdziale 
na rodzaj dróg przebiegających przez teren Gminy Jemielnica w roku bazowym 2013. 
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Rysunek 16 Struktura emisji CO2 w sektorze transportu, w rozdziale na rodzaj dróg przebiegających przez teren Gminy 
Jemielnica w roku bazowym 2013

47
 

Handel, usługi i przedsiębiorstwa 

Sektor handlu, usług i przedsiębiorstw przemysłowych stanowi odrębną gałąź emisji CO2 na terenie Gminy 
Jemielnica. Władze Gminy nie mają bezpośredniego wpływu na wielkość emisji pochodzącą z tego sektora. 
W poniższej tabeli zamieszczono informacje dotyczące zużycia nośników energii w wyżej wymienionym 
sektorze. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że finalne zużycie energii w ww. sektorze na terenie 
Gminy wynosi 313,59 MWh/rok, natomiast roczna emisja CO2 wynosi 96,48 MgCO2/rok. 

Tabela 19 Zużycie nośników energii w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw przemysłowych na terenie Gminy 
Jemielnica w roku bazowym 2013

48
 

Obszar 

Zużycie nośników energii [MWh/rok] 

Olej opałowy Węgiel 

Gmina Jemielnica 171,68 141,91 

W analizowanym sektorze największy udział w strukturze zużycia nośników energii stanowi olej opałowy (ok. 
55%). Udział węgla, jako nośnika energii, kształtuje się na poziomie ok. 45% całkowitego zużycia 
w analizowanym sektorze. Struktura zużycia przetrawiona została na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 17 Struktura zużycia nośników energii w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw przemysłowych na terenie 
Gminy Jemielnica w roku bazowym 2013
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W tabeli oraz na rysunku poniżej zamieszczono informacje nt. emisji CO2 w podziale na zidentyfikowane 
nośniki energii stosowane w analizowanym sektorze na terenie Gminy. 

Tabela 20  Emisja CO2 w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw, w Gminie Jemielnica w roku bazowym 2013
50

 

Obszar 
Emisja CO2 [MgCO2/rok] 

Olej opałowy Węgiel 

Gmina Jemielnica 47,38 49,10 

 

Rysunek 18 Struktura emisji CO2 w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw na terenie Gminy Jemielnica w roku bazowym 
2013

51
 

Największą emisję CO2 w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw odnotowano dla węgla, która stanowi 
ok. 51% całkowitej emisji CO2 analizowanego sektora na terenie gminy. Olej opałowy stanowi ok. 49% 
całkowitej emisji CO2 w danym sektorze. 

Odnawialne Źródła Energii 

Na terenie Gminy Jemielnica, na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji, zidentyfikowano występowanie 
OZE w postaci: 

 trzech elektrowni wiatrowych o jednostkowej mocy 150 kW (3*50 kW), każda, działające 6 570 

godzin w ciągu roku; 

 cztery kolektory słoneczne, pracujące 3 285 godzin w ciągu roku. 

Podsumowanie 

Wyniki analizy emisji CO2 zinwentaryzowanej na terenie Gminy Jemielnica, w podziale na wyżej 
scharakteryzowane sektory, wykazują zbliżony układ do emisji z innych europejskich, rozwiniętych ośrodków 
samorządowych. Najważniejsze wnioski przedstawiono poniżej: 

 sektor handlu, usług i przedsiębiorstw oraz oświetlenia ulicznego stanowi najmniej znaczące źródło 
emisji CO2 na terenie Gminy Jemielnica. Nie należy jednak zaniedbywać tych sektorów w procesie 
ograniczania emisji; 

 największym źródłem emisji na terenie Gminy jest transport indywidualny. Gałąź transportu 
charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu emisji, która będzie utrzymywać się w najbliższych latach; 

 mieszkalnictwo, jest to drugi co do wielkości sektor emitujący znaczną ilość substancji 
zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Jest to sektor, która ma duży potencjał redukcji emisji 
w zakresie ograniczania zużycia energii (elektrycznej i cieplnej) przez mieszkańców. Władze Gminy 
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Jemielnica mogą mieć znaczący wpływ na podejmowane przez mieszkańców działania 
termomodernizacyjne oraz zmianę ich zachowań; 

 w sektorze obiektów użyteczności publicznej jest jednym z większych emitorów zanieczyszczeń na 
terenie Gminy. Podjęte działania w tym sektorze powinny stać się wzorcem dla mieszkańców Gminy 
w zakresie ekonomicznie oraz ekologicznie uzasadnionych działań niskoemisyjnych, m. in. 
termomodernizacja oraz wykorzystanie OZE w budynkach. 

