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1. Wstęp
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Mszana Dolna powstał na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Gminą Mszana Dolna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Bolesława Żaba, a firmą
W&W Waldemar Władyga. Ze stronu Urzędu Gminy osobą odpowiedzialną za koordynację prac związanych
z przygotowaniem planu był Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pan Janusz Buła.

2. Streszczenie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi dokument, który wskazuje możliwe do zrealizowania działania,
dzięki którym nastąpi zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy Mszana Dolna, a tym samym
zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów do atmosfery. Działania ujęte w planie dotyczą wyłącznie szczebla
lokalnego, tj. Gminy Mszana Dolna objętej PGN i całego jej obszaru geograficznego.
Niniejszy Plan składa się z trzech części. Pierwsza koncentruje się na aspektach prawnych związanych
z ochroną powietrza oraz ogólnej charakterystyce Gminy Mszana Dolna, tj. jej położeniu, stanie ludności,
stanie środowiska naturalnego, jak i infrastruktury technicznej.
Druga część zawiera wyniki bazowej inwentaryzacji zużycia energii, udziału poszczególnych nośników energii
(takich jak węgiel, drewno, czy gaz) w całościowym zużyciu energii końcowej oraz obliczenia dotyczące
całkowitej emisji dwutlenku węgla. Za rok bazowy służący do obliczeń przyjęto rok 2014. Inwentaryzacja
koncentruje się na 5 obszarach Gminy, takich jak: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne,
transport, oświetlenie publiczne oraz gospodarka. Na jej podstawie wykazano obszary problemowe związane
z zanieczyszczeniem środowiska.
Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji głównym nośnikiem energii jest węgiel. Jego spalanie
odpowiada za 36,92% całkowitego zużycia energii końcowej. Głównym sektorem odpowiadającym za zużycie
energii oraz emisję dwutlenku węgla jest sektor mieszkaniowy. Łączna emisja CO2 z sektora mieszkaniowego
w 2014 r. wyniosła 32055,13Mg CO2, co odpowiada za 74,63% całkowitej emisji, która w 2014 r. osiągnęła
poziom 42762,45 Mg CO2.
Trzecia część zawiera opis działań, poprzez wprowadzenie których, nastąpi zmniejszenie zużycia energii
końcowej oraz redukcja całkowitej emisji CO2 do atmosfery. Zawiera ona również propozycję harmonogramu
wdrażania zaproponowanych działań oraz wskazuje na możliwe źródła ich finansowania. Określa sposób
monitorowania redukcji CO2 oraz zużycia energii. Propozycje koncentrują się na zmniejszeniu zużycia energii
w sektorze budownictwa mieszkalnego z uwagi na fakt, że ten sektor odpowiada głównie za emisję
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zanieczyszczeń do atmosfery oraz sektorze administracji, z uwagi na fakt, że na ten sektor Gmina Mszana
Dolna ma pełny wpływ.
Biorąc pod uwagę możliwości finansowania oraz bazową inwentaryzację emisji CO2 określono zadania
inwestycyjne mające, w perspektywie do roku 2020, , przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:
 dążenie do ograniczenia emisji CO2 do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (rok 2014),
o 6,41%, tj. 2713,71 Mg CO2 - uwzględniając uniknięcie emisji z produkcji energii z OZE;
 dążenie ograniczenia zużycia energii do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (rok 2014),
o 2,32%, tj. 4291,14 MWh;
 dążenie do zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 roku,
w stosunku do roku bazowego (rok 2014) o 1,73%, tj. 1692,11 MWh.
Do zadań inwestycyjnych zaliczono:
 termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej oraz Lubomierzu
 montaż na 4 budynkach szkolnych kolektorów słonecznych oraz na 10 budynkach szkolnych
modułów PV;
 modernizacja oświetlenia publicznego, poprzez wymianę 200 lamp w oświetleniu ulicznym z lamp
sodowych na lampy LED-owe, oraz montaż 20 lamp hybrydowych;
 przeprowadzenie projektu parasolowego, polegającego na wymianie w gospodarstwach domowych
300 kotłów na nowe.;
 przeprowadzenie projektu parasolowego w zakresie instalacji kolektorów słonecznych na 200
budynkach mieszkalnych;
 przeprowadzenie projektu parasolowego w zakresie instalacji PV na 300 budynkach mieszkalnych;
 przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych (docieplenie ścian, stropów, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej) w ok. 209 budynkach mieszkalnych.
Część trzecia PGN określa również zadania bezinwestycyjne – ich wprowadzenie ma na celu przede
wszystkim podwyższenie świadomości mieszkańców Gminy w zakresie konieczności racjonalnego
gospodarowania energią, szkodliwości „niskiej emisji” oraz możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych
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źródeł. Działania bezinwestycyjne mają również prowadzić do opracowania założeń do Planu Zaopatrzenia
Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna został opracowany zgodnie z wytycznymi
zawartymi w poradniku SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”

oraz

Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury
planu gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten, ma charakter strategiczny. Po jego przyjęciu przez radę
Gminy wytyczne w nim zawarte będą miały charakter wiążący.

I – Analiza aspektów prawnych oraz charakterystyka ogólna Gminy Mszana
Dolna
1. Diagnoza stanu obecnego
1.1 Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza
międzynarodowym oraz na poziomie Unii Europejskiej

na

poziomie

Dynamiczny rozwój społeczeństwa industrialnego wpłynął na znaczące zwiększenie emisji gazów
cieplarnianych (GC). W krótkim okresie, pomiędzy 1970 a 2004 rokiem emisja do atmosfery wzrosła o 70%,
a emisja CO2 zwiększyła się o 80%. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych stało się przedmiotem szeregu
porozumień międzynarodowych, między innymi Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu (UNFCCC). Zawiera ona wytyczne, dotyczące stabilizacji stężeń gazów szklarniowych na
poziomie, który zapobiegłby negatywnym skutkom dla klimatu ziemskiego. Dotychczas Konwencję
ratyfikowało 195 stron (194 państwa oraz Unia Europejska) w tym Polska. Najważniejszym, prawnie
wiążącym instrumentem Konwencji jest Protokół z Kioto, podpisany 11 grudnia 1997 r., który wszedł w życie
w lutym 2005 r. Kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązały się do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych średnio o 5,2% do 2012 r. Ograniczenie wzrostu temperatury o 2–3°C wymaga
stabilizacji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO2) na poziomie 450–-550 [ppm],
co oznacza potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji. Od 2020 r. globalna emisja powinna spadać w
tempie 1–5% rocznie, tak aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25–70% niższy niż obecnie.
Polityka Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu energetycznoklimatycznego przyjętego przez Parlament Europejski w grudniu 2008 r. oraz Strategii Europa 2020.
Początkowo okres obowiązywania Protokołu obejmował lata 2008-2012. Podczas szczytu klimatycznego w
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Doha (Katar) w 2012 r. zadecydowano o jego przedłużeniu na drugi okres zobowiązań obejmujący lata 20132020. Założenia tego pakietu są następujące:


redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z roku bazowego (1990);



zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 15% w ogólnym zużyciu energii;



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

Wśród pozostałych dyrektyw dotyczących ochrony powietrza i stężenia niebezpiecznych substancji
w powietrzu, oraz emisji zanieczyszczeń znaczącą rolę odgrywają:


dyrektywa (ramowa) Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza oraz
dyrektywy pochodne;



dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia
środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu;



dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji Planów
mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady
pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu;



dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli;



dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków spowodowanej
użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach
(VOC);



dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów;



dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP);



dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji lotnych
związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i
lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE.



dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wprowadzona w życie 11 czerwca 2008 roku. Określa ona wartości
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stężeń pyłów docelowe i dopuszczalne PM2,5 oraz wprowadza odrębny wskaźnik średniego
narażenia dla terenów miejskich.


dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie
emisji przemysłowych (tzw. „Dyrektywa IED”) wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian do
dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska. Wśród najistotniejszych
zmian tej regulacji wskazuje się znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków
azotu i pyłów w procesie spalania.

1.2 Aspekty prawa polskiego
Najistotniejszym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony powietrza jest Prawo ochrony środowiska
(tj. 2013 r., Dz.U. poz. 1232 z późn. zm.) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ustawa określa warunki korzystania ze
zasobów środowiska naturalnego, zasady ochrony środowiska oraz obowiązki administracji publicznej
związane z ochroną środowiska. Dokonuje także wdrożenia na grunt polski szeregu dyrektyw
środowiskowych Unii Europejskiej.
Pozostałe akty prawne dotyczące emisji gazów cieplarnianych, to między innymi:


ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.);



ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz.695);



ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1263 z późn. zm.);



ustawa 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 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Z punktu widzenia polskiego prawodawstwa istotne znaczenie odgrywają także dokumenty o charakterze
strategicznym:


Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 - jest aktualizacją
polityki ekologicznej na lata 2007- 2010. Jej priorytetowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego;
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności – dokument
przyjęty Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 roku. Określa on główne trendy oraz
wyzwania rozwoju społecznego kraju, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego oraz ochrony, jak i poprawy stanu środowiska;



Strategia Rozwoju Kraju 2020 - dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady Ministrów w dniu 25
września 2012 roku, stanowi element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. Wskazuje m.in.
na znaczenie efektywnego wykorzystywania zasobów energii;



Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - jest dokumentem rządowym Ministerstwa Gospodarki,
przyjętym przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Ministrów nr 202/2009.
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej określonymi w dokumencie jest m.in.
poprawa efektywności energetycznej, rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko;



Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - dokument przyjęty przez
Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku, wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę
niskoemisyjną.

1.3 Aspekty prawne na poziomie lokalnym
Na poziomie województwa małopolskiego funkcjonują następujące dokumenty odnoszące się do
problematyki ochrony powietrza:


Program Strategiczny Ochrona Środowiska - dokument ten zwraca uwagę m.in. na konieczność
ograniczenia niskiej emisji ze względu na znaczące przekroczenia dla pyłów zawieszonych
i benzo(a)pirenu, poprzez ograniczenie spalania węgla i jego pochodnych, redukcję emisji w sektorze
transportu oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. PGN dla Gminy Mszana Dolna spójny
z Programem Strategiczny Ochrona Środowiska poprzez zaplanowanie działań mających na celu
ograniczenie niskiej emisji, w szczególności w sektorze mieszkaniowym (przeprowadzenie programu
parasolowego wymiany pieców węglowych na nowe) oraz modernizację instalacji OZE na budynkach
użyteczności publicznej;



Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego wyznaczający główne kierunki działań
w zakresie ochrony powietrza w tym, wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na
obszarze Krakowa, realizację gminnych programów ograniczenie niskiej emisji, rozbudowę
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i modernizację istniejących sieci ciepłowniczych i gazowych, termomodernizację budynków oraz
wspieranie budownictwa energooszczędnego, ograniczenia w emisji z transportu i przemysłu. PGN
dla Gminy Mszana Dolna spójny z Programem Strategiczny Ochrona Środowiska poprzez
zaplanowanie działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej oraz
przeprowadzenie programów parasolowych w zakresie wymiany nieefektywnych kotłów na nowe,
montażu kolektorów słonecznych, skierowanych do mieszkańców Gminy;


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa
4 – Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku – program ma na celu wspieranie działań
zmierzających do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez likwidację niskiej emisji CO2,
zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE oraz efektywne zarządzanie energią. Działanie
zaplanowane w PGN, polegające na modernizacji montażu instalacji PV oraz kolektorów słonecznych
na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej wpisują się w cele osi priorytetowej 4
Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, działanie polegające na termomodernizacji budynku szkolnego w Kasinie Małej oraz
Lubomierzu są spójne z założeniami osi priorytetowe 4, w Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.2
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr. Program
parasolowy zaplanowany w PGN w zakresie wymiany 300 nieefektywnych kotłów węglowych na
nowe w budynkach mieszkalnych wpisuje się w cele osi priorytetowej 4, Działanie 4.3, Poddziałanie
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr oraz Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – spr;



Regionalny Plan Energetyczny dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 – program mający
na celu między innymi stworzenie warunków i mechanizmów umożliwiających zwiększenie udziału
energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa, wsparcie działań mających na celu
oszczędne i efektywne wykorzystanie energii oraz poprawę systemu rozwiązań organizacyjnych,
edukacyjnych i finansowych w zakresie polityki energetycznej. PGN dla Gminy Mszana Dolna jest
spójny z Regionalnym Planem Plan Energetycznym dla województwa małopolskiego na lata 20132020 dzięki zaplanowaniu inwestycji polegających na instalacji kolektorów słonecznych w budynkach
mieszkalnych oraz szkołach, jak i montażu modułów PV na budynkach szkolnych;



Program Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku
2017 – zakładający starania wspomagające utrzymanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego
poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości ciągów komunikacyjnych, kompleksową
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termomodernizację budynków, zwiększenia wykorzystywania OZE itp. PGN dla Gminy Mszana
przyczyni się do realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego na lata
2010-2013 z perspektywą do roku 2017 dzięki zaplanowaniu takich działań, jak przeprowadzenie
inwestycji polegającej na wymianie w gospodarstwach domowych 300 kotłów na kotły zasilane
biomasą, ekogroszkiem oraz kotły gazowe (dzięki czemu ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń
do atmosfery z terenu Gminy Mszana Dolna) oraz poprzez instalację modułów PV w budynkach
użyteczności publicznej oraz montażu kolektorów słonecznych zarówno w budynkach mieszkalnych
(program parasolwy) jak i na budynkach szkół. Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia udziału
energii pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie);


Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego wraz z aktualizacją – w obszarze ochrony środowiska
celem głównym strategii jest realizacja zadań Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Limanowskiego – inwestycja przyczyni się do realizacji założeń Strategii Rozwoju Powiatu
Limanowskiego poprzez realizację celów Programu Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego na
lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017, o których mowa powyżej;



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna
załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/686/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r.
w

sprawie

uchwalenia

zmiany

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Mszana Dolna – pkt. 5.7 – w dokumencie zwraca się uwagę m.in. na
konieczność modernizacji istniejących lokalnych kotłowni, tak aby docelowo podstawowym źródłem
ciepła dla obszaru Gminy był gaz, energia elektryczna lub olej opałowy. Dokument zwraca uwagę na
stosowanie w nowych budynkach ekologicznych źródeł ciepła, a w przypadku montażu kotłów na
paliwa stałe na konieczność dodatkowo montażu urządzeń ograniczających do minimum emisję
zanieczyszczeń do atmosfery. PGN dla Gminy Mszana Dolna jest spójny z zaleceniami Studium
w zakresie działania polegającego na wymianie 100 nieefektywnych kotłów w budynkach
mieszkalnych, na nowe zasilane biomasą, bądź gazem.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna jest
dokumentem obecnie obowiązującym, dlatego w PGN nie zaplanowana działania polegającego na
jego aktualizacji.
Na poziomie Gminy aktualnie jest opracowywany Program Rozwoju Gminy Mszana Dolna. Poprzedni
program obejmował swym zakresem lata do 2015 r. Gmina nie posiada opracowanego programu ochrony
środowiska. Brak również Planu zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną, bądź paliwa gazowe.
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Jednym z działań bezinwestycyjnych, przyjętych do zrealizowania w ramach PGN jest jego opracowanie do
(zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019).