Działania jakie władze Gminy Jemielnica powinny podjąć w celu ograniczenia wielkości emisji gazów 
cieplarnianych, to przede wszystkim dokładna i przejrzysta strategia działania, bezwzględnie realizowana 
w najbliższych latach. W obszarze społeczeństwa docelowe staje się prowadzenie działań strategicznych, 
takich jak kampanie edukacyjno-informacyjne, a także kreowanie narzędzi wspierających mieszkańców 
w zakresie termomodernizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Niezbędne są także zadania 
ograniczające emisyjność sektora transportowego. Podczas formułowania zadań, poza efektywnością 
ekologiczną, należy także uwzględniać efektywność ekonomiczną oraz społeczną. Formułowane działania 
należy koncentrować w pierwszej kolejności w obszarach, gdzie istnieje duży potencjał redukcji, przynoszący 
pożądane efekty. Nie należy jednak zaniedbywać przy tym pozostałych obszarów, gdzie potencjał redukcji jest 
mniejszy. 

 

7. Działania dla osiągnięcia założonych celów 
w Gminie Wiejskiej Jemielnica 

7.1. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA, CELE I ZOBOWIĄZANIA 
Długoterminowa strategia Gminy Jemielnica uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, tj.: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

 redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej. 

Zadaniem strategii jest wytyczenie kierunków, których realizacji przyczyni się do poprawy jakości powietrza, 
zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej oraz Programem Ochrony Powietrza dla strefy 
krapkowicko-strzeleckiej, w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.  

Cele strategiczne i szczegółowe Planu gospodarki niskoemisyjnej zostały opisane w jednym ze wcześniejszych 
rozdziałów, natomiast zobowiązania w postaci realizacji zadań długoterminowych zostały określone 
w rozdziale pn. harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Wpisujące się w ZPGN cele i zobowiązania długoterminowe wynikające ze Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Jemielnica są następujące: 

 wymiana ogrzewania tradycyjnego na ekologiczne; 

 tworzenie pasów zieleni wzdłuż dróg, 

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

W perspektywie długookresowej na terenie Gminy Jemielnica planowana jest realizacja następujących zadań: 

 budowa obwodnic dla miejscowości położonych w ciągu drogi wojewódzkiej DW nr 426, 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących mienie Gminy. 
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7.2. KRÓTKO/ŚREDNIOTERMINOWE ZADANIA 
Zaproponowane działania krótko- do roku 2018 i średniookresowe do roku 2020 dotyczą w głównej mierze 
termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w postaci pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Ponadto realizowane będą działania z zakresu rozwoju 
ścieżek i tras rowerowych. Szczegółowy wykaz działań krótko- i średniookresowych przedstawiony został 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym zawierający: 

 opis zadania,  

 przypisanie zadania do realizacji określonego celu, 

 podmioty odpowiedzialne za realizację, 

 termin realizacji,  

 koszty wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania,  

 określenie efektu ekologicznego, ekonomicznego oraz energetycznego,  

 opis wskaźnika/miernika monitorowania zadania. 

 

7.3. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI 
DZIAŁAŃ 

Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych dla Gminy Jemielnica, opracowano w oparciu 
o diagnozę istniejącego stanu jakości powietrza. Czas realizacji zaplanowanych zadań obejmuje lata od roku 
2015 do roku 2018. Wdrożenie zaproponowanych zadań, powinno wpłynąć na ograniczenie zarówno emisji 
dwutlenku węgla, zużycia energii finalnej, emisji pyłu zawieszonego PM10, jak również benzo(a)pirenu 
zawartego w pyle PM10 

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi indywidualną listę zadań Gminy, która nie jest zamknięta. Listę 
zadań należy aktualizować w trakcie realizacji Planu, tak aby w perspektywie kolejnych lat Gmina Jemielnica 
potrafiła rozwiązywać napotkane problemy, także wśród mieszkańców – w szczególności w obszarze ochrony 
powietrza i efektywności energetycznej. 

W harmonogramie, poza szczegółowymi działaniami, wskazane zostały także: jednostka odpowiedzialna za 
realizację, skala działania, orientacyjne koszty realizacji oraz możliwe źródła finansowania. Ponadto wskazano 
wymagany do osiągnięcia efekt ekologiczny oraz efekt redukcji emisji CO2. Ze względu na wysoki udział źródeł 
emisji powierzchniowej w stężeniach analizowanych zanieczyszczeń w obszarach przekroczeń, efekt redukcji 
emisji zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkań oraz 
termomodernizacją budynków. 

Działania, w których jako źródło finansowania wskazano środki własne inwestora, będą mogły być również 
finansowane ze środków zewnętrznych, w przypadkach pojawienia się możliwości ich finansowania 
(np. ogłoszenie o naborze do konkursu). W poniższej tabeli wskazano działania naprawcze w podziale na 
grupy działań. 

W harmonogramie rzeczowo- finansowym znalazły się również działania, dla których nie obliczono efektów 
energetycznych i ekologicznych z uwagi na brak możliwości oszacowania ich wpływu. Są to wszelkie działania 
związane z edukacją ekologiczną, zwiększaniem atrakcyjności jazdy rowerem w mieście oraz poprawą 
komfortu użytkowania transportu publicznego. Można jednak założyć, że wspomniane działania w sposób 
pozytywny przyczynią się do kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie oszczędzania 
energii oraz dbania o jakość powietrza. 

W poniższej tabeli wskazano działania naprawcze w podziale na grupy działań. 
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Tabela 21 Harmonogram rzeczowo-finansowy Gminy Jemielnica
52

 

Kod 
zadania 

Sektor Rodzaj zadania 
Jednostka 
realizująca 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
nakłady finansowe 

Przewidywane źródło 
finansowania 

 

Szacunkowy efekt 
energetyczny 

 

Szacunkowy efekt 
ekologiczny 

- - - - - [tys. zł] - [MWh/rok] [MgCO2/rok] 

1
 

Budynki 
użyteczności 

publicznej  

Termomodernizacja 
i przebudowa świetlicy 

wiejskiej  z zapleczem LZS 
w Piotrówce, wraz 

z wymianą źródła ciepła 
(pompa ciepła) oraz 

wymianą dachu (Projekt 
zintegrowany: Czyste 

powietrze) 

Urząd Gminy 
Jemielnica  

Referat Inwestycji 
Rozwoju i Ochrony 

Środowiska  

2016 1 200  
środki własne,  

RPO WO* 
38 31 

* - jeżeli określone zadanie nie otrzyma dofinansowania z zaproponowanego źródła bądź jeżeli pojawią się inne źródła finansowania beneficjent skorzysta z innych źródeł 
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Poniższy harmonogram zadań długoterminowych  obejmuje zadania, które wskazana jednostka realizująca planuje wykonać w późniejszym terminie jeżeli zaplanowane 
zostaną dodatkowe środki własne na ich realizację. Dopisane zostaną one wówczas do harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie aktualizacji dokumentu. 

Tabela 22 Harmonogram zadań długoterminowych Gminy Jemielnica
53

 

Kod 
zadania 

Sektor Rodzaj zadania 
Jednostka 
realizująca 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
nakłady finansowe 

Przewidywane źródło 
finansowania 

 

Szacunkowy efekt 
energetyczny 

 

Szacunkowy efekt 
ekologiczny 

- - - - - [tys. zł] - [MWh/rok] [MgCO2/rok] 

1
 

Budynki 
użyteczności 

publicznej  

Termomodernizacja 
i przebudowa OSP 
Jemielnica (Projekt 

zintegrowany: Czyste 
powietrze) 

Urząd Gminy 
Jemielnica  

Referat Inwestycji 
Rozwoju i Ochrony 

Środowiska 

do 2025 1 800  
środki własne,  

RPO WO* 
27 22 

2
 

Budynki 
użyteczności 

publicznej  

Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynku świetlicy 

wiejskiej w Gąsiorowicach 

Urząd Gminy 
Jemielnica  

Referat Inwestycji 
Rozwoju i Ochrony 

Środowiska 

do 2025 1 850  
środki własne,  

RPO WO* 
42 34 

3
 

Transport 

Tworzenie logicznych 
powiązań tras 

rowerowych (m.in. w 
zakresie wizualizacji 

i promocji) 

Urząd Gminy 
Jemielnica  

Referat Inwestycji 
Rozwoju i Ochrony 

Środowiska 

do 2025 b.d.  
środki własne,  

RPO WO* 
0 0 

* - jeżeli określone zadanie nie otrzyma dofinansowania z zaproponowanego źródła bądź jeżeli pojawią się inne źródła finansowania beneficjent skorzysta z innych źródeł 
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8. Prognoza redukcji emisji CO2 i zużycia energii 
finalnej  