1.4 Charakterystyka Gminy Mszana Dolna
1.4.1 Lokalizacja i warunki geograficzne
Gmina Mszana Dolna Mszana Dolna położona jest w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim
na południe od Krakowa. Zajmuje powierzchnię 169,83 km². Od strony południowej graniczy z gminą
Niedźwiedź i miastem Mszana Dolna, od strony północnej i zachodniej z powiatem myślenickim, powiatem
nowatorskim, gminami Mszana Dolna, Dobra, Kamienica, miastem Mszana Dolna, gminami Pcim, Lubień,
Rabka Zdrój, zaś od strony północnej z gminą Wiśniowa.
Rys. 1 Lokalizacja Gminy Mszana Dolna

Źródło: http://www.zpp.pl/Gmina Mszana Dolna/1207092
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Rys. 2 Gmina Mszana Dolna na tle powiatu limanowskiego

Źródło: http://www.zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl

Obszar Gminy zaliczany jest do zewnętrznych Karpat Zachodnich, co stanowi jeden z jej głównych walorów.
Część terenów usytuowana jest na zachodnich krańcach Beskidu Wyspowego, druga część zaś w północnej
części Gorców. Gorce i Beskid Wyspowy zbudowane są z fliszu karpackiego, składającego się z ławic
piaskowców z wyraźnie występującymi warstwami łupków lub zlepieńców, powstałych w kredzie
i trzeciorzędzie. W krajobrazie dominują lasy lipowe i dębowe a w obszarach regla dolnego buki i świerki
poprzecinane dolinami, w których płyną wartkie potoki, tworzące liczne wodospady.
W gminie występuje przejściowy charakter klimatu – od umiarkowanie ciepłego, po umiarkowanie chłodny związany ze ścieraniem się mas powietrza znad Atlantyku i suchego powietrza z głębi kontynentu. Dominują
tu wiatry z zachodu i północnego zachodu o średniej prędkości około 2m/s. Ilość dni wietrznych dochodzi do
80%. Stosukowo często do terenów Gminy dociera wiatr ‘halny’, powodujący straty w drzewostanach
i gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej. Klimat odznacza się wysokimi amplitudami temperatur dobowych
i rocznych oraz obfitymi opadami o średniej rocznej 800mm. Najcieplejszy miesiąc to sierpień,
a najchłodniejszy luty.
Gmina Mszana Dolna Mszana Dolna obejmuje zasięgiem następujące sołectwa: Glisne, Kasinkę Małą,
Kasinkę Wielką, Lubomierz, Łętowe, Łostówkę, Mszanę Górną, Olszówkę i Rabę Niżną.
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1.4.2 Obszary chronione na podstawie odrębnych przepisów występujące
na terenie Gminy Mszana Dolna
Obszar ptasi NATURA 2000 Gorce (PLB120001)

Źródło: Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Obszar znajduje się na terenie pasma górskiego Gorców, należących do Beskidów Zachodnich i obejmuje
górne partie zlewni rzeki Kamienicy oraz części niektórych innych zlewni gorczańskich wraz ze szczytami
Jaworzyny (1288 m n.p.m.), Kudłonia (1276m) i Mostownicy (1251 m) w granicach Gorczańskiego Parku
Narodowego. 95% terenu pokrywają lasy reglowe z przewagą świerka (lasy regla górnego), jodły i buka
(regiel dolny). Doliny potoków porasta olszyna karpacka. Partie szczytowe gór przecinają rozległe polany
powstałe na skutek działalności ludzkiej. Obecnie zarastają lasem w wyniku ograniczenia lub zaprzestania
wypasu owiec i bydła.
Gorce to obszar ostoi ptasiej o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym na
terenach ostoi występuje co najmniej 1% populacji gatunków takich jak dzięcioł zielonosiwy, głuszec,
muchołówka mała, puchacz, sóweczka, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, jarząbek włochatka czy
puszczyk uralski. Oprócz pospolitych ssaków spotyka się tu także wilka, niedźwiedzia oraz liczne płazy w tym
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salamandrę plamistą. Rzadką florę reprezentują takie rośliny jak wawrzynek wilczełyko, śnieżynka
przebiśnieg, szafrany, dziewięciosił bezłodygowy oraz liczne gatunki gorczek i storczyków.
Obszary siedliskowe NATURA 2000 Ostoja Gorczańska (PLH120018), Łąki koło Kasiny Wielskiej
(PLH120082), Lubogoszcz (PLH120081), Raba z Mszanką (PLH120093)

Źródło: Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Ostoja gorczańska
Obszar obejmuje prawie całe pasmo górskie Gorców oraz tereny w dolinach potoków Jamno i Jaszcze
w Ochotnicy. Odnaleziono tu kilka niewielkich jaskiń szczelinowych. Grzbiety górskie są szerokie i płaskie,
doliny głęboko wcięte. Ostoja jest obszarem źródliskowym dopływów Dunajca i Raby. Sieć potoków na
terenie ostoi jest bardzo gęsta. Większa część (ponad 90%) terenu jest porośnięta lasami. W reglu dolnym są
to buczyny i bór świerkowo-jodłowy, w reglu górnym - świerczyny górnoreglowe. Wzdłuż dolin potoków
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występują olszyny. W obszarze zidentyfikowano 17 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG oraz 13 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy pokrywających się w większości z wcześniej
wymienionymi gatunkami z terenów Obszaru Ptasiego Gorce. Szczególnie cenne są kompleksy łąk i płaty
naturalnych zbiorowisk leśnych. Jest to ważna ostoja fauny typowej dla Karpat, zwłaszcza dużych
drapieżników. Obszar o bogatej florze roślin naczyniowych (ok. 940 gat.), z licznymi stanowiskami
chronionych prawnie, rzadkich lokalnie lub zagrożonych gatunków roślin naczyniowych.

Łąki koło Kasiny Wielkiej
Obszar obejmuje trzy niewielkie kompleksy łąk trzęślicowych i świeżych w Beskidzie Wyspowym. Znajdują się
one pomiędzy Kasiną Wielką, a Mszaną Dolną w okolicach przysiółków: Fornale, Pazdury i Ściurki. Pierwsza
część obszaru położona jest na wschodnich zboczach Lubogoszczy, druga na wschodnich zboczach Czarnego
Działu, natomiast trzecia - na północ od drogi prowadzącej z Kasiny Wielkiej na przełęcz Gruszowiec.
Wszystkie kompleksy są, przynajmniej częściowo, otoczone lasem i zadrzewieniami i sąsiadują z intensywniej
użytkowanymi gruntami rolnymi. Przeważającą cześć obszaru zajmują łąki trzęślicowe lub o charakterze
przejściowym

(fitosocjologicznie

Molinion/Calthion/Arrhenatherion),

użytkowane ekstensywnie

lub

nieużytkowane.

Lubogoszcz
Lubogoszcz (968 m), to szczyt w północno - zachodniej części Beskidu Wyspowego. Ma trapezowy kształt,
opisywany również jako "trumniasty". Jego zbocza pocięte są licznymi jarami potoków, rozchodzącymi się we
wszystkich kierunkach i gęsto zalesionymi. Na śródleśnych drogach pospolicie występują kumaki górskie
Bombina variegata i traszki karpackie Lissotriton montandoni.

Raba z Mszanką
Obszar obejmuje rzekę Rabę od ujścia potoku Mszanka do mostu w m. Stróża Mądrowo wraz z potokiem
Krzczonówka od zapory przeciwrumowiskowej w miejscowości Krzczonów, do ujścia do rzeki Raby oraz
potokiem Krzywiczanka od mostu w miejscowości Kośmice, do ujścia do rzeki Raby. Dno Raby na tym
odcinku jest pokryte grubym i średnim żwirem oraz otoczonymi kamieniami. Charakterystyczną cechą są
obszerne kamieńce i zmienne koryto rzeki.

Ostoja mająca na celu ochronę cennych, z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia, gatunków ryb.
Ichtiofauna występująca w zlewni górnej Raby to typowy i nieliczny w Polsce zespół górskiej rzeki. Najliczniej
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występują: pstrąg potokowy, lipień, brzanka, kleń, jelec, sporadycznie obserwuje się świnkę i brzanę oraz
gatunki z grupy ryb towarzyszących łososiowatym, takie jak: śliz, strzebla potokowa, głowacz pręgopłetwy
i głowacz białopłetwy.
Gorczański Park Narodowy wraz z otuliną

Źródło: Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Gorczański Park Narodowy został utworzony w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia
1980 r., by chronić centralną i północno-wschodnią część Gorców. Aktualnie zajmuje 7029,85 ha, które
znajdują się w centralnym paśmie Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. To typowo leśny park górski,
którego 94 % powierzchni zajmują lasy, a prawie 6% - polany, cenione ze względu na bogatą roślinność.
Krajobraz Gorców to przede wszystkim łagodne grzbiety z malowniczymi panoramami, doliny rzeczne
rozcinające kolejne pasma wzniesień oraz bogaty świat fauny i flory.
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Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Źródło: Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych, dla których OChK jest bezpośrednią
otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową) , a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar
węzłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne.
Wśród cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w płd.-zach. części Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Białki z przełomem oraz izolowane
skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich.
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Rezerwat przyrody Luboń Wielki

Źródło: Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Znajduje się na stromych, płd.-wsch. stokach góry, na wysokości 746-1014 m n.p.m. Budujące go skały to
piaskowce serii magurskiej pochodzące z eocenu. Na obszarze rezerwatu znajduje się największy w Beskidzie
Wyspowym jęzor osuwiska fliszowego z gołoborzem, a ponadto obszar pokryty oderwanymi skałami, nisza
osuwiskowa zawalona skalnymi blokami i ściana osuwiskowa. Osunięte skały tworzą grzędy i garby skalne
wysokości kilku metrów, zwane Dziurawymi Turniami. Obszar ten otoczony jest lasem, w dolnej części jest to
las jodłowo-świerkowy (z przewagą świerka i domieszką buka), w górnej buczyna karpacka.

1.4.3 Infrastruktura komunikacyjna i techniczna
Sieć drogowa
Przez granice administracyjne Gminy Mszana Dolna przebiegają dwie drogi wojewódzkie o nr 964, 968 oraz
droga krajowa o nr 28 (łączna długość dróg wojewódzkich oraz krajowej w obszarze Gminy wynosi ok.
20,6 km). Na terenie Gminy zlokalizowanych jest pięć dróg powiatowych o łącznej długości 25,17 km. Sieć
dróg uzupełniają drogi gminne o łącznej długości 43,624 km.
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1.4.3.1 Zestawienie dróg powiatowych w obszarze Gminy Mszana Dolna
Km

Miasto/Gmina

Numer drogi

Nazwa drogi

Gmina Mszana Dolna

1625 K
1626 K
1616 K
1615 K
1627 K

Tenczyn - Glisne - Mszana Dolna
Kasinka Mała - Węglówka - Kasina Wielka
Mszana Górna - Podłopień
Mszana Górna - Wilczyce
Raba Niżna - Olszówka

od
4+543
0+000
0+000
0+000
0+000

do
6+347
7+187
6+246
5+286
4+647
Łącznie:

Długość (mb)
1 804
7 187
6 246
5 286
4 647
25 170

Źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej http://www.pzd.limanowa.pl/ewidencje/drogi-powiatowe.html

1.4.3.2 Zestawienie dróg gminnych w obszarze Gminy Mszana Dolna
do km 0+000

długość
odcinka [m]

Numer login

0+000

5+300

5,300

1207092

2509002

0+000

1+916

1,916

1207092

Kasina Wielka - Pańskie

2509003

0+000

3+000

3,000

1207092

4.

Ługowina - Skrzydlna - Kasina Wielka

2509004

0+000

0+600

6,000

1207092

5.

Mszana Górna - Konina

2509005

0+000

2+800

2,800

1207092

6.

Raba Niżna - Budzyń - Glisne

2509006

0+000

3+018

3,018

1207092

7.

Kasinka Mała - Łopuszne

2509007

0+000

3+480

3,480

1207092

8.

Kasinka Mała - Zagródce

2509008

0+000

3+030

3,030

1207092

9.

Mszana Góna - Nowa Wieś - Łetowe

2509009

0+000

4+500

4,500

1207092

10.

Lubomierz - Świnna Góra (Królewska Góra)

2509010

0+000

1+600

1,600

1207092

11.

Lubomierz - Frankówka - Przysłop

2509011

0+000

1+880

1,880

1207092

12.

Olszówka - Jasionów

2509012

0+000

2+800

2,800

1207092

13.

Lubomierz - Przysłop - Młyny

2509013

0+000

1+600

1,600

1207092

14.

"Królewska Góra - Złotniki - Centrum Wsi"

xxxx

0+000

1+300

1,300

1207092

15.

"Łostówka - Pod Skałą"

xxxx

0+000

1+400

1,400

1207092

Łącznie:

43,624

LP

Nazwa drogi

Numer drogi od km 0+000

1.

Kasina Wielka - Gruszowiec

2509001

2.

Skrzydlna - Stacja Kolejowa - Kasina Wielka

3.

Źródło: Urząd Gminy w Mszanie Dolnej
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Elektroenergetyka
Obszar Gminy Mszana Dolna zasilany jest z rozdzielni sieciowej 30/15kV Mszana Dolna (dwa transformatory
o mocy 10MVA), ze stacji elektromagnetycznej 110/30/15kV Łososina (transformatory: 110/15kV o mocy 25
MVA i 110/30/15kV o mocy 40/25/25MVA) oraz ze stacji elektromagnetycznej 110/30/15kV Rabka
(transformatory: 110/15kV o mocy 16MVA, 110/30/15kV o mocy 16/16/16 MVA). Obecna sieć w pełni
zaspokaja potrzeby Gminy pod względem zaopatrzenia w energię elektryczną (źródło danych: Tauron
Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie).
Sieć ciepłownicza
Na terenie Gminy Mszana Dolna brak jest sieci ciepłowniczej. Zarówno budynki mieszkalne,
przedsiębiorstwa, budynki użyteczności publicznej korzystają z własnych, indywidualnych źródeł ciepła,
zlokalizowanych na terenie budynku, który jest z niego zasilany.
Sieć gazowa
Wszystkie sołectwa Gminy Mszana Dolna posiadają sieć gazyfikacyjną, zasilaną gazem ziemnym
wysokometanowym grupy E, systemem sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia. Łączna długość
sieci kanalizacyjnej w 2014 r. wg. danych GUS w granicach administracyjnych Gminy wyniosła 211,62 km.
Do sieci gazowej przyłączonych było 2331 gospodarstw domowych, z czego 826 gospodarstw
wykorzystywało gaz do celów grzewczych. Łączna liczba ludności korzystającej z sieci gazowej wyniosła 9674
osób.
Sieć wodociągowa i kanalizacja
Wg. danych GUS długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mszana Dolna w 2014 r. wyniosła
10,5 km. Łączna ilość przyłączy do budynków mieszkalnych wyniosła 548 szt. Z sieci wodociągowej korzystało
5283 osób, co stanowiło ok. 30,4% ogółu ludności.
Z sieci kanalizacyjnej w 2014 r. korzystało około 36,6% osób zamieszkujących gminę Mszana Dolna. Długość
czynnej sieci kanalizacyjnej wyniosła 135,3 km. Na terenie Gminy zlokalizowanych było 1521 aktywnych
przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych. Łączna ilość ścieków odprowadzonych za
pośrednictwem sieci kanalizacyjnej w 2014 r. wyniosła 183 dam3 (dane za GUS).
W granicach administracyjnych Gminy nie ma zlokalizowanej oczyszczalni ścieków. Gminę obsługuje
oczyszczalnia zlokalizowana w granicach gminy Lubień. Zarządcą oczyszczalni jest spółka „Górna Raba Sp.
z o.o.”
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Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Mszana Dolna nie ma zlokalizowanego wysypiska odpadów. Wywóz odpadów
komunalnych odbywa się za pośrednictwem firm zewnętrznych.
Instalacje OZE
W granicach administracyjnych Gminy Mszana Dolna nie funkcjonują instalacje OZE, z których energia byłaby
odprowadzana do sieci energetycznej. Jedynymi instalacjami OZE, są indywidualne instalacje solarne,
zlokalizowane na budynkach mieszkalnych, wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców.
Znaczna część budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mszana Dolna wyposażona jest w instalacje OZE
do przygotowania c.w.u. (około 20% budynków). Wysoki stopień wykorzystania OZE w budynkach
mieszkalnych wynika z przeprowadzonego przez gminę Mszana Dolna projektu parasolowego „Odnawialne
Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” współfinansowanego w ramach środków
szwajcarskich.
W budynkach administracji publicznej energia OZE pozyskiwana jest w 15 z 25 obiektów.