8.1. WYNIKI INWENTARYZACJI - PROGNOZA NA 2020 R. 
Podstawę do sporządzenia wyników inwentaryzacji na rok 2020 (prognozy) stanowią założenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego, gdyż ich przyjęcie spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury 
energetycznej Gminy. 
Na dynamikę rozwoju Gminy wpływają m.in.: 

 zmiany demograficzne, 

 rozwój i zmiany zabudowy mieszkaniowej, 

 rozwój i zmiany sektora handlu, usług i przedsiębiorstw, 

 rozwiązania komunikacyjne w  Gminie oraz ruch tranzytowy. 

Na potrzeby ZPGN przeanalizowano m.in. opracowania założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe  gmin Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Na tej podstawie przyjęto 
założenia do celów prognozowania zużycia energii na rok 2020: 

 Brak wyraźnego wzrostu zainteresowania inwestycjami na terenie Gminy; 

 Powolny spadek liczby ludności w Gminie; 

 Powolny przyrost nowych powierzchni mieszkalnych w wyniku zasiedlania terenów rozwojowych; 

 Działania termomodernizacyjne będą prowadzone w sposób ciągły, w zakresie  dostosowanym do 

możliwości finansowych mieszkańców. 

Bazując na powyższych informacjach i analizach własnych w ZPGN przyjęto zmiany w zapotrzebowaniu na 
energię cieplną dla roku 2020 jak poniżej: 

 Mieszkalnictwo – spadek zużycia o 8,3%; 

 Sektory handlu, usług i przedsiębiorstwa przemysłowego – bez znaczących zmian; 

 Sektor obiektów użyteczności publicznej – spadek zużycia o 4,4%; 

 Oświetlenie publiczne – wzrost zużycia o 1%. 

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku krajowe zapotrzebowanie na energię  elektryczną może 
wzrosnąć w 2020 r. nawet o ok. 21%. Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju Gminy dla potrzeb ZPGN przyjęto 
wzrost zużycia tego nośnika do 2020 r. na poziomie 3%. Jedynie w sektorze mieszkalnictwa przyjęto spadek 
o 2,3%.  Założono także zmiany w strukturze paliwowej zakładając spadek zużycia paliwa węglowego. 
Według zakładanej prognozy łączne zużycie energii w Gminie w roku 2020 spadnie do wartości 
154 474,7 MWh. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na poszczególne sektory 
odbiorców. 

Tabela 23 Zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2020
54

 

Zużycie energii [MWh/rok] 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

Mieszkalnictwo 
Handel, usługi, 

przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

Oświetlenie 
uliczne 

Transport Suma 

2 431,6 46 651,2 313,6 247,6 104 848,8 154 474,7 
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 Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji 
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Rysunek 19 Udział poszczególnych sektorów odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku 2020

55
 

Grupą charakteryzująca się największym zużyciem energii pozostanie sektor transportu z udziałem 68%. 
Sektor mieszkalnictwa będzie zużywał 30%, a sektor obiektów użyteczności publicznej 2%.  
Jak przewiduje scenariusz spadnie nieznacznie emisja CO2 związana z użytkowaniem energii do poziomu 
ok. 43 765,1 MgCO2/rok. Wielkość emisji CO2 oraz jej strukturę wg sektorów odbiorców energii 
przedstawiono w kolejnej tabeli oraz na wykresie. 

Tabela 24 Emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2020
56

 

Emisja CO2 [MgCO2/rok] 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

Mieszkalnictwo 
Handel, usługi, 

przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

Oświetlenie 
uliczne 

Transport Suma 

1 109,9 14 986,4 96,5 202,5 27 369,8 43 765,12 

 
Rysunek 20 Udział poszczególnych sektorów odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku 2020

57
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publiczna 
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Oświetlenie uliczne 

Transport 
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2,5% 
0,2% 0,5% 

62,5% 
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Użyteczność publiczna 

Handel, usługi, 
przedsiębiorstwa 

Oświetlenie uliczne 

Transport 
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Prognozuje się, że grupą odbiorców energii o największym udziale emisji CO2 będzie sektor transportu (63%), 
następnie mieszkalnictwa (34%). Emisja CO2 wynikająca z wykorzystywania energii w budynkach własności 
Gminy będzie stanowić 3% emisji całkowitej. 

8.2. WYNIKI INWENTARYZACJI - PODSUMOWANIE 
Przewiduje się, że w latach 2013 – 2020 wielkość zużycia energii końcowej na terenie Gminy spadnie 
o ok. 0,3%. Będzie to wynikać z tego, że działania racjonalizujące zużycie energii realizowane zgodnie 
z przyjętym scenariuszem przez samorząd lokalny oraz prywatnych użytkowników energii będą jedynie 
w niewielkim stanie zrekompensować zwiększone zużycie energii wynikające z przyjętego rozwoju Gminy. 
Największy przyrost zużycia energii dotyczy sektora transportu. Warto odnotować zmniejszenie zużycia 
energii w grupie obiektów użyteczności publicznej, która ma stanowić przykład dla społeczeństwa i dawać 
pozytywne wzorce do naśladowania dla działań związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej na 
terenie Gminy.  

Tabela 25 Porównanie zużycia energii końcowej w poszczególnych sektorach odbiorców w latach 2013 i 2020
58

 

Sektor 
Zużycie energii w 2013 r. Zużycie energii w 2020 r. Zmiana względem 2013 r. 

[MWh/rok] [MWh/rok] [%] 

Mieszkalnictwo 50 873,8 46 651,2 -8,3% 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

2 524,6 2 413,5 -4,4% 

Handel, usługi, 
przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
313,6 313,6 0,0% 

Oświetlenie uliczne 245,1 247,6 1,0% 

Transport 100 816,1 104 848,8 4,0% 

SUMA 154 773,2 154 474,7 -0,19% 

Na poniższym rysunku przedstawiono udziały poszczególnych sektorów w zużyciu energii końcowej w latach 
2013 i 2020. 

 
Rysunek 21 Porównanie poszczególnych sektorów w zużyciu energii końcowej w latach 2013 i 2020

59
 

Jak pokazują poniższe dane zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020 wyniesie 1%. Mając na uwadze ograniczony 
wpływ Gminy na zewnętrznych odbiorców energii, należy prowadzić równolegle do zaplanowanych 
przedsięwzięć także akcje edukacyjne i promocyjne dla szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej, mogące 
także stanowić wymierną korzyść dla środowiska. 
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Tabela 26 Porównanie emisji CO2 związanej ze zużyciem energii w poszczególnych sektorach odbiorców w  latach 2013 i 
2020

60
 

Sektor 
Emisja CO2 w 2013 r. Emisja CO2 w 2020 r. Zmiana względem 2013 r. 

[MgCO2/rok] [MgCO2/rok] [%] 

Mieszkalnictwo 16 378,6 14 986,4 -8,5% 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

4 131,4 1 109,4 -1,9% 

Handel, usługi, 
przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
96,5 96,5 0,0% 

Oświetlenie uliczne 200,5 202,5 1,0% 

Transport 26 317,1 27 369,8 4,0% 

SUMA 44 124,1 43 765,1 -0,81% 

Na poniższym rysunku przedstawiono udziały poszczególnych sektorów w emisji CO2 związanej ze zużyciem 
energii w latach 2013 i 2020. 

 

Rysunek 22 Porównanie poszczególnych sektorów w emisji CO2 związanej ze zużyciem energii w latach 2013 i 202061 

8.3. EFEKT ENERGETYCZNY I EKOLOGICZNY  
W oparciu o prognozę oraz zaplanowane w ZPGN przedsięwzięcia zakłada się, że Gmina osiągnie zmniejszenie 
zużycia energii finalnej do roku 2020 o wartości 0,1% względem zużycia prognozowanego na rok 2020. Gmina 
osiągnie zmniejszenie zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego 2013 jedynie o 0,26%, głównie 
z powodu znaczącego udziału w bilansie sektora transportu i przewidzianego na najbliższe lata jego dalszego 
rozwoju (w przypadku wyłączenia z bilansu sektora transportu zmniejszenie zużycia energii końcowej 
wyniesie 8,2%).  W poniższej tabeli przedstawiono obliczenie poziomu docelowego redukcji zużycia energii 
finalnej w roku 2020. 

Tabela 27 Wyznaczenie celu redukcji energii finalnej do roku 2020
62

 

Sektor 
Zużycie energii w 2020 r. 

[MWh/rok] 

Mieszkalnictwo 46 651,2 

Obiekty użyteczności publicznej 2 413,5 
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Handel, usługi, przedsiębiorstwa przemysłowe 313,6 

Oświetlenie uliczne 247,6 

Transport 104 848,8 

SUMA  154 474,7 

Przewidywany sumaryczny efekt energetyczny zaplanowanych przedsięwzięć w 
ZPGN (redukcja względem prognozy na 2020 r.) 