1.4.4 Potencjał demograficzny
Wg. danych GUS na dzień 31.12.2014 r. liczba ludności Gminy wyniosła 17364 osób, z czego 8907 stanowili
mężczyźni, a 8457 kobiety. Gęstość zaludnienia na terenie Gminy wyniosła 102 osób na km2. Jest to wartość
niższa, niż w skali całego powiatu, gdzie wskaźnik ten wynosił 136 osób na 1 km2 (dane GUS za rok 2014 r.).
Podział ludności pod względem ekonomicznych grup wieku prezentuje się następująco:


procent osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 23,94% (dla kraju 18%);



procent osób w wieku produkcyjnym 61,59% (dla kraju 63%);



procent osób w wieku poprodukcyjnym 14,47% (dla kraju 19%).

Wskaźnik bezrobocia osób w wieku produkcyjnym kształtuje się na poziomie 10,5% i jest nieco niższy, niż dla
całego powiatu, gdzie wynosi on 11,1%.
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 5 lat systematycznie rosła. W stosunku do roku 2010 r. w roku
bazowym liczba ludności zamieszkująca teren Gminy wzrosła o 2,1%.
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1.4.3.2 Liczba ludności w gminie Mszana Dolna w latach 2010 – 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

1.4.5 Infrastruktura mieszkaniowa
Wg. danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) na terenie Gminy Mszana Dolna mieściło się 4182 mieszkania, o
łącznej powierzchni użytkowej 390727 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania to
79 m2.

Na przestrzeni 5 lat liczba mieszkań wzrosła o ok. 2,42%, z poziomu 4083 mieszkań w

2010 r., do poziomu 4182 mieszkań na koniec 2014 r.
1.4.3.3 Liczba mieszkań w gminie Mszana Dolna w latach 2010 – 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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1.5 Analiza istniejącego stanu powietrza
Na jakość powietrza w Gminie Mszana Dolna wpływają przede wszystkim powierzchniowe źródła emisji
(paleniska domowe, lokalne kotłownie, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób i ma
największy wpływ na ilość dni z przekroczeniami norm) oraz źródła napływowe. Zjawisko niskiej emisji, której
głównym źródłem są emitery umieszczone na wysokościach nieprzekraczających 40 m, powoduje
przedostawanie się do powietrza zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw na potrzeby ogrzewania, w
szczególności: pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla. Charakterystyczne jest nasilenie
emisji w okresie zimowym i wczesnowiosennym, związane ze spadkiem temperatur i zwiększeniem produkcji
ciepła dla potrzeb grzewczych.
Ocena jakości powietrza dokonywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w oparciu
o układ strefowy wg. zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska. W zakresie wszystkich
uwzględnionych w ocenie za rok 2014 zanieczyszczeń województwo małopolskie podzielone zostało na trzy
strefy: Aglomerację Krakowską, miasto Tarnów oraz strefę małopolską, w której znajduje się Gmina Mszana
Dolna.
Na terenie Gminy w 2014 roku nie występowały pomiary jakości powietrza. Najbliższy punkt pomiarowy
znajdował się w Rabce. Poniżej przedstawiono szczegółową analizę jakości powietrza.
Zanieczyszczenia gazowe
Średnioroczne stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza w 2014 roku (SO2, NO2, CO, benzen) nie
przekroczyły dopuszczalnych norm. Na podstawie wyników badań oraz wyników modelowania rozkładu
stężeń strefę małopolską zaliczono do klasy A (nie przekraczający poziomu dopuszczalnego) dla każdej
z wymienionych substancji.
Pyły PM10 i PM2.5
Pod względem pyłów zawieszonych w powietrzu strefa małopolska, do której należy Gmina Mszana Dolna
została zaliczona do klasy C (zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego). Klasyfikacja stref dokonana
została na podstawie najwyższych stężeń na obszarze województwa. Przekroczenia występują przede
wszystkim na terenach strefy o ograniczonym zasięgu i jedynie tam występuje konieczność podjęcia
intensywnych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.
Dopuszczalny poziom średniorocznego stężenia pyłu PM10 wynosi 40ug/m3. Na zachodnich terenach Gminy
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm sięgające 50ug/m3. Liczba dni z przekroczeniem dobowego
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 kształtuje się na poziomie od 80-90 dni w roku, przy dopuszczalnej ilości
przekroczeń wynoszących 35.
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1.5.1 Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM10

Źródło: WIOŚ w Krakowie, Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport za rok 2014.

1.5.2 Liczba dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Źródło: WIOŚ w Krakowie, Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport za rok 2014.

Dla pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 um (PM2,5) także występują przekroczenia. Dopuszczalny
poziom dla stężenia średniorocznego wynosi 25 ug/m3, podczas gdy na terenie Gminy przekracza ono
31,1ug/m3 a na jej północno-wschodnim krańcu dochodzi do 36 ug/m3.
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1.5.3 Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM2.5

Źródło: WIOŚ w Krakowie, Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim Raport za rok 2014.

W przypadku powiatu limanowskiego wpływ na przekroczenie stężeń średniorocznych pyłu PM 2,5 ma
w znacznej mierze emisja napływowa.
1.5.4 Wpływ emisji lokalnej oraz napływowej na przekroczenie średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5

Źródło: http://powietrze.malopolska.pl/pop/obszary/
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Benzo(a)piren
Roczny rozkład stężeń bezno(a)pirenu w pyle MP10 wskazuje na przekroczenie normy (1ng/m3) sięgające
11ng/m3.
1.5.5 Roczny rozkład stężeń bezno(a)pirenu

Źródło: WIOŚ w Krakowie, Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim Raport za rok 2014.

Wpływ źródeł emisji na stężenie poziomu średniorocznego benzo(a)pirenu na terenie powiatu
limanowskiego przedstawia rysunek 1.5.6
1.5.6 Wpływ emisji lokalnej oraz napływowej na przekroczenie średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu

Źródło: http://powietrze.malopolska.pl/pop/obszary/
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1.6 Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej
emisji
„Niska emisja” – to emisja produktów spalania paliw stałych ciekłych i gazowych z emiterów znajdujących się
na wysokości poniżej 40 m. Wyróżniamy tu emisję komunikacyjną, emisję na potrzeby produkcji ciepła
i wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Charakteryzuje ją nieefektywne, niecałkowite spalanie paliw,
często oparte na paliwach o złej charakterystyce i słabych parametrach grzewczych. Zanieczyszczenia,
wprowadzane do powietrza za sprawą niskiej emisji, mają tendencję do rozprzestrzeniania się
i utrzymywania się w okolicach miejsca powstania (tzw. smog) i są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców.
Narażenie na ekspozycję zanieczyszczeniami stanowi zagrożenie dla zdrowia. Zanieczyszczenia utrzymujące
się w okolicach mieszkalnych są czynnikami alergizującymi. Mogą powodować astmę, wywoływać jej napady
a także wywoływać zaostrzenie zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu
krwionośnego. W 2013 roku WHO zaliczyła pyły zawieszone w powietrzu do substancji kancerogennych,
mających wpływ na zwiększenie zachorowalności na raka płuc.
Na zanieczyszczenia związane z niską emisją składają się między innymi pyły sklasyfikowane pod względem
wielkości oraz opisane poniżej substancje chemiczne.
Pył MP10
Wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo
obojętne chemicznie związki takie jak krzemionka i tlenki metali, mogą jednak docierać do górnych dróg
oddechowych i płuc.
Pył PM 2,5
Pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest
najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka, spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Według
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie jego skutkuje skróceniem średniej
długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów
związanych z chorobami serca i układu krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających
hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.). Pyły PM
2,5 ze względu na rozmiar przenika bezpośrednio do krwi. Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii
Europejskiej jest krótsze z ich powodu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka o kolejne 1-2
miesiąca (wpływ wyższego zanieczyszczenia w porównaniu z krajami UE).

29

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna na lata 2016 - 2020

Benzo(a)piren
Powstaje

podczas

spalania

niecałkowitego,

przede

wszystkich

wskutek

spalania

węgla,

w mniejszym stopniu śmieci i częściowo jako emisja transportowa. Należy do wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych i wykazuje znaczną toksyczność przewlekłą ze względu na zdolność kumulacji
w organizmie człowieka. Jest kancerogenem chemicznym. Poprzez oddziaływanie na geny i reakcję z DNA ma
właściwości mutagenne i został sklasyfikowany jako możliwa przyczyna raka oraz upośledzenia rozrodczości.
Dwutlenek siarki (SO2)
Bezbarwny gaz o duszącym zapachu i kwaśnym smaku. Długotrwała ekspozycja na ten czynnik może
powodować przewlekłe zapalenia dróg oddechowych oraz zapalenie spojówek. Nie dostaje się do
krwiobiegu, często natomiast bywa składnikiem smogu powodując zapalenie oskrzeli i zmniejszając
odporność płuc.
Dwutlenek azotu (NO2)
Nieorganiczny gaz podrażniający płuca. Długotrwałe lub częste narażenie na jego podwyższone stężenie
może powodować zwiększenie częstotliwości ostrych chorób oddechowych.

1.7 Aspekty organizacyjne i finansowe
1.7.1 Struktura organizacyjna oraz zasoby ludzkie przeznaczone do
realizacji planu
Z aktualnej analizy sytuacji Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej wynika, że obecna struktura organizacyjna jest
adekwatna do przeprowadzenia zadań przewidzianych w PGN. We wdrażanie jego postanowień zostaną
zatem zaangażowani głównie obecni pracownicy Urzędu.
Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 10 sierpnia 2016 r. nr 171/16 kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa został zobligowany m.in. do współtworzenia
gminnej strategii ochrony środowiska, nadzorowania przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej,
czy też przygotowanie i nadzorowanie inwestycji oraz rozliczanie projektów realizowanych przez gminę w
ramach wdrażania planów ochrony środowiska. Zarządzenie ma na celu przypisanie odpowiedzialności za
realizację założeń przedstawionych w niniejszym planie konkretnej jednostce organizacyjnej. Obecnie, w
Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zatrudnionych jest 6 osób. Kierownik
referatu, na etapie przygotowania PGN, był osobą koordynującą działania ze strony Gminy Mszana Dolna.
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Odpowiedzialność za całościową realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie spoczywała na Wójcie
Gminy, który będzie pełnił funkcję koordynatora działań. Do kontroli prac oraz wyznaczania priorytetów
planuje się powołać Radę ds. realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W jej skład będą wchodzić
następujące osoby:


Wójt Gminy Mszana Dolna pełniący funkcję koordynatora działań zmierzających do wprowadzenia w
życie założeń PGN;



Z-ca Wójta;



Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Członkowie Rady będą spotkać się minimum raz do roku. Podczas spotkania Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa będzie zobowiązany do przedstawienia raportu ze stanu
wdrażania działań przewidzianych w PGN, osiągniętych wskaźnikach w roku ubiegłym oraz do przedstawienia
planu działań w kolejnym roku. Rada będzie zatwierdzać proponowany plan działań na drodze konsensusu,
przy czym decydujący głos będzie należał do koordynatora działań, tj. Wójta Gminy Mszana Dolna.

Ważnym element wsparcia w zakresie wdrażania założeń PGN będą stanowić niezależni doradcy. Gmina
Mszana Dolna, jako partner projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” ma możliwość korzystania z pomocy
„Eko-doradców”, którzy wspierają wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
na szczeblach gminnych. Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna są spójne
z założeniami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (jak wykazano w pkt. 1.3
niniejszego planu), tym samym wsparcie eko-doradców, m.in. w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych, czy też aktywizację mieszkańców Gminy do realizacji działań związanych z oszczędnością
energii, będzie stanowiło pomoc w realizacji założeń PGN dla Gminy Mszana Dolna.
Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska pismo z dnia 10.11.2016 r.

znak:

ST.II.410.3.21.2016.GK oraz z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Krakowie
pismo z dnia 08.12.2016 r. znak: NS 9022.10.272.2016 odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w PGN. Informacja
o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ została upubliczniona na stronie internetowej Urzędu Gminy
Mszana Dolna.
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1.7.1. Schemat organizacyjny PGN

1.7.2 Zaangażowanie interesariuszy
Głównymi interesariuszami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą mieszkańcy Gminy Mszana Dolna
(interesariusze zewnętrzni). Dlatego też, przy tworzeniu bazy zużycia energii oraz opracowując plan działań
do wdrożenia w ramach PGN oparto się w znacznej mierze na informacjach pozyskanych bezpośrednio od
mieszkańców Gminy. Na potrzeby przygotowania PGN rozesłano i rozdano ankiety do mieszkańców oraz
głównych odbiorców energii na terenie Gminy. Ankiety dotyczyły ilości oraz rodzaju zużywanej energii, stanu
technicznego budynków mieszkalnych, a także planowanych przez mieszkańców modernizacji budynków.
Informacje pozyskane od mieszkańców stanowiły bezpośredni powód zaplanowania w PGN programów
parasolowych (szczegóły dotyczące harmonogramu znajdują się w III PGN, pkt. 2. Harmonogram rzeczowo –
finansowy). Mieszkańcy mieli także możliwość wypełnienia ankiet online (http://audyty.net/pgn-mszanaankieta-dla-mieszkancow/), o czym zostali poinformowani przez stronę internetową Gminy i na
dystrybuowanych ankietach. Na potrzeby kampanii informacyjnej przygotowany został plakat zachęcający do
udziału w ankietyzacji. Na etapie przygotowania PGN odbyto również 7 spotkań z mieszkańcami oraz
przedsiębiorcami z terenu Gminy Mszana Dolna, podczas których przedstawiono założenia planu. Uczestnicy
spotkań mieli możliwość zgłaszania swoich uwag, zadawania pytań.
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Podobna procedura została zastosowana w przypadku przedsiębiorców i innych dużych odbiorców energii
(http://audyty.net/pgn-mszana-ankieta-dla-przedsiebiorcow/). W związku z tym, że podmioty gospodarcze
wykazują mniejsze zaangażowanie w wypełnianiu ankiet, została także sporządzona baza mailowa i
telefoniczna przedsiębiorców i instytucji zarejestrowanych na terenie Gminy i wysłana informacja o realizacji
planu przez gminę oraz możliwości włączenia się w jego przygotowanie. Po kampanii mailowej informację
przekazano także telefonicznie.
Na terenie Gminy nie występują producenci energii. Do producentów energii zarejestrowanych poza
terenem Gminy i dostarczających ją na teren Gminy Mszana Dolna, zostały wysłane zapytania o ilość energii i
gazu zużywanego na terenie Gminy oraz ich plany inwestycyjne, planowane do zrealizowania w
perspektywie do roku 2020 na terenie Gminy Mszana Dolna.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, po zatwierdzeniu Uchwałą Rady Gminy, zostanie opublikowany na stronie
internetowej Urzędu Gminy Mszana Dolna. Na etapie wdrażania Planu do mieszkańców oraz
przedsiębiorców z terenu Gminy zostanie skierowana kampania informująca o szkodliwości niskiej emisji,
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie działań związanych z termomodernizacją
budynków oraz o możliwości zgłaszania swoich uwag, jak i pomysłów do przyjętego Planu i uwzględnieniu ich
przy wprowadzaniu działań korygujących. Strategia komunikacji z interesariuszami będzie oparta na
dotychczasowych środkach przekazu, jakimi dysponuje Gmina Mszana Dolna, tj. serwis internetowy Gminy,
lokalna gazetka. Dodatkowo zostaną zorganizowane spotkania informacyjne z mieszkańcami ukierunkowane
na problematykę związaną z oszczędnością energii, koniecznością ograniczenia tzw. „niskiej emisji”, czy też
możliwości uczestnictwa mieszkańców w programach parasolowych. Źródłem finansowania kampanii
informacyjnych oraz edukacyjnych będą zarówno środki własne Gminy oraz środki pochodzące z Projektu
LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze, którego Gmina jest partnerem.
Na etapie wprowadzaniem działań korygujących, informacja o możliwości zgłaszania przez mieszkańców oraz
przedsiębiorców z terenu Gminy swoich uwag oraz pomysłów zostanie również upubliczniona na stronie
internetowej Urzędu (wraz z podaniem ścieżki postępowania), w terminie nie krótszym, niż 60 dni przed
planowanym terminem zatwierdzenia zmian. Do przedsiębiorców, na etapie korygowania działań,
dodatkowo zostanie wysłana informacja drogą mailową o możliwości zgłaszania przez nich działań
inwestycyjnych, zaplanowanych do wdrożenia oraz mających na celu ograniczenie zużycia energii w sektorze
działalności gospodarczej.
Na etapie monitoringu efektów wdrażania PGN władze Gminy zobowiązane są do przeprowadzenia
ponownej ankietyzacji wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Gminy, tak aby była możliwość
przeprowadzenia analizy porównawczej. Zaleca się, aby ankietyzacja objęła przede wszystkim te same osoby
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oraz podmioty gospodarcze co na etapie przygotowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
(w szczególności budynki mieszkalne objęte programem parasolowym, o którym mowa w rozdziale III PGN,
pkt. 2. Harmonogram rzeczowo – finansowy).

1.7.3 Źródła finansowania działań
Gmina Mszana Dolna posiada opracowaną Wieloletnią Prognozę Finansową. Przed przyjęciem PGN Uchwałą
Rady Gminy, środki własne na realizację zadań przewidzianych w planie zostaną zabezpieczone
w WPF Gminy.
Głównym źródłem finansowania PGN będą środki zewnętrzne. Ich pozyskiwanie będzie odbywało się
stopniowo na przestrzeni lat 2017 – 2020 r., zgodnie z przyjętym przez Radę ds. realizacji założeń Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej planem realizacji założeń PGN. Potencjalne źródła finansowania dla
poszczególnych zadań określono w części III – Strategia, cele i zobowiązania, 2. Harmonogram rzeczowo –
finansowy niniejszego Planu.
W PGN nie wyodrębniono oddzielnie środków monitoring efektu działań – monitoring efektów działań (m.in.
ponowna ankietyzacja, protokoły odbioru) będzie przeprowadzany przez pracowników Urzędu Gminy,
w ramach środków obecnie przeznaczanych na funkcjonowanie Urzędu Gminy.

II – Bazowa inwentaryzacja emisji CO2
1. Inwentaryzacja emisji CO2 do atmosfery na terenie Gminy Mszana Dolna –
założenia ogólne
Za rok bazowy do opracowania inwentaryzacji emisji CO2 przyjęto rok 2014 r. z uwagi na możliwość
pozyskania najbardziej wiarygodnych danych. Przyjęcie roku wcześniejszego, niż 2014 r. powodowało
komplikacje w pozyskaniu od mieszkańców Gminy danych w zakresie zużycia energii w gospodarstwach
domowych. Dlatego też, rok 2014 r. przyjęto za rok bazowy, jako rok, dla którego istniała możliwość
pozyskania danych do bazowej inwentaryzacji z sektora budownictwa mieszkaniowego.
Podstawę opracowania inwentaryzacji stanowiły wytyczne zawarte w podręczniku SEAP – „Jak opracować
plan działań na rzecz zrównoważonej energii”. Zgodnie z powyższym poradnikiem istnieją dwie możliwości
określenia emisji CO2 na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
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Pierwsza wykorzystuje standardowe wskaźniki zgodnie z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji
CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie Gminy (zarówno emisje bezpośrednio związaną
ze spalaniem paliw w budynkach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii
elektrycznej, ciepła, chłodu);



Druga wykorzystuje wskaźniki emisji LCA. Uwzględnia ona cały cykl życia poszczególnych nośników
energii. Zatem określa ona emisję nie tylko powstałą z końcowego spalania, ale również emisję
związaną z pozyskiwaniem surowca, jego transportem, a więc emisję która nie koniecznie ma
miejsce w granicach administracyjnych Gminy dla której opracowywany jest plan.

Na potrzeby opracowania niniejszego planu przyjęto metodę standardowych wskaźników, zgodnie
z zasadami IPCC. Dodatkowo wg. wytycznych określonych w Protokole z Kioto do Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu za najważniejszy gaz cieplarniany uznano CO2.
W granicach administracyjnych Gminy Mszana Dolna nie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Teren Gminy
Mszana Dolna obsługiwany jest przez oczyszczalnię ścieków zlokalizowanej w Gminie Lubień.
Do obliczenia energii końcowej oraz wynikłej z niej emisji CO2 posłużono się wykazem wartości opałowych
(WO) i wskaźnikami emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 opracowanymi przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami. Dla drewna przyjęto współczynnik emisji CO2 równy zeru z uwagi na jego pozyskiwanie
w sposób zrównoważony.
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Tabela 1.1. Wykaz wartości opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania
w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014
Lp.

Rodzaj Paliwa

WO [MJ/kg]

WE CO2 [kg/GJ]

WE CO2 [Mg/MWh]

1

Brykiety węgla kamiennego

20,70

92,71

0,33

2

Brykiety węgla brunatnego

20,70

92,71

0,33

3

Ropa naftowa

42,30

72,60

0,26

4

Gaz ziemny

48,00

34,39

55,82

0,20

4.1

Gaz ziemny wysokometanowy

35,94

55,82

0,20

4.2

Gaz ziemny zaazotowany

25,07

55,82

0,20

4.3

Gaz z odmetanowania kopalń

17,55

55,82

0,20

8

Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego

15,60

109,76

0,40

50,40

9

Biogaz

10

Odpady przemysłowe

11

Odpady komunalne - niebiogeniczne

12
13

WO [MJ/m3]

54,33

0,20

140,14

0,50

10,00

89,87

0,32

Odpady komunalne - biogeniczne

11,60

98,00

0,35

Inne produkty naftowe

40,19

72,60

0,26

14

Koks naftowy

31,00

99,83

0,36

15

Koks i półkoks (w tym gazowy)

28,20

106,00

0,38

16

Gaz ciekły

47,31

62,44

0,22

14

Benzyny silnikowe

44,80

68,61

0,25

15

Benzyny lotnicze

44,80

69,30

0,25

16

Paliwa odrzutowe

44,59

70,79

0,25

17

Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki)

43,33

73,33

0,26

18

Oleje opałowe

40,19

76,59

0,28

19

Półprodukty z przerobu ropy naftowej

44,80

72,60

0,26

20

Gaz rafineryjny

48,15

66,07

0,24

21

Gaz koksowniczy

38,70

17,19

47,43

0,17

22

Gaz wielkopiecowy

2,47

3,40

240,79

0,87

23

Węgiel kamienny

22,37

94,65

0,34

24

Węgiel brunatny

8,37

109,53

0,39

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Dla energii elektrycznej wskaźnik emisji CO2 przyjęto na poziomie 0,8315 Mg/MWh zgodnie z komunikatem
KOBZIE opublikowanym w dniu 22.12.2014 r.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej
energii” inwentaryzacją emisji objęto następujące sektory:
1. Sektor budownictwa użyteczności publicznej;
2. Sektor budownictwa mieszkalnego;
3. Sektor działalności gospodarczej;
4. Sektor oświetlenia publicznego;
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5. Transport
Inwentaryzacja objęła całość Gminy Mszana Dolna w jej granicach administracyjnych. Do opracowania
bilansu energetycznego oraz emisji CO2 posłużono się danymi pozyskanymi od:
1. Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej;
2. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie;
3. Starostwa Powiatowego w Limanowej;
5. Głównego Urzędu Statystycznego;
6. Ankiet rozdystrybuowanych wśród mieszkańców Gminy oraz przedsiębiorców działających na jej terenie.

2. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2
2.1 Sektor budownictwa użyteczności publicznej
W inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej uwzględniono następujące obiekty:


budynek Szkoły Podstawowej w Glisnem;



budynek Szkoły Podstawowej w Łętowem;



budynek Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce;



budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej;



budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu;



budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu;



budynek Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej;



budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej;



budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej;



budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej;



budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej;



budynek Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce;



budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Górnej;
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budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Glisnem;



budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasince Małej;



budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabie Niżnej;



budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu;



budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszówce;



budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasinie Wielkiej;



budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowej;



budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kasince Małej;



budynek Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej;



budynek Ośrodka Zdrowia w Kasinie Wielkiej;



budynek Ośrodka Zdrowia w Kasince Małej;



budynek Ośrodka Zdrowia w Rabie Niżnej.

W zestawieniu pominięto budynek Urzędu Gminy Mszana Dolna, z uwagi na fakt, że mieści się on na terenie
Gminy miejskiej Mszana Dolna.
Dane dotyczące zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej pozyskano bezpośrednio od Urzędu
Gminy w Mszanie Dolnej. Ciepło w budynkach podległych administracji samorządowej pozyskiwane jest
z własnych kotłowni, zlokalizowanych na terenie budynku, którego dotyczy. Ciepła woda użytkowa
w większości pozyskiwana jest z miejscowych elektrycznych podgrzewaczy przepływowych. Szczegółowe
informacje dotyczące zużycia poszczególnych nośników energii w budynkach publicznych zawiera tabela 2.1
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Tabela 2.1. Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej
zużycie w 2014
Lp

Nazwa podmiotu

energia cieplna MWh
energia elektryczna MWh

Węgiel

Gaz

Drewno

Olej opałowy

energia OZE
[MWh]

1

Szkoła Podstawowa w Glisnem

5,09

0

62,62

0

0

0

2

Szkoła Podstawowa w Łętowem

15,31

0

184,85

0

0

0

3

Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce

20,56

0

221,4

0

0

7,17

4

Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej

22,64

12,43

281,6

0,87

0

6,39

5

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu

39,43

0

270,18

0

0

14,34

6

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu

15,85

0

213,24

0

0

0

7

Zespół Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej

13,26

0

98,4

0

0

12,78

8

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

27,76

0

264,34

0

0

28,69

9

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej

19,66

0

206,09

0

0

12,78

10

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince Małej

6,7

0

165,03

0

0

0

11

Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej
(budynek A i B)

50,74

0

365,86

0

0

28,69

12

Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce

17,57

0

200,5

0

0

16,14

13

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Górnej

3,9

0

17,36

0

0

10,76

14

Ochotnicza Straż Pożarna w Glisnem

3,5

0

0*

0

0

0

15

Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej

8,89

0

38,34

0

0

9

16

Ochotnicza Straż Pożarna w Rabie Niżnej

7,62

0

31,15

0

0

10,76

17

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu

4,66

0

17,79

0

0

0

18

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce

5,15

0

12,82

0

0

10,76

19

Ochotnicza Straż Pożarna w Kasinie Wielkiej

14,51

0

54,42

0

0

10,76

20

Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowej

1,5

0

25,87

0

0

10,76

21

Gminna Biblioteka Publiczna w Kasince Małej

1

0

10,54

0

0

0

22

Ośrodek Zdrowia w Mszanie Górnej

20,32

0

6,71

0

0

0

23

Ośrodek Zdrowia w Kasinie Wielkiej

14,45

0

8,5

0

0

0

24

Ośrodek Zdrowia w Kasince Małej

13,78

0

9,66

0

0

0

25

Ośrodek Zdrowia w Rabie Niżnej

1,36

0

11,1

0

0

0

Razem

355,21

12,43

2778,37

0,87

0

189,78

*zużycie gazu w budynku OSP w Glisnem na potrzeby c.o. zostało uwzględnione w zużyciu gazu podanego przy obiekcie Szkoły Podstawowej w Glisnem

Źródło: Urząd Gminy w Mszanie Dolnej

W 2014 r. całkowite zużycie energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej wyniosło
3336,66 MWh. Procentowy udział poszczególnych nośników energii w całkowitym jej zużyciu prezentuje
tabela 2.1.2 oraz wykres 2.1.3, 2.1.4.
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2.1.2 Zużycie energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej w 2014 r. [MWh/rok]
Nośnik energii

Roczne zużycie energii MWh

Udział %

Gaz

2778,37

83,27

Energia elektryczna

355,21

10,64

Węgiel

12,43

0,37

Drewno

0,87

0,03

Energia odnawialna (energia słoneczna)

189,78

5,69

Razem:

3336,66

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Mszana Dolna

2.1.3 Zużycie energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej w 2014 r. [MWh/rok]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Mszana Dolna
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2.1.4 Udział % nośników energii w rocznym zużyciu energii [MWh/rok]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Mszana Dolna

Struktura emisji CO2 przedstawia się następująco:
2.1.5 Emisja CO2 z poszczególnych nośników energii w budynkach użyteczności publicznej
Nośnik energii

Emisja CO2 [Mg]

Udział % w całkowitej emisji CO2

Energia elektryczna

295,36

34,54

Węgiel

4,23

0,49

Gaz

555,67

64,97

Razem:

855,26

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Mszana Dolna

Łączna emisja gazu CO2 do atmosfery w 2014 r. z budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na
terenie Gminy Mszana Dolna wyniosła 855,26 Mg CO2.
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2.1.6 Roczna emisja CO2 [Mg] z poszczególnych nośników energii w budynkach użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Mszana Dolna

2.1.7 Udział % poszczególnych nośników energii w całkowitej emisji CO2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Mszana Dolna
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2.2 Sektor budownictwa mieszkalnego
Gmina Mszana Dolna stanowi gminę o charakterze wiejskim. Zabudowę mieszkaniową stanowią budynki
wolnostojące. Na terenie Gminy nie występują spółdzielnie mieszkaniowe, czy też wspólnoty mieszkaniowe.
Wg. danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) na terenie Gminy Mszana Dolna mieściło się 4182 mieszkania, o
łącznej powierzchni użytkowej 390727 m2.
Dane dotyczące zużycia węgla, oleju opałowego, drewna oraz wykorzystania energii pochodzącej z OZE
w gospodarstwach domowych pozyskano z ankiet rozdystrybuowanych wśród mieszkańców Gminy. Roczne
zużycie gazu obliczono na podstawie „Sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w 2014 r.”1, zgodnie

z którym, zużycie gazu w gospodarstwach domowych kształtowało się na

następującym poziomie:
 grupa taryfowa W-1 – odbiorcy wykorzystujący gaz na potrzeby przygotowania posiłków – średnie
roczne zużycie gazu za 2014 r. na poziomie 1257 kWh;
 grupa taryfowa W-2 – odbiorcy wykorzystujący gaz na potrzeby przygotowania posiłków oraz
centralnej wody użytkowej – średnie roczne wykorzystanie gazu w 2014 r. na poziomie 6578 kWh;
 grupa taryfowa W-3 – odbiorcy wykorzystujący gaz na potrzeby przygotowania posiłków, centralnej
wody użytkowej oraz potrzeby grzewcze – średnie roczne wykorzystanie gazu w 2014 r. na poziomie
24783 kWh;
Ilość użytkowników gazu z poszczególnych grup taryfowych oszacowano na podstawie ankiet. Wg. danych
pozyskanych od mieszkańców w około 54% gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Mszana Dolna gaz wykorzystywany jest wyłącznie na potrzeby przygotowania posiłków, w 12,35%
gospodarstw również na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. W 19,75% gospodarstw gaz
wykorzystywany jest jako źródło ciepła.
Średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym przyjęto na poziomie 2094,1 kWh (wg. danych GUS dla
powiatu limanowskiego za rok 2014).