106,6 

Przewidywane zużycie energii finalnej w 2020 r. 154 368,1 

Zużycie energii finalnej w roku bazowym 2013 154 773,2 

Przewidywana redukcja zużycia energii finalnej (względem roku bazowego 2013) 405,1 

W oparciu o prognozę oraz zaplanowane w ZPGN przedsięwzięcia zakłada się, że Gmina osiągnie zmniejszenie 
emisji CO2 do roku 2020 o wartości 0,2% względem emisji prognozowanej na rok 2020, oraz 1% ograniczenia 
emisji w stosunku do roku bazowego 2013. W poniższej tabeli przedstawiono obliczenie poziomu docelowego 
emisji CO2 w roku 2020. 

Tabela 28 Wyznaczenie celu redukcji emisji CO2 do roku 2020
63

 

Sektor 
Emisja CO2 w 2020 r. 

[MgCO2/rok] 

Mieszkalnictwo 14 986,4 

Obiekty użyteczności publicznej 1 109,9 

Handel, usługi, przedsiębiorstwa przemysłowe 96,5 

Oświetlenie uliczne 202,5 

Transport 27 369,8 

SUMA  43 765,1 

Przewidywany sumaryczny efekt ekologiczny zaplanowanych przedsięwzięć 
w ZPGN (redukcja względem prognozy na 2020 r.) 

86,6 

Przewidywana emisja CO2 w 2020 r. 43 678,5 

Emisja CO2 w roku bazowym 2013 44 124,1 

Przewidywany efekt ekologiczny (względem roku bazowego 2013) 445,6 

Jak wynika z analizy, aby osiągnąć zakładany cel redukcji emisji CO2 do roku 2020 emisja powinna spaść 
z 44 124,1 MgCO2/rok  do poziomu wynoszącego 43 678,5 MgCO2/rok, a więc o wielkość równą 
445,6 MgCO2/rok. 

 

9. Analiza ryzyk realizacji planu 

W niniejszym rozdziale wykorzystana została jedna z najpopularniejszych a zarazem najskuteczniejszych 
metod analitycznych stosowanych we wszystkich obszarach planowania strategicznego – analizę SWOT 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analiza SWOT jest podstawą do zidentyfikowania  
i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych. Jest ona efektywną metodą 
identyfikacji słabych i silnych stron Gminy oraz badania szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją w ramach 
realizacji zadań wynikających z projektu ZPGN. 
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Tabela 29 Analiza SWOT dla Gminy Jemielnica
64 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej (sieć 
dróg wojewódzkich, autostrada A4), 

 Dobry stan techniczny dróg gminnych, 

 Dobrze rozwinięty system ścieżek rowerowych 
w Dolinie Małej Panwi, 

 Istnienie trzech elektrowni wiatrowych w Gminie 
Jemielnica, 

 Stosowanie głównie opraw ulicznych o mocy 
70 W, 

 Brak rozwiniętego przemysłu na terenie Gminy, 

 Duży stopień lesistości Gminy. 

 Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, 

 Obecność drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu 
ruch, bliskie sąsiedztwo autostrady A4, 

 Zły stan techniczny części dróg powiatowych oraz 
gminnych, 

 Dominujący udział transportu indywidualnego na 
terenie Gminy, 

 Brak obwodnicy sołectw Jemielnica, Piotrówka 
i Wierchlesie, położonych w ciągu drogi 
wojewódzkiej, 

 Brak infrastruktury kolejowej na terenie Gminy, 

 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
w szczególności w okresie grzewczym, 
spowodowane głównie tzw. niską emisją, 

 Brak sieci gazowej na terenie Gminy, 

 Brak scentralizowanej sieci ciepłowniczej na 
terenie Gminy, 

 Znaczny udział węgla kamiennego 
w indywidualnych systemach grzewczych, 

 Niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, 

 Stosowanie opraw ulicznych o mocy 100 oraz 
150 W, 

 Sąsiedztwo dużych ośrodków przemysłu 
(Kędzierzyn-Koźle, aglomeracja górnośląska). 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Systematyczny wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców Gminy, 

 Systematyczny rozwój sieci dróg rowerowych, 

 Konieczność realizacji obwodnic i obejść 
drogowych na najbardziej obciążonych szalach, 