1

Źródło danych: file:///C:/Users/User/Downloads/Sprawozdanie_2014.pdf
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A/ Sumaryczne zestawienie wyników ankietyzacji w zakresie wykorzystania węgla, oleju opałowego,
drewna oraz wykorzystania energii pochodzącej z OZE
2.2.1 Sumaryczne zestawienie wyników ankietyzacji

Rodzaj nośnika energii

Ilość budynków
wykorzystujących
dany nośnik energii
wg. ankiet

Ilość budynków
mieszkalnych, z
których udało się
pozyskać dane

Udział
procentowy

Łączna ilość
zużytego
nośnika*

Węgiel

69

81

85,19

206500

Olej opałowy

1

81

1,23

2000

Drewno

59

81

71,88

252950

Energia słoneczna

16

81

19,75

-

* Dla węgla oraz drewna dane podano w kg. Dla oleju opałowego w l.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

Odnosząc dane z ankiet do ogólnej liczby budynków w gminie można oszacować, że:
 ok. 85% gospodarstw używa węgla, co w ogólnej liczbie budynków (4182 budynków mieszkalnych)
stanowi 3508 budynków;
 ok. 71.88% gospodarstw używa drewna, co w ogólnej liczbie budynków
mieszkalnych) stanowi 3006 budynków;

(4182 budynków

 OZE wykorzystywane są w ok. 20% gospodarstw domowych, co w ogólnej liczbie budynków (4182
budynków mieszkalnych) stanowi 836 budynków
 olej opałowy wykorzystywany jest w ok. 1% budynkach, co w ogólnej licznie gospodarstw (4182)
stanowi ok. 52 gospodarstwa domowe
2.2.2 Szacunkowe zużycie węgla, drewna, oleju opałowego oraz ilości energii pozyskiwanej z OZE
w sektorze budownictwa mieszkalnego – wyniki ankietyzacji

Rodzaj nośnika energii

Ilość budynków w
gminie
wykorzystujących
dany nośnik energii

Łączna ilość
zużytego nośnika
wg. ankiet [kg]

Szacunkowe zużycie nośnika [kg] w
stosunku do wszystkich budynków
mieszkalnych w gminie na
podstawie danych z ankiet*

Węgiel

3508

206500

10498580

Olej opałowy

52

2000

104000

Drewno

3006

252950

12887588

* Dla węgla oraz drewna dane podano w kg. Dla oleju opałowego w l.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji
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B/ Sumaryczne zestawienie wyników ankietyzacji w zakresie wykorzystania gazu
Wg. wyników ankietyzacji cel wykorzystywania gazu w gospodarstwach domowych przedstawia się
następująco:
 grupa Taryfowa W1 - przygotowanie posiłków - średnie zużycie na poziomie 1257 kWh - 54%
gospodarstw wykorzystuje gaz wyłącznie na potrzeby przygotowania posiłków, co stanowi 2258
gospodarstw w ogólnej liczbie 4182 mieszkań. Suma zużytej energii końcowej pochodzącej ze
spalania gazu w tej grupie taryfowej za rok 2014 wyniosła 2838,31 MWh
 grupa taryfowa W2 - przygotowanie posiłków + c.w.u. - średnie zużycie na poziomie 6578 kWh 12,35% gospodarstw wykorzystuje gaz na potrzeby przygotowania posiłków oraz przygotowanie
c.w.u., co stanowi 516 gospodarstw w ogólnej liczbie 4182 mieszkań. Suma zużytej energii końcowej
pochodzącej ze spalania gazu w tej grupie taryfowej za rok 2014 wyniosła 3394,25 MWh.
 grupa taryfowa W3 - przygotowanie posiłków + c.w.u. + c.o. - średnie zużycie na poziomie
24783 kWh - 4,94% gospodarstw wykorzystuje gaz na potrzeby przygotowania posiłków, c.w.u., oraz
c.o., co stanowi 206 gospodarstw w ogólnej liczbie 4182 mieszkań. Suma zużytej energii końcowej
pochodzącej ze spalania gazu w tej grupie taryfowej za rok 2014 wyniosła 5105,3 MWh.
2.2.2 Szacunkowe zużycie gazu w sektorze budownictwa mieszkalnego – wyniki ankietyzacji
Ilość zużywanej energii elektrycznej wg.
grupy taryfowej [kWh/rok]

Liczba gospodarstw

Roczne zużycia [MWh]

1257

2258

2838,31

6578

516

3394,25

24783

206

5105,30

Suma:

2980

11337,85

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji
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C/ Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2014 r.
Wg. danych GUS średnie zużycie prądu na 1 gospodarstwo domowe dla powiatu limanowskiego w 2014r.
wyniosło 2094,1 kWh
2.2.3 Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w sektorze budownictwa mieszkalnego
Średnie zużycie energii
eklektycznej przez
gospodarstwo domowe
[kWh/rok]

Liczba gospodarstw
domowych

Sumaryczne zużycie
energii elektrycznej w
2014 r. [kWh]

Sumaryczne zużycie
energii eklektycznej w
2014 r. [MWh]

2094,1

4182

8757526,20

8757,53

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

D/ Struktura zużycia energii końcowej [MWh/rok] w 2014 r. w budynkach mieszkalnych
Strukturę zużycia energii końcowej [MWh/rok] w 2014 r. w budynkach mieszkalnych przedstawia tabela
2.2.4 oraz wykresy 2.2.5, 2.2.6.
2.2.4 Zużycie energii końcowej w budynkach mieszkalnych w 2014 r.
Nośnik energii

Roczne zużycie energii MWh

Udział %

Węgiel

65237,01

44,89

Gaz

11337,85

7,8

Drewno

55846,22

38,42

Olej opałowy

1161,04

0,80

Energia elektryczna

8757,53

6,03

Energia odnawialna (energia słoneczna)2

2997,90

2,06

Razem:

145337,54

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

2

Dla obliczenia energii odnawialnej przyjęto, że średnia powierzchnia brutto apertury kolektorów słonecznych na
2
budynku mieszkalnym wynosi 3,86 m , zaś średni uzysk energetyczny w ciągu roku 3586 kWh.
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2.2.5 Zużycie energii końcowej w budynkach mieszkalnych w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

2.2.6 Udział % poszczególnych nośników energii w całościowym zużyciu energii

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

Łączna ilość energii końcowej zużytej w 2014 r. w budynkach mieszkalnych wyniosła 145337,55 MWh.
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Dane dotyczące emisji CO2 z budynków mieszkalnych przedstawia tabela 2.2.7 oraz wykresy 2.2.8, 2.2.9
2.2.7 Emisja CO2 [Mg] z poszczególnych nośników energii w budynkach mieszkalnych
Nośnik energii

Emisja CO2 [Mg]

Udział % w całkowitej emisji CO2

Węgiel

22180,58

69,20

Gaz

2267,57

7,07

Olej opałowy

325,09

1,01

Energia elektryczna

7281,88

22,72

Razem:

32055,13

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

2.2.8 Emisja CO2 z poszczególnych nośników energii w budynkach mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji
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2.2.9 Udział % poszczególnych nośników energii w całkowitej emisji CO2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

Łączna ilość dwutlenku węgla wyemitowanego przez budynki mieszkalne w 2014 r. wyniosła 32055,13 Mg.

2.3 Sektor działalności gospodarczej
Wg. danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) na terenie Gminy Mszana Dolna łącznie zrejestrowanych było 1186
podmiotów gospodarczych, z czego ponad 87% stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze (1031
podmioty), dla których miejscem wykonywania działalności w głównej mierze jest miejsce zamieszkania.
Dane dotyczące zużycia energii w budynkach mieszkalnych zostały zawarte w pkt. 2.2. Dlatego też, przy
obliczaniu emisji CO2 dla sektora działalności gospodarczej pominięto podmioty, dla których miejscem
wykonywania działalności jest miejsce zamieszkania. Dane dotyczące zużycia energii w przedsiębiorstwach
pozyskano z ankiet rozdystrybuowanych do największych przedsiębiorstw.
Jednym z głównych obszarów zatrudnienia, na terenie Gminy, jest sektor związany z tartacznictwem,
przeróbką i handlem drewnem. Do pozostałych, znaczących dziedzin gospodarki, należy budownictwo,
branża transportowa oraz handel.
Dane dotyczące zużycia energii w przedsiębiorstwach pozyskano z ankiet. Ankietyzacją objęto 100
największych przedsiębiorców z terenu Gminy Mszana Dolna. Udział poszczególnych sektorów działalności
gospodarczej objętych ankietyzacją przedstawia wykres 2.3.1.
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2.3.1 Udział poszczególnych sektorów objętych ankietyzacją

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

Szacunkowe zużycie poszczególnych nośników energii wg. danych z ankiet w sektorze działalności
gospodarczej przedstawia tabela 2.3.2

2.3.2 Zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze działalności gospodarczej
Nośnik energii

Roczne zużycie

Jednostka

Węgiel

504000

[kg]

Drewno

503769

[kg]

Energia elektryczna

1702

[MWh]

Gaz

76239

m3

Energia odnawialna (energia słoneczna)

407,01

[MWh]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji
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Strukturę zużycia energii końcowej w przedsiębiorstwach z terenu Gminy Mszana Dolna przedstawia tabela
2.3.3.

2.3.3 Zużycie energii końcowej w przedsiębiorstwach w 2014 r.
Nośnik energii

Roczne zużycie energii [MWh]

Udział %

Węgiel

3131,80

38,27

Drewno

2183,00

26,67

Energia elektryczna

1702

20,79

Gaz

761,12

9,3

Energia odnawialna (energia słoneczna)

407,01

4,97

Razem:

8184,93

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

2.3.4 Zużycie energii końcowej w przedsiębiorstwach w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji
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2.3.5 Udział % poszczególnych nośników energii w całościowym zużyciu energii końcowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

Głównym źródłem energii w sektorze działalności gospodarczej jest węgiel (38,27% całościowego zużycia)
oraz drewno (26,67%).
Łączna emisja CO2 do atmosfery z sektora działalności gospodarczej w 2014

r. wyniosła

2632,25 Mg.
2.3.6 Roczna emisja CO2 [Mg] z sektora działalności gospodarczej w 2014 r.
Nośnik energii

Emisja CO2 [Mg]

Udział % w całkowitej emisji
CO2

Energia elektryczna

1415,21

50,18

Węgiel

1064,81

37,75

Gaz

152,22

12,07

Razem:

2632,25

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji
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2.3.7 Roczna emisja CO2 [Mg] z sektora działalności gospodarczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

2.3.8 Udział % poszczególnych nośników energii w całościowej emisji CO 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji
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2.4 Sektor oświetlenia publicznego
Emisję CO2 wynikającą z oświetlenia publicznego wyliczono na podstawie danych przekazanych przez Urząd
Gminy Mszana Dolna. Zużycie energii oświetlenia publicznego za rok 2014 wg. danych z liczników wyniosło
240,69 MWh. Łączna emisja CO2 z sektora oświetlenia publicznego w 2014 r. wyniosła 200,13 Mg.

2.4.1 Zestawienie danych z oświetlenia publicznego wraz ze zużyciem energii w roku 2014

lp.

Punkt odbioru

rodzaj punktu poboru

numer
ewidencyjny/F numer licznika
PP

taryfa

Suma zużycia
energii [kWh]
w okresie od
moc umowna
01.01.2014 r.
do 31.12.2014
r.

1

Raba Zaryte

oświetlenie uliczne

4061040747

29208860

C12b

0,5

2

Raba Niżna

oświetlenie uliczne

4071040871

70433662

C12b

5

3 171

3

Kasina Wielka TRAFO 12

oświetlenie uliczne

4071040913

60473804

C12b

0,9

1 327

4

Kasina Wielka TRAFO 10

oświetlenie uliczne

4071040914

60121315

C12b

1,6

2 817

5

Olszówka TRAFO 7

oświetlenie uliczne

4071040915

60375640

C12b

0,8

1 335

60585225

C12b

1,3

1 405

678

6

Kasinka Mała TRAFO 7

oświetlenie uliczne

4071040916

7

Kasinka Mała TRAFO9

oświetlenie uliczne

4071040917

60580032

C12b

0,8

1 192

8

Łostówka TR.M.G.4MSŁ 29

oświetlenie uliczne

4071040918

60441096

C12b

1

1 884

9

Mszana Górna TRAFO 5/ŁOSTÓWKA SŁUP 10/4

oświetlenie uliczne

4071040919

60455259

C12b

1

1 864

10

Kasinka Mała 13 SŁUP NR 46

oświetlenie uliczne

4071040920

60585208

C12b

1

1 612

11

Olszówka TRAFO 4, szafa ośw. Uliczn.

oświetlenie uliczne

4071040872

60455086

C12b

1

1 742

60053027

C12b

1

12

Mszana Górna TR. MG 7

oświetlenie uliczne

4071040873

13

Łostówka TRAFO 1

oświetlenie uliczne

4071040921

28343531

C12b

2,3

1 896

14

Łostówka TRAFO 3

oświetlenie uliczne

4071040923

28306685

C12b

1,5

3 121

15

Kasina Wielka TRAFO 1

oświetlenie uliczne

4071040925

47737076

C12b

4,3

14 707

16

Kasina Wielka TRAFO 2

oświetlenie uliczne

4071040927

28306222

C12b

1,9

4 019

17

Kasina Wielka TRAFO 5

oświetlenie uliczne

4071040912

28306742

C12b

1

1 835

70695013

C12b

2,8

5 162

938

18

Kasina Wilka TRAFO 6

oświetlenie uliczne

4071040929

19

Kasina Wielka TRAFO 7

oświetlenie uliczne

4071040931

28343539

C12b

0,9

1 750

20

kasina Wielka TRAFO 9

oświetlenie uliczne

4071040942

12482579

C12b

3,5

7 596

21

Kasina Wielka TRAFO 14

oświetlenie uliczne

4071040943

80382126

C12b

1,5

3 075

22

Olszówka TRAFO1

oświetlenie uliczne

4071040944

12620756

C12b

5,6

2 415

23

Łętowe TRAFO 1

oświetlenie uliczne

4071040946

12620754

C12b

1

3 546

28343571

C12b

2

6 740
1 666

24

Łętowe TRAFO2

oświetlenie uliczne

4071040947

25

Łętowe TRAFO 5

oświetlenie uliczne

4071040948

12482700

C12b

0,3

26

Mszana GórnaTrafo 13

ośw. uliczne przy boisku
sportowym

4071040874

70501741

C12b

11

1 310

27

Mszana Górna TRAFO1

oświetlenie uliczne

4071040958

71214021

C12b

4,8

11 255

28

Mszana Górna TRAFO 3

oświetlenie uliczne

4071040959

28343568

C12b

1

9 562

29

Mszana Górna TRAFO 7

oświetlenie uliczne

4071040960

13363591

C12b

4

5 089

30

Mszana Górna TRAFO 9

oświetlenie uliczne

4071040961

28306260

C12b

1,5

501

31

Mszana Górna TRAFO 10

oświetlenie uliczne

4071040967

28284869

C12b

0,8

1 176

32

Lubomierz TRAFO 1

oświetlenie uliczne

4071040968

60889183

C12b

1,8

6 482

33

Lubomierz TRAFO 2

oświetlenie uliczne

4071040969

28306621

C12b

1,4

2 598

12620946

C12b

2

7 057

34

Lubomierz TRAFO 3 M OŚW.DROG9URZĄD GMINY)

oświetlenie uliczne

4071040875

35

Lubomierz TRAFO 5

oświetlenie uliczne

4071040970

28343530

C12b

2

2 773

36

Lubomierz TRAFO 6

oświetlenie uliczne

4071040971

28357660

C12b

0,8

4 632

37

Lubomierz TRAFO 7

oświetlenie uliczne

4071040972

28306782

C12b

1,8

1 347

38

LubomierzTRAFO 8

oświetlenie uliczne

4071040973

12628989

C12b

2,2

3 046

39

Mszana Górna TRAFO 2

oświetlenie uliczne

4071040974

12620940

C12b

4

3037847

C12b

3,5

7 352

40

Kasinka Mała TRAFO 5

oświetlenie uliczne

4071040977

41

Raba Niżna TRAFO 1

oświetlenie uliczne

4071040978

12621877

C12b

2

42

Kasinka Mała TRAFO 16

oświetlenie uliczne

4071040979

28284813

C12b

1,7

486

43

Olszówka TRAFO 2

oświetlenie uliczne

4071040981

28164318

C12b

0,3

1 128

44

Kasinka Mała TRAFO 1

oświetlenie uliczne

4071040983

47736988

C12b

3

9 363

45

Mszana Górna TRAFO 6

oświetlenie uliczne

4071040985

13708385

C12b

1

28306288

C12b

2,5

4 231

3 407
14 334

825

46

Łostówka TRAFO 2

oświetlenie uliczne

4071040987

47

Kasinka Mała TRAFO 11

oświetlenie uliczne

4071040988

29602566

C12b

0,5

2 589

48

Raba Niżna TR.NR.5 M SŁUP 5

oświetlenie uliczne

4071040989

28306268

C12b

5

3 673

49

Olszówka TRAFO 5

oświetlenie uliczne

4071040990

28306627

C12b

1

9 702

50

Lubomierz TRAFO 12

oświetlenie uliczne

4071040992

14310652

C12b

1,5

1 580

51

Olszówka TRAFO 4

oświetlenie uliczne

4071040994

29718888

C12b

1

2 288

29968045

C12b

1,1

2 691

52

Mszana Górna OŚW.DROG. M TR. 11

oświetlenie uliczne

4071040998

53

Mszana Górna OŚW.DROG. M TR. 13

oświetlenie uliczne

4071040999

2939017

C12b

3

6 917

54

Mszana Górna OŚW.DROG. M TR. 8

oświetlenie uliczne

4071041000

71808339

C12b

3

8 337

55

Raba Niżna MSZANA DOLNA MOST 2 SŁUP 4

oświetlenie uliczne

4071041002

28292274

C12b

3

2 012

56

Raba Niżna 2 SŁUP 55/1

oświetlenie uliczne

4071041003

28292175

C12b

3

1 860

57

Łętowe TRAFO 4

oświetlenie uliczne

4071041005

12879407

C12b

0,8

1 398

80621443

C12b

1

58

Łostówka SŁUP 41

oświetlenie uliczne

4071041006

59

Łostówka SŁUP 75/3

oświetlenie uliczne

4071041008

80660052

C12b

1

783

60

Kasina Wielka ośw. Drog. M.tr.KW 13

oświetlenie uliczne

4071066088

60720516

C12b

1

3 000

61

Olszówka dz. 119/2- nowe oświetlenie

oświetlenie uliczne

4071103010

81002935

C12b

2

3 400

62

Raba Niżna STADION

stadion

4071040867

70612542

C11

17

3 434

stadion

4071040909

70364130

C11

18

1 596

9521456

C11

20

2 882
5 600

63

Mszana Górna STADION WITÓW

579

64

Kasinka Mała STADION

stadion ZENIT

407000319

65

Kasinka Mala

stadion Orlik

4071066089

70807888

C11

22

66

LKS "Śnieżnica" Kasina Wielka 590

Stadion

764110412

70584925

C11

21

50

67

Boisko Olszówka - nowe

stadion

4071092233

70364096

C11

22

870

Suma:

Źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna
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2.5 Transport
Zgodnie z wytycznymi Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., w przypadku określania wielkości emisji
CO2 z transportu prywatnego należy zastosować jedną z dwóch metod:
 Metodę ‘VKT’ (‘wozokilometrową’) polegającą na obliczeniu emisji CO2 na podstawie ilości
przebytych kilometrów przez wszystkie pojazdy na terenie Gminy. Zaleca się, aby dane te pochodziły
z pomiarów natężenia dróg;
 Metodę „paliwową” polegającą na obliczeniu emisji CO2 na podstawie ilości sprzedanego paliwa na
terenie Gminy (podręcznik SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” –
dopuszcza ww. metodę w przypadku, gdy samorząd uzna, że dane pozyskane od sprzedawców są
wiarygodne i odpowiadają stanowi rzeczywistemu).
Dla dróg powiatowych oraz gminnych przebiegających przez granicę administracyjne Gminy Mszana Dolna
w 2014 r. nie było prowadzonych pomiarów ruchu. Pomiary te, były prowadzone w 2010 r. oraz 2015 r. dla
dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Gminy, tj. drogi nr 964 oraz 968, jak i drogi krajowej nr 28.
Podczas opracowywania PGN nie udało się pozyskać danych ze stacji paliw znajdujących się na terenie
Gminy, dotyczących ilości sprzedanego paliwa.
Drogi wojewódzkie oraz droga krajowa przebiegająca przez teren Gminy stanowią główne arterie
komunikacyjne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Dlatego też, przy wyliczaniu emisji CO 2 oraz zużycia
paliwa dla sektora transportu zdecydowano się oprzeć na danych z pomiarów ruchu prowadzonych przez
GDDKiA dla ww. dróg (łączna długość drogi woj. 964, 968 oraz drogi krajowej nr 28 w granicach
administracyjnych Gminy Mszana Dolna wynosi ok. 20,6 km).
W inwentaryzacji wyszczególniono odrębnie zużycie paliwa oraz emisję CO2 wynikłą z taboru podległego
gminie, z uwagi na fakt, że Gmina Mszana Dolna ma na niego bezpośredni wpływ, przy czym, w
sumarycznym zestawieniu zużycie paliwa oraz emisja CO2 z taboru podległego gminie została uwzględniona
w rocznym zużyciu energii oraz emisji wyliczonej na podstawie pomiarów ruchu.
Z uwagi na fakt, że transport zbiorowy na terenie Gminy Mszana Dolna obsługiwany jest przez prywatnych
przewoźników (głównie mikrobusy), w zestawieniu dotyczącym zużycia energii oraz emisji CO2 z sektora
transportu nie wyodrębniano oddzielnie zużycia paliwa oraz emisji z transportu zbiorowego. Brak
dokładnych danych na temat struktury zużycia paliwa przez przewoźników. Ponadto Gmina Mszana Dolna
nie planuje żadnych inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. Nie ma również możliwości rozgraniczenia
emisji CO2 wynikłej z transportu publicznego od emisji wynikającej z pomiarów ruchu . Dlatego też, aby
uniknąć podwójnego liczenia emisję CO2 z transportu zbiorowego, podobnie jak w przypadku emisji z taboru
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podległego gminie, uwzględniono w rocznym zużyciu energii oraz emisji wyliczonej na podstawie danych
dotyczących średnio dobowego ruchu.
Wg. danych Starostwa Powiatowego w Limanowej w 2014 r. na terenie Gminy Mszana Dolna
zarejestrowanych było łącznie 13392 pojazdów mechanicznych. Ich ilość wraz z rozbiciem na poszczególny
rodzaj zawiera tabela 2.5.1
2.5 Ilość pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie Gminy Mszana Dolna wraz z ich podziałem

Rodzaj pojazdu

Ilość

samochód
osobowy

samochód
ciężarowy

autobus

maszyny
rolnicze w tym
ciągniki

motocykle

Razem

9335

1649

87

907

1414

13392

Źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej

2.5.1 Tabor gminny
Na tabor należący do Gminy składają się samochody będące na stanie ochotniczych jednostek straży
pożarnej, samochód straży gminnej oraz samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Łączna ilość paliwa zużytego przez samochody podległe gminie, wg. danych Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej,
za rok 2014 wyniosła 7847 litrów benzyny oraz 7497,54 litrów oleju napędowego.
2.5.1 Zużycie energii [MWh] oraz emisja CO2 dla taboru gminnego

Nośnik energii

Roczne zużycie paliwa [l]

Olej napędowy
Benzyna

7497,54
7847,00
Razem:

Roczne zużycie energii
[MWh] przez tabor
gminny
90,24
97,65
187,89

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej
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Emisja CO2 [Mg] z taboru
gminnego
23,46
24,41
47,88
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2.5.2 Zużycie energii oraz emisja CO2 dla sektora transportu – na podstawie
danych z pomiarów ruchu dla drogi woj. 964, 968 oraz drogi krajowej nr 28
Drogi wojewódzkie oraz droga krajowa przebiegająca przez teren Gminy stanowią główne arterie
komunikacyjne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Ruch pojazdów w granicach administracyjnych
Gminy Mszana Dolna wynika w znacznej mierze z ruchu turystycznego. Wiąże się to z położeniem Gminy w
obrębie Beskidu Wyspowego, Gorców oraz Gorczańskiego Parku Narodowego. Jak pokazują dane Głównego
Urzędu Statystycznego, ruch turystyczny w obszarze Gminy Mszana Dolna w 2014 i 2015 roku utrzymywał się
na podobnym poziomie, przy czym był on nieznacznie większy w 2015 r. (dla przykładu stopień
wykorzystania miejsc noclegowych w 2014 r. dla całego powiatu limanowskiego wg. danych GUS wyniósł
16,6%, zaś w roku 2015 19,2%). Z uwagi na fakt, że emisja CO2 z sektora transportu na terenie Gminy Mszana
Dolna wynika w znacznej mierze z ruchu turystycznego, a ten w roku bazowym, jak i w roku 2015, w którym
po raz ostatni prowadzone były pomiary ruchu, utrzymywał się na podobnym poziomie, do obliczenia
wielkości emisji CO2 z sektora transportu drogowego przyjęto, że średni dobowy ruch roczny w granicach
administracyjnych Gminy Mszana Dolna w 2014 r. odpowiadał natężeniu ruchu, jaki miał miejsce w 2015 r.
Dane dotyczące średniego dobowego ruchu rocznego dla roku 2010 przedstawia tabela 2.5.3 zaś dla roku
2015 tabela 2.5.4.
2.5.3 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Wiśniowa w 2010 r.
Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Numer
drogi

Pocz.

Końc.

1

2

3

12076

964

0

Pikietaż

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych
Sam. ciężarowe

Motocykle

Sam. osob.
Mikrobusy

Lekkie sam.
ciężarowe
(dostawcze)

bez przycz.

z przycz.

Długość (km)

Nazwa

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

4

5

6

7

8

9

10

11

10,9

10,9

KASINA WIELKA - WIŚNIOWA

3816

34

3325

301

84

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR

SDR

SDR

12

13

14

27

11

34

Źródło:https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.6_SDR_drwoj_w_pkt_pomiarowych_w_2
010_roku.pdf

2.5.3 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień – Mszana Dolna w 2010 r.

Długość (km)

Nazwa

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Końc.
4

5

6

8,4

8,4

LUBIEŃ-MSZANA DOLNA

Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Numer
drogi

1

2

Pocz.
3

12099

968

0

Pikietaż

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych
Sam. ciężarowe

Motocykle

Sam. osob.
Mikrobusy

Lekkie sam.
ciężarowe
(dostawcze)

bez przycz.

z przycz.

SDR
7

SDR
8

SDR
9

SDR
10

SDR
11

8369

50

7189

603

209

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR
12

SDR
13

SDR
14

243

67

8

Źródło:https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.6_SDR_drwoj_w_pkt_pomiarowych_w_2
010_roku.pdf
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2.5.3 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 968 Mszana Dolna - Lubomierz w 2010 r.

Numer
drogi

1

2

Pocz.
3

12101

968

9,5

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

Długość (km)

Nazwa

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Końc.
4

5

6

SDR
7

SDR
8

SDR
9

SDR
10

SDR
11

24,5

15

MSZANA DOLNA-LUBOMIERZ

4639

28

3970

292

135

Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Pikietaż

Sam. ciężarowe

Motocykle

Sam. osob.
Mikrobusy

Lekkie sam.
ciężarowe
(dostawcze)

bez przycz.

z przycz.

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR
12

SDR
13

SDR
14

135

70

9

Źródło:https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.6_SDR_drwoj_w_pkt_pomiarowych_w_2
010_roku.pdf

2.5.3 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 968 Lubomierz - Kamienica w 2010 r.
Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Numer
drogi

Pocz.

Końc.

1

2

3

12102

968

24,5

Pikietaż

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

Motocykle

Sam. ciężarowe

Sam. osob.
Mikrobusy

Lekkie sam.
ciężarowe
(dostawcze)

bez przycz.

z przycz.

Długość (km)

Nazwa

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

4

5

6

7

8

9

10

11

34,2

9,7

LUBOMIERZ-KAMIENICA

2589

28

2201

171

70

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR

SDR

SDR

12

13

14

80

36

3

Źródło:https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.6_SDR_drwoj_w_pkt_pomiarowych_w_2
010_roku.pdf

2.5.3 Średni dobowy ruch roczny dla drogi krajowej nr 28 Rabka – Mszana Dolna w 2010 r.
Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Numer
drogi

Pocz.

Końc.

1

2

3

20806

28

69

Pikietaż
Długość (km)

Nazwa

4

5

6

80

11,1

RABKA-MSZANA DOLNA

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych
Sam. ciężarowe
Lekkie sam.
ciężarowe
bez przycz.
z przycz.
(dostawcze)

Motocykle

Sam. osob.
Mikrobusy

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

7

8

9

10

11

5851

29

5061

418

171

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR

SDR

SDR

12

13

14

131

26

15

Źródło:https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.4_SDR_w_pkt_pomiarowych_w_2010_ro
ku.pdf

2.5.4 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Wiśniowa w 2015 r.
Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Numer
drogi

Pocz.

Końc.

1

2

3

12076

964

0

Pikietaż

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Motocykle

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych
Sam. ciężarowe
Lekkie sam.
Sam. osob.
ciężarowe
Mikrobusy
bez przycz.
z przycz.
(dostawcze)

Długość (km)

Nazwa

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

4

5

6

7

8

9

10

11

11,114

11,114

KASINA WIELKA - WIŚNIOWA

4173

125

3585

288

108

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR

SDR

SDR

12

13

14

29

17

21

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/WYNIKI_GPR2015_DW.pdf
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2.5.4 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień – Mszana Dolna w 2015 r.

Numer
drogi

1

2

Pocz.
3

12099

968

0

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

Długość (km)

Nazwa

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Końc.
4

5

6

SDR
7

SDR
8

SDR
9

SDR
10

SDR
11

8,4

8,4

LUBIEŃ-MSZANA DOLNA

7214

65

6212

483

202

Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Pikietaż

Sam. ciężarowe

Motocykle

Sam. osob.
Mikrobusy

Lekkie sam.
ciężarowe
(dostawcze)

bez przycz.

z przycz.

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR
12

SDR
13

SDR
14

180

65

7

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/WYNIKI_GPR2015_DW.pdf

2.5.4 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 968 Mszana Dolna - Lubomierz w 2015 r.
Opis odcinka

Numer
punktu
pomiar.

Numer
drogi

Pocz.

Końc.

1

2

3

12101

968

9,5

Pikietaż

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

Motocykle

Sam. osob.
Mikrobusy

Lekkie sam.
ciężarowe
(dostawcze)

bez przycz.

Sam. ciężarowe
z przycz.