 Modernizacja dróg powiatowych oraz gminnych, 

 Rozwój i promowanie systemu transportu 
zbiorowego wśród mieszkańców, 

 Konieczność przeprowadzenia prac 
termomodernizacyjnych na terenie Gminy, 

 Promowanie ekologicznych źródeł energii wśród 
mieszkańców oraz w zakładach i lokalnych 
kotłowniach, 

 Potencjał i wzrost wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii – możliwość 
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, 

 Zbieżność celów i zadań z Programami 
Operacyjnymi Unii Europejskiej na lata 2014-
2020, 

 Regulacje prawne (na poziomie UE) wymuszające 
stosowanie alternatywnych źródeł energii, 

 Wymagany wzrost udziału energii odnawialnej 
w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii 
w roku 2020 (według wymogów UE), 

 Wzrastająca presja na racjonalne 
gospodarowanie energią i ograniczanie emisji 
w skali europejskiej i krajowej, 

 Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich 
coraz większa dostępność (np. tanie świetlówki 
energooszczędne), 

 Możliwości wsparcia przez Państwo i UE 

 Zbyt wolno postępująca modernizacja dróg, 

 Likwidacja połączeń lokalnych oraz krajowych 
komunikacji autobusowej, 

 Konkurencja w zakresie pozyskiwania funduszy 
unijnych, 

 Trudności proceduralne w dostępie do źródeł 
i sposobów finansowania, 

 Utrzymujący się (ogólnokrajowy) trend wzrostu 
zużycia energii elektrycznej, 

 Wysoki koszt inwestycji w Odnawialne Źródła 
Energii, 

 Zmniejszenie zainteresowania Odnawialnymi 
Źródłami Energii przez użytkowników energii ze 
względu na wysoki koszt inwestycyjny, 

 Zbyt wysokie koszty ogrzewania ekologicznymi 
nośnikami energii, 

 Wysokie ceny paliw energetycznych, 

 Niskie tempo wykonywania prac 
termomodernizacyjnych budynków (ocieplenie, 
wymiana okien, modernizacja instalacji c.o. 
i c.w.u.) – duże zapotrzebowanie na ciepło, 

 Nasilający się radykalizm ekologiczny 
ograniczający możliwość budowy farm 
wiatrowych oraz elektrowni wodnych. 
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inwestycji związanych z OZE, termomodernizacją, 
rozwojem infrastruktury, 

 Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią, coraz 
większy nacisk z tym związany na zużycia energii, 

 Rosnące zapotrzebowanie ze strony 
użytkowników energii na działania 
proefektywnościowe, 

 Większa dbałość o ochronę środowiska 
naturalnego, 

 Moda na proekologiczne zachowania i rosnące 
zainteresowanie kontaktem z naturą. 

10. Sposób monitorowania i raportowania 
efektów realizacji projektu 

Proces monitorowania obejmuje efekty w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 
Bierawa, w tym dotyczące redukcji emisji, zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym. 
Monitorowanie odnosi się także do oceny stopnia realizacji celów określonych w niniejszym Planie, co jest 
związane z zobowiązaniami krajowymi a także międzynarodowymi, zarówno w ramach Unii Europejskiej jak 
i w skali globalnej. Proces monitorowania pozwoli ocenić, czy zarówno harmonogram działań jak i sam 
dokument wymagają modyfikacji, tak aby stopień realizacji celów był jak najwyższy i umożliwiał elastyczne 
prowadzenie polityki gospodarczej.  

Ocena skuteczności wdrożenia ZPGN wymaga zaplanowania odpowiedniej koncepcji jego ewaluacji. 
Monitorowanie postępów wynikających z działań wdrożeniowych stanowi z jednej strony podstawę dla 
ewentualnych działań korygujących lub aktualizujących zaproponowane rozwiązania, z drugiej zaś umożliwia 
całościową ocenę planu w kategoriach sukcesu lub porażki.  

W warstwie metodycznej monitoring i ewaluacja powinny być prowadzone z wykorzystaniem ograniczonego 
zbioru wskaźników umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji priorytetów i celów strategicznych, przy 
uwzględnieniu dostępności danych statystycznych. Mając na uwadze powyższe, dobór wskaźników 
monitoringu (M) i ewaluacji (E) został dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

 wewnętrzne odnoszące się do poszukiwania wskaźników monitoringu i ewaluacji, które w sposób 
syntetyczny, a zarazem całościowy opisują stopień realizacji poszczególnych priorytetów i celów,  

 zewnętrzne odnoszące się do wykorzystania w procesie monitoringu popularnych wskaźników 
ewaluacji proponowanych przez wytyczne SEAP. 