Długość (km)

Nazwa

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

4

5

6

7

8

9

10

11

24,5

15

MSZANA DOLNA-LUBOMIERZ

5276

63

4649

322

116

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR

SDR

SDR

12

13

14

84

37

5

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/WYNIKI_GPR2015_DW.pdf

2.5.4 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 968 Lubomierz - Kamienica w 2015 r.
Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Numer
drogi

Pikietaż

Długość (km)

Nazwa

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Motocykle

Sam. osob.
Mikrobusy

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych
Sam. ciężarowe
Lekkie sam.
ciężarowe
bez przycz.
z przycz.
(dostawcze)

Autobusy

Ciągniki rolnicze

1

2

Pocz.
3

Końc.
4

5

6

SDR
7

SDR
8

SDR
9

SDR
10

SDR
11

SDR
12

SDR
13

SDR
14

12102

968

24,5

37,804

13,304

LUBOMIERZ-KAMIENICA

3008

60

2612

183

57

69

24

3

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/WYNIKI_GPR2015_DW.pdf

2.5.4 Średni dobowy ruch roczny dla drogi krajowej nr 28 Rabka – Mszana Dolna w 2015 r.
Opis odcinka
Numer
punktu
pomiar.

Numer
drogi

Pocz.

Końc.

1

2

3

20806

28

68,963

Pikietaż

SDRR
pojazdy
silnikowe
ogółem
poj./dob

Motocykle

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych
Sam. ciężarowe
Lekkie sam.
Sam. osob.
ciężarowe
Mikrobusy
bez przycz.
z przycz.
(dostawcze)

Długość (km)

Nazwa

SDR

SDR

SDR

SDR

SDR

4

5

6

7

8

9

10

11

80,042

11,079

RABKA-MSZANA DOLNA

6410

42

5411

523

171

Autobusy

Ciągniki rolnicze

SDR

SDR

SDR

12

13

14

239

17

7

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/WYNIKI_GPR2015_DW.pdf

Jak wynika z powyższych pomiarów, ruch pojazdów na drogach wojewódzkich nr 964, 968 oraz drodze
krajowej nr 28 w 2015 r. na badanych odcinkach wzrósł nieznacznie o 3,23% w stosunku do roku 2010 r.
Do obliczenia wielkości zużycia paliwa oraz emisji CO2 posłużono się wskaźnikami zawartymi w załączniku
nr 2 do Regulaminu I konkursu GIS – Cześć B.1 Metodyka dla programu priorytetowego: „Gazela -
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niskoemisyjny transport miejski”3, przyjmując następujące średnie jednostkowe emisje CO2 dla
poszczególnych typów pojazdów:
 samochody osobowe 155 g/km;
 samochody dostawcze 200 g/km;
 samochody ciężarowe jednoczłonowe 450 g/km;
 samochody ciężarowe z naczepą/przyczepą 900 g/km;
 autobusy 450 g/km;
Dla motocykli przyjęto wartość emisji na poziomie 75 g/km, zaś ciągników równą 450 g/km.
Dane dotyczące emisji CO2 z poszczególnych odcinków dróg, dla których prowadzone były pomiary ruchu,
wraz z rozbiciem na poszczególny typ pojazdu przedstawia tabela 2.5.5
2.5.5 Emisja CO2 z poszczególnych odcinków dróg, dla których prowadzone były pomiary ruchu
Typ pojazdu

Roczna emisja CO2 [Mg] z dr. woj. nr
964 relacji KASINA WIELKA WIŚNIOWA

Roczna emisja CO2 [Mg] z dr. woj. nr 968 relacji
LUBIEŃ-MSZANA DOLNA

Roczna emisja CO2 [Mg] z dr.
woj. nr 968 relacji MSZANA
DOLNA-LUBOMIERZ

Roczna emisja CO2 [Mg] z dr. woj.
nr 968 relacji LUBOMIERZKAMIENICA

Roczna emisja CO2 [Mg] z dr.
krajowej nr 28 relacji RABKAMSZANA DOLNA

Sam. osobowe

912,70

527,17

1499,20

531,99

1622,47

Motocykle

15,40

2,67

4,37

5,91

36,56

Sam. dostawcze

94,61

52,89

133,98

48,09

202,35

Sam. ciężarowe jednoczłonowe

79,83

49,77

108,60

33,70

148,86

Sam. ciężarowe z naczepą/przyczepą

42,87

88,70

157,29

81,60

416,11

Autobusy

12,57

16,01

34,64

14,19

14,80

Ciągniki

15,52

1,72

4,68

1,77

6,09

Łącznie:

1173,48

738,93

1942,76

717,26

2447,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych przez GDDKiA w 2015 dla drogi woj. nr 964,968 oraz drogi
krajowej nr 28

3

Źródło : http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/i-konkurs-gazela/
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2.5.6 Emisja CO2 dla poszczególnych pojazdów4
Typ pojazdu

Roczna emisja CO2 [Mg] z poszczególnego typu
pojazdów

Sam. osobowe

5093,52

Motocykle

64,91

Sam. dostawcze

531,92

Sam. ciężarowe jednoczłonowe

420,76

Sam. ciężarowe z naczepą/przyczepą

786,56

Autobusy

92,21

Ciągniki

29,79

Łącznie:

7019,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych przez GDDKiA w 2015 dla drogi woj. nr 964,968 oraz drogi
krajowej nr 28

Przy wyliczaniu struktury zużycia energii dla samochodów osobowych poruszających się po autostradzie A4
posłużono się danymi GUS dotyczącymi charakterystyki samochodów osobowych według rodzajów
używanych paliw zawartymi w opracowaniu „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.”5
Zgodnie z powyższym opracowaniem struktura paliw dla samochodów osobowych przedstawia się
następująco:
 samochody osobowe na benzynę – 50,83% w ogólnej liczbie samochodów osobowych;
 samochody osobowe z instalacją LPG – 19,81% w ogólnej liczbie samochodów osobowych;
 samochody osobowe na olej napędowy – 29,36% w ogólnej liczbie samochodów osobowych;

4

W tym dla taboru gminnego oraz transportu zbiorowego

5

Źródło danych: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/zuzycie-energii-wgospodarstwach-domowych-w-2012-r-,2,2.html
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Strukturę zużycia energii w sektorze transportu przedstawia tabela 2.5.7 oraz wykres 2.5.8.
2.5.7 Zużycie energii [MWh] w sektorze transportu drogowego w 2014 r.6

Nośnik energii

Roczne zużycie energii [MWh]

Udział % poszczególnych nośników w
całościowym zużyciu energii końcowej
[MWh]

Benzyna

10615,79

37,76

Olej napędowy

12910,40

45,93

LPG

4586,48

16,31

Razem:

28112,68

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych przez GDDKiA w 2015 dla drogi woj. nr 964,968 oraz drogi
krajowej nr 28

2.5.8 Zużycie energii [MWh] w sektorze transportu drogowego w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych przez GDDKiA w 2015 dla drogi woj. nr 964,968 oraz drogi
krajowej nr 28

6

W tym dla taboru gminnego oraz transportu zbiorowego
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Emisję CO2 z poszczególnego rodzaju paliwa przedstawia tabela 2.5.9 oraz wykres 2.5.10 i 2.5.11
2.5.9 Roczna emisja CO2 [Mg] z poszczególnych rodzajów paliwa
Nośnik energii

Roczne emisja CO2 energii [Mg]

Udział % poszczególnych nośników w
rocznej emisji CO2 [Mg]

Benzyna

2653,95

37,81

Olej napędowy

3356,70

47,82

LPG

1009,03

14,37

Razem:

7019,68

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych przez GDDKiA w 2015 dla drogi woj. nr 964,968 oraz drogi
krajowej nr 28

2.5.10 Roczna emisja CO2 [Mg] z poszczególnych rodzajów paliwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych przez GDDKiA w 2015 dla drogi woj. nr 964,968 oraz drogi
krajowej nr 28
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2.5.11 Procentowy udział poszczególnych paliw w całościowej emisji CO2

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych przez GDDKiA w 2015 dla drogi woj. nr 964,968 oraz drogi
krajowej nr 28

2.6 Łączna emisja CO2 na terenie Gminy Mszana Dolna
Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji głównym źródłem energii jest węgiel. Stanowi on 36,92%
całościowego zużycia energii końcowej. Całościowe zużycie energii [MWh] w 2014 r. wyniosło
185212,50 MWh. Udział poszczególnych nośników energii w całościowym zużyciu przedstawia tabela 2.6.1
oraz wykres 2.6.2, 2.6.3
2.6.1 Udział poszczególnych nośników energii w całościowym zużyciu energii końcowej [MWh]
Nośnik energii

Roczne zużycie energii MWh

Udział %

Węgiel

68381,24

36,92

Gaz

14877,34

8,03

Drewno

58030,08

31,33

Energia elektryczna

11055,43

5,97

Olej opałowy

1161,04

0,63

Paliwa

28112,68

15,18

Energia odnawialna (energia słoneczna)

3594,69

1,94

Razem:

185212,50

100

Źródło: Opracowanie własne
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2.6.2 Roczne zużycie energii MWh

Źródło: Opracowanie własne

2.6.3 Procentowy udział poszczególnych nośników energii w całościowym zużyciu

Źródło: Opracowanie własne

Łączna emisja CO2 w 2014 r. na terenie Gminy Mszana Dolna wyniosła 42762,45 Mg. Głównym źródłem jego
emisji do atmosfery jest węgiel (54,38%). Strukturę emisji CO2 z poszczególnych nośników energii
przedstawia tabela 2.6.4 oraz wykresy 2.6.5, 2.6.6.
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2.6.4 Roczna emisja CO2 do atmosfery
Nośnik energii

Emisja CO2 [Mg]

Udział % w całkowitej emisji CO2

Węgiel

23249,62

54,38

Gaz

2975,47

6,96

Energia elektryczna

9192,59

21,5

Olej opałowy

325,09

0,73

Paliwa

7019,68

16,43

Razem:

42762,45

100

Źródło: Opracowanie własne

2.6.5 Emisja CO2 z poszczególnych nośników energii

Źródło: Opracowanie własne
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2.6.6 Procentowy udział poszczególnych nośników energii w emisji CO 2

Źródło: Opracowanie własne

2.7 Podsumowanie wyników bazowej inwentaryzacji CO2
Sektorem odpowiadającym za największą emisję CO2 do atmosfery na terenie Gminy Mszana Dolna jest
sektor budownictwa mieszkalnego. Odpowiada on za 74,63% całkowitej emisji CO2. Głównym tego powodem
jest fakt, że podstawowym źródłem energii w budynkach mieszkalnych jest węgiel, który odpowiada za
44,89% całościowego zużycia energii końcowej. Gaz wykorzystywany jest przede wszystkim do potrzeb
bytowych (przygotowanie posiłków), nie zaś na potrzeby ogrzewania.
Znaczna część budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mszana Dolna wyposażona jest w instalacje OZE do
przygotowania c.w.u. (około 20% budynków). Wysoki stopień wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych
wynika z przeprowadzonego przez gminę Mszana Dolna projektu parasolowego „Odnawialne Źródła Energii
w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” współfinansowanego w ramach środków szwajcarskich.
Jak wynika z przeprowadzonych ankiet nie całe 24% budynków mieszkalnych w gminie posiada wykonaną
termomodernizację. W 76% budynkach mieszkalnych, na przestrzeni ostatnich 10 lat nie były prowadzone
prace modernizacyjne, bądź były to prace nie stanowiące kompleksowej termomodernizacji.
83% ankietowanych jest zainteresowaną wymianą źródła ciepła na nowe, ekologiczne, w przypadku
otrzymania dofinansowania.
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Strukturę emisji dwutlenku węgla z poszczególnych sektorów w gminie Mszana Dolna przedstawia tabela
2.7.1 oraz wykres 2.7.2 oraz 2.7.3.
2.7.1 Struktura emisji CO2 z poszczególnych sektorów.

Sektor

Roczne zużycie
energii MWh

Ilość energii końcowej
pozyskanej z
odnawialnych źródeł
energii MWh

Roczna emisja
CO2 [Mg]

Udział %
poszczególnych
sektorów w emisji
CO2

Użyteczności
publicznej

3336,66

190,65

855,26

1,99

Budownictwa
mieszkalnego

145337,54

58844,117

32055,13

74,63

Działalności
gospodarczej

8184,93

2590,018

2632,25

6,57

Oświetlenia
publicznego

240,69

0

200,13

0,47

Transportu

28112,68

0

7019,68

16,34

Razem:

185212,50

61624,77

42762,45

100

Źródło: Opracowanie własne

7

Na energię OZE składa się energia pozyskana z instalacji solarnych oraz wynikła ze spalania drewna, dla którego
zgodnie z „Poradnikiem Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” emisja CO 2 równa jest
zeru.

8

Na energię OZE składa się energia pozyskana z instalacji solarnych oraz wynikła ze spalania drewna, dla którego
zgodnie z „Poradnikiem Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” emisja CO 2 równa jest
zeru.
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2.7.2 Roczna zużycie energii [Mg] z poszczególnych sektorów

Źródło: Opracowanie własne

Łączna emisja CO2 na terenie Gminy Mszana Dolna w 2014 r. wyniosła 42762,45 Mg CO2.
2.7.3 Udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji CO2

Źródło: Opracowanie własne

Procentowy udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji CO2 przedstawia wykres 2.7.5
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2.7.5 Procentowy udział poszczególnych sektorów w emisji CO2

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z wykresu 2.7.5 drugim, co do wielkości udziału sektorem odpowiadającym w gminie Mszana
Dolna za emisję dwutlenku węgla do atmosfery jest sektor działalności transportu (16,34%). Najmniejszą
emisją spośród wszystkich sektorów charakteryzuje się sektor oświetlenia publicznego (0,47%) oraz
użyteczności publicznej (1,99%).
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2.7.6 Końcowe zużycie energii [MWh] w poszczególnych sektorach
Końcowe zużycie energii [MWh]
l.p.

kategoria

energia
elektryczna

ciepło/chłód

355,21

0,00

0,00

8757,53

gaz ziemny

gaz ciekły

2778,37

0,00

0,00

0,00

11337,85

240,69

0,00
0,00

1702

paliwa kopalne
olej
olej opałowy
benzyna
napędowy

węgiel
brunatny

węgiel
kamienny

inne paliwa
koplane

olej
roślinny

biopaliwo

12,43

0,00

0,00

0,00

energia odnawialna
inna
słoneczna
biomasa
cieplna

geotermiczna

razem

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ
1
2
3
4
5

Budynki, wyposażenie/urządzenia
komunalne
Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunlane)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publiczne
Przemysł ((z wyjątkiem zakładów objętych
systemem handlu uprawnieniami do emisji
UE – ETS)

RAZEM BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA,
OŚWIETLENIE I PRZEMYSŁ

0,87

189,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55846,22

2997,90
0,00

0,00

145 337,54
240,69

2183,00

407,01

0,00

8 184,93

0,00

58 030,08

3 594,69

0,00

157 099,82

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

187,89
0,00
27 924,78
28 112,68

0,00

0,00

58 030,08

3 594,69

0,00

185 212,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1161,04
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

65237,01

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

761,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3131,80

0,00

0,00

0,00

11 055,43

0,00

14 877,34

0,00

1 161,04

0,00

0,00

0,00

68 381,24

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 586,48
4 586,48

0,00
0,00
0,00
0,00

90,24
0,00
12 820,16
12 910,40

97,65
0,00
10 518,14
10 615,79

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11 055,43

0,00

14 877,34

4 586,48

1 161,04

12 910,40

10 615,79

0,00

68 381,24

0,00

3 336,66

TRANSPORT
6
7
8

Tabor gminny
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
RAZEM TRANSPORT
RAZEM
Zużycie energii w przeliczeniu na 1
mieszkańca:
Liczba mieszkańców:

10,67

17364

MWh
os.
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2.7.7 Emisja CO2 [Mg]/emisje ekwiwalentu CO2 [Mg] w poszczególnych sektorach
Emisje CO2 [Mg]/emisje ekwiwalentu CO 2 [Mg]
l.p.

kategoria

energia
elektryczna

paliwa kopalne
ciepło/chłód

gaz ziemny

gaz ciekły

olej opałowy

olej napędowy

benzyna

węgiel
brunatny

węgiel
kamienny

inne paliwa
koplane

olej
roślinny

biopaliwo

energia odnawialna
inna
słoneczna
biomasa
cieplna

geotermiczna

razem

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5

Budynki, wyposażenie/urządzenia
komunalne
Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunlane)
Budynki mieszkalne
spółdzielnie mieszkaniowe
współnoty mieszkaniowe
jednorodzinne
Komunalne oświetlenie publiczne
Przemysł ((z wyjątkiem zakładów objętych
systemem handlu uprawnieniami do emisji
UE – ETS)

RAZEM BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA,
OŚWIETLENIE I PRZEMYSŁ

295,36

-

555,67

-

-

-

-

-

4,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

2267,57

-

-

-

-

22180,58

-

-

-

-

-

-

-

-

32 055,13
0,00
0,00
0,00
200,13

1415,21

-

152,22

-

-

-

-

-

1064,81

-

-

-

-

-

-

2 632,25

9 192,59

0,00

2 975,47

0,00

0,00

23 249,62

0,00

0,00

0,00

-

-

7281,88
200,13

325,09

325,09

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

855,26

35 742,77

TRANSPORT
6
7
8

Tabor gminny
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
RAZEM TRANSPORT

-

-

0,00

0,00

0,00

-

1009,03

-

23,46
-

3333,24

1 009,03

0,00

3 356,70

24,41
-

2629,54

-

-

-

-

-

-

47,88
0,00
6 971,80

2 653,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 019,68

42 762,45

INNE
9

Gospodarowanie odpadami

10

Gospodarowanie ściekami
RAZEM

9 192,59

0,00

2 975,47

1 009,03

325,09

3 356,70

2 653,95

0,00

23 249,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odnośne współczynniki emisji CO 2 w [Mg/MWh]

0,831

n/d

0,200

0,225

0,270

0,264

0,247

n/d

0,341

n/d

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Emisja CO2 w przeliczeniu na 1
mieszkańca:
Liczba mieszkańców:

2,46

Mg

17364

os.
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3. Roczna emisja tlenku siarki (SOx/SO2), pyłu zawieszonego całkowitego
(TSP) oraz benzo(a)pirenu dla nośników energii węgla, gazu, drewna oraz
oleju opałowego
Emisja gazu tlenku siarki oraz pyłu zawieszonego całkowitego ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza
występującego na terenie Gminy Mszana Dolna. W niniejszym opracowaniu oprócz wyliczenia emisji CO2
zdecydowano się dodatkowo na wyliczenie emisji ww. pyłów z uwagi na ich uciążliwość oraz negatywny
wpływ na zdrowie mieszkańców. Inwentaryzacją objęto emisję pochodzącą z nośników energii
wykorzystywanych dla pozyskania ciepła, tj. węgla, gazu, drewna oraz oleju opałowego. Pominięto emisję
z energii elektrycznej ponieważ nie występuje ona bezpośrednio na terenie Gminy Mszana Dolna.

3.1 Metodologia obliczeń
Przy wyliczaniu emisji tlenku siarki oraz pyłu zawieszonego całkowitego posłużono się „Wskaźnikami emisji
zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” opublikowanymi w styczniu
2015 r. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Wyliczeń dokonano wg. następującego wzoru:
E=BxW
gdzie:
E – oznacza emisję substancji;
B – zużycie paliwa;
W – wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa

3.2 Emisja tlenku
benzo(a)pirenu

siarki

(SOx/SO2),

pyłu

zawieszonego

oraz

Węgiel
Dla węgla przyjęto, że procentowa zawartość siarki całkowitej osiąga poziom 0,6%. W przypadku pyłu
zawieszonego całkowitego 5%. Łączne zużycie węgla w 2014 r. wyniosło 11004,58 Mg.
Zatem:
Emisja tlenku siarki – [11004,58 x (16000 x 0,6)]/1000000 = 105,64 Mg
Emisja pyłu zawieszonego – [11004,58 x (1000 x 5)]/1000000 = 55,02 Mg
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Emisja benzo(a)pirenu – (11004,58 x 14)/1000000 = 0,15 Mg
Gaz
Łączne zużycie gazu na terenie Gminy Mszana Dolna w 2014 r. wyniosło 1490218,7m3. Dla zawartości siarki
w gazie przyjęto współczynnik 0,942 g/m3.
Zatem:
Emisja tlenku siarki – [1490218,7x (0,002 x 0,942)]/1000000] = 0,003 Mg
Emisja pyłu zawieszonego – (1490218,7x 0,0005)/1000000 = 0,0007 Mg
Drewno
Łączne zużycie drewna w 2014 r. na terenie Gminy Mszana Dolna wyniosło 13391,56 Mg. Dla zawartości
pyłu zawieszonego przyjęto współczynnik 2%.
Zatem:
Emisja tlenku siarki – [13391,56 x 100]/1000000 = 1,34 Mg
Emisja pyłu zawieszonego – [13391,56 x (1500 x 2)]/1000000 = 40,17 Mg
Olej opałowy
Łączne zużycie oleju opałowego do celów grzewczych w 2014 r. na terenie Gminy Mszana Dolna wyniosło
104 Mg. Dla zawartości siarki przyjęto współczynnik 0,10 %.
Zatem:
Emisja siarki – [104 x (20359,2 x 0,10)]/1000000 = 0,212 Mg
Emisja pyłu zawieszonego – [104 x 407,184]/1000000 = 0,0423 Mg
Emisja benzo(a)pirenu – [104 x 2,87424]/1000000 = 0,0003 Mg
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Dane dotyczące całkowitej emisji tlenku siarki, pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu zestawiono w tabeli
3.2
3.2 Roczna emisja tlenku siarki (SOx/SO2) pyłu zawieszonego całkowitego (TSP) oraz benzo(a)pirenu
Nośnik energii

Emisja tlenku siarki
(SO2) [Mg]

Emisja pyłu
zawieszonego (TSP) [Mg]

Emisja benzo(a)pirenu
[Mg]

Węgiel

105,64

55,02

0,15

Drewno

1,34

40,17

0,00

Gaz

0,003

0,0007

0,00

Olej opałowy

0,212

0,0423

0,0003

Razem:

107,20

95,24

0,15

Źródło: Opracowanie własne

3.2.1 Roczna emisja tlenku siarki (SOx/SO2) pyłu zawieszonego całkowitego (TSP) oraz benzo(a)pirenu

Źródło: Opracowanie własne
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4. Prognoza zużycia energii końcowej oraz emisji CO2 dla roku 2020
w przypadku braku podjęcia działań przewidzianych w PGN dla Gminy
Mszana Dolna
4.1 Metodologia
Dla określenia wielkości zużycia energii pierwotnej w 2020 r. oparto się na danych z GUS za lata 2010 –
2014 takich jak: liczba mieszkańców, ilość mieszkań, łączna powierzchnia użytkowa mieszkań oraz ilości
podmiotów gospodarczych. Dodatkowo, wzięto pod uwagę założenia przyjęte przez Ministerstwo
Gospodarki zawarte w załączniku nr 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” - „Prognoza
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku”.

4.2 Prognoza zużycia energii końcowej [MWh/rok] oraz emisji CO2
[Mg/rok] w 2020 r.
Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki przedstawionymi w załączniku nr 2 do „Polityki
energetycznej Polski do 2030 roku - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku”
zapotrzebowanie na energię finalną w 2020 r. w stosunku do roku 2015 r. wzrośnie o:
w sektorze budownictwa mieszkalnego o 1,57%;
w sektorze transportu o 13,33%;
w sektorze usług o 14,28%;


w sektorze przemysłu o 10%.
Jak pokazują dane GUS, na przestrzeni lat 2010 – 2014 na terenie Gminy Mszana Dolna nie nastąpiły
znaczne wahania w liczbie ludności. W stosunku do 2010 roku, w roku bazowym nastąpił wzrost liczby
ludności o 2,09 %. W przypadku ilości mieszkań nastąpił wzrost o 2,42%, a łączna powierzchnia użytkowa
wzrosła o 4,59%. Z uwagi na fakt, że gospodarstwa domowe korzystają z własnych systemów grzewczych
zakłada się, że struktura zużycia paliwa na cele grzewcze nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu
dominującym paliwem będzie węgiel, zaś gaz wykorzystywany będzie głównie do celów bytowych
Przyjęto, że w sektorze mieszkaniowym wzrost zużycia energii w 2020 r. w stosunku do roku bazowego
będzie zgodny ze wzrostem wskazanym w załączniku nr 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku” i wyniesie on 1,57%. Mniejszy zakładany
wzrost zużycia energii, niż przyrost procentowy nowo powstałych budynków mieszkalnych (2,42% wg.
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danych GUS) wynika z faktu, że nowo powstałe budynki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
muszą spełniać odpowiednie normy w zakresie przenikania ciepła.
Dla budynków użyteczności publicznej oraz sektora oświetlenia publicznego, z uwagi na krótką perspektywę
czasową, nie prognozuje się zmian w zużyciu energii. Podobnie w przypadku sektora działalności
gospodarczej, dla których w większości miejscem wykonywania działalności jest miejsce zamieszkania. Jak
pokazują dane GUS liczba podmiotów gospodarki narodowej w roku bazowym wzrosła nieznacznie o 5,81%
w stosunku do roku 2010.
Dla sektora transportu przyjęto, wzrost o 13,33% (zgodnie z ww. załącznikiem nr 2), który wynika
z prognozowanego wzrostu ruchu tranzytowego. W granicach administracyjnych Gminy Mszana Dolna ruch
tranzytowy odbywa się przede wszystkim po drogach wojewódzkich oraz drodze krajowej nr 28, łączącej
Zator, województwo małopolskie, z granicą państwa w miejscowości Medyka w województwie
podkarpackim. Dlatego też, przy wyliczaniu prognozy zużycia z sektora transportu wzrost wyliczono
wyłącznie w odniesieniu do danych dotyczących średnio dobowego natężenia ruchu dla drogi woj. 964, 968
oraz drogi krajowej nr 28 dotyczących ruchu samochodów ciężarowych. Dla pozostałego ruchu
odbywającego się w granicach administracyjnych Gminy nie przewiduje się zwiększenia emisji CO2 – mimo
wzrostu ogólnej liczby samochodów, z uwagi na ich naturalną wymianę na pojazdy o lepszych parametrach
technicznych, zakłada się że zużycie energii wynikłe z ruchu nie będącego tranzytowym w perspektywie do
2020 r. nie ulegnie zwiększeniu.

4.2 Prognoza zużycia energii oraz emisji CO2 dla sektora budownictwa mieszkaniowego w 2020 r.

Sektor
Budownictwa mieszkalnego

Wzrost zużycia energii MWh w Roczne zużycie energii MWh w
2020 r.
2020 r.
2281,80

147619,34

Sektor

Wzrost emisji CO2 [Mg] w
2020 r.

Roczna emisja CO2 [Mg] w
2020 r.

Budownictwa mieszkalnego

503,27

32558,39

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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4.3 Prognoza zużycia energii oraz emisji CO2 w 2020 r. dla sektora transportu z ruchu tranzytowego
Wzrost zużycia energii MWh w Roczne zużycie energii MWh w
2020 r.
2020 r.

Sektor
Transportu

160,97

28273,65

Sektor

Wzrost emisji CO2 [Mg] w
2020 r.

Roczna emisja CO2 [Mg] w
2020 r.

Transportu

4185,23

11204,91

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne

4.4 Prognoza zużycia energii oraz emisji CO2 w 2020 r. dla poszczególnych sektorów

Sektor

Roczne zużycie
energii [MWh] w
2014 r.

Roczne zużycie
energii [MWh] w
2020 r.

Roczna emisja CO2
[Mg] w 2014 r.

Roczna emisja
CO2 [Mg] w
2020 r.

Użyteczności publicznej

3336,66

3336,66

855,26

855,26

Budownictwa
mieszkalnego

145337,54

147619,34

32055,13

32558,39

Działalności gospodarczej

8184,93

8184,93

2632,25

2632,25

Oświetlenia publicznego

240,69

240,69

200,13

200,13

Transportu

28112,68

28273,65

7019,68

11204,91

Razem:

185212,50

187655,27

42762,45

47450,94

Źródło: Opracowanie własne
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4.5 Prognoza zużycia energii oraz emisji CO2 w 2020 r. dla poszczególnych sektorów

Źródło: Opracowanie własne

Szacuje się, że łączna emisja CO2 w 2020 r., w przypadku braku podjęcia działań przewidzianych do realizacji
w PGN dla Gminy Mszana Dolna, osiągnęłaby poziom 47450,94 Mg, co stanowi wzrost o ok. 10,96%
w stosunku do emisji z roku bazowego.

5. Problemy występujące na ternie Gminy Mszana Dolna
Na podstawie bazowej inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji CO2 wytypowano obszary problemowe
występujące na terenie Gminy Mszana Dolna:
 wysoki poziom budynków mieszkalnych nie posiadających wykonanej termomodernizacji – ponad
74% budynków (wg ankietyzacji) posiada wykonaną szczątkową modernizację, bądź nie posiada
wykonanej jej w ogóle, co wpływa na dużą energochłonność budynków;
 wysoki udział węgla w ogólnym bilansie wykorzystania energii na potrzeby grzewcze – węgiel
stanowi główne źródło pozyskiwania energii w budynkach mieszkalnych. Jego spalanie odpowiada
za 54,09% całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy Mszana Dolna. Spalanie węgla o niskiej wartości
energetycznej w indywidualnych kotłach grzewczych, w sposób nieefektywny, ma znaczący wpływ
na przekroczenia stężenia pyłów PM 10, PM 2,5, benzo(a)pirenu w powietrzu;
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6. Analiza SWOT
Poniżej przedstawiono silne i słabe strony Gminy Mszana Dolna w kontekście realizacji założeń PGN oraz
czynniki mogące mieć pozytywny, jak i negatywny wpływ na wprowadzenie jego założeń w życie.
Silne strony



Słabe strony

dążenie władz Gminy do podjęcia działań
zmierzających do ograniczenia zużycia



energii;


nieposiadających wykonanej

doświadczenie władz gmin we wdrażaniu

termomodernizacji;

programów parasolowych;


wysoki udział budynków mieszkalnych



brak możliwości utworzenia
wysokosprawnego systemu centralnego

stosunkowo wysokie dochody Gminy
umożliwiające realizację części działań

ogrzewania;

przewidzianych w PGN z środków własnych;



ograniczenia w możliwości pozyskiwania na
szerszą skalę energii pochodzącej z OZE;

Szanse

Zagrożenia

 krajowe zobowiązania wynikające z
członkostwa Polski w UE oraz ratyfikowania
szeregu konwencji, w tym Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w
 niska ekonomicznie opłacalność wymiany

sprawie Zmian Klimatu Ramowej Konwencji

węglowych źródeł ciepła na inne;

Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu;

 stosunkowo wysoki koszt instalacji OZE;

 możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł

 próby osłabienia i likwidacji Regionalnych
Funduszy Europejskich;

finansowania;
 wzrastająca presja na racjonalne
gospodarowanie energią i ograniczenie
emisji do powietrza;
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Silne strony – opis
•

dążenie władz Gminy do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii – wyrazem
wysiłków władz gmin podejmowanych na rzecz ograniczenia zużycia energii jest przystąpienie Gminy
Mszana Dolna do projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE, koordynowany przez
Województwo Małopolskie, angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie
wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W ramach projektu, Gminy będące