Założenia dla konstrukcji systemu monitorowania ZPGN odnoszą się do zbioru elementów umożliwiających 
pomiar, kontrolę, interpretację efektów realizowanych działań oraz uaktualnienia dokumentu. Obejmują one: 

 roczne raporty – odnoszące się do postępów prac oraz obejmujące swym zasięgiem zagadnienia 
oceny okresowej przy wykorzystaniu zaproponowanych wskaźników monitoringu i ewaluacji, 
wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, 

 system gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji związanych z efektami ZPGN, bazujący na 
wartościach zaproponowanych wskaźników monitoringu i ewaluacji. Postuluje się wykorzystanie 
elektronicznych form gromadzenia i przetwarzania danych w oparciu o wykonaną bazowa 
inwentaryzację. 

 
W ramach realizacji ZPGN proponowane jest by monitoring był wykonywany nie rzadziej niż co 4 lata z uwagi 
na lepszą skuteczność pozyskiwania danych ze wszystkich badanych sektorów. 

Biorąc pod uwagę kompleksowość działań zaproponowanych w ZPGN, a także wieloaspektowość jej efektów 
istotnym dodatkowym elementem monitoringu i ewaluacji będą badania opinii społeczności lokalnej. 
Proponuje się, aby badaniami zostały objęte także: podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe 
działające w gminie Ich celem powinna być ocena ZPGN dokonywana przez mieszkańców i wskazanie 
niezbędnego zakresu jej uaktualnienia na poziomie priorytetów, celów strategicznych i przedsięwzięć. 
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Jednym z najważniejszych problemów w skutecznej realizacji Planu może stanowić niespójność danych 
pochodzących z różnych źródeł oraz braku jednolitej metodyki zbierania danych. Brak systematycznego 
monitoringu wskaźników i realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie może prowadzić do braku 
kontroli nad realizacją działań zapisanych w Planie. 

Lista wskaźników jest listą otwartą, podlega modyfikacjom w zależności od specyfiki danego działania. Wykaz 
proponowanych wskaźników monitorowania efektów działań przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 30 Wskaźniki, które można wykorzystać w celu monitorowania wdrażania ZPGN65 

Sektor Wskaźniki Jednostka Źródło danych 
Pozytywny 

trend 

Transport 

Długość ścieżek rowerowych km 
Urząd Gminy Jemielnica,  

Główny Urząd Statystyczny 
 

Długość ciągów pieszych / 
łączna długość dróg i ulic 

w mieście 
km 

Urząd Gminy Jemielnica,  
Główny Urząd Statystyczny 

 

Budynki 
użyteczności 

publicznej 

Całkowite roczne zużycie energii 
w budynkach użyteczności 

publicznej: 
- energia elektryczna, 

- ciepło sieciowe, 
- węgiel kamienny, 

- olej opałowy, 
- drewno, 

- inne. 

MWh/rok 
Administratorzy obiektów, 

przedsiębiorstwa energetyczne 
 

Liczba budynków użyteczności 
publicznej poddana 
termomodernizacji 

szt. 
Urząd Gminy Jemielnica, 

Administratorzy budynków 
 

 

W procesie monitorowania wdrażania ZPGN ważne jest regularne agregowanie danych, co umożliwiają 
elektroniczne bazy danych. Jeden z najważniejszych problemów w skutecznej realizacji ZPGN  może stanowić 
niespójność danych pochodzących z różnych źródeł oraz brak jednej metodyki zbierania danych. Brak 
systematycznego monitoringu wskaźników i realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie może 
prowadzić do braku kontroli nad realizacją ZPGN. Wykaz proponowanych wskaźników monitorowania 
efektów działań przedstawia poniższa tabela. W rzeczywistości wskaźników odpowiednich dla specyfiki 
każdego działania może być więcej. 

Biorąc pod uwagę kompleksowość działań zaproponowanych w ZPGN, a także wieloaspektowość jej efektów, 
istotnym dodatkowym elementem monitoringu i ewaluacji będą badania opinii społeczności lokalnej. Zakłada 
się, że badania winny odbywać się w odstępach dwuletnich (2016, 2018, 2020). Ich celem powinna być ocena 
ZPGN dokonywana przez mieszkańców i wskazanie niezbędnego zakresu jej uaktualnienia na poziomie 
priorytetów, celów strategicznych i przedsięwzięć.  
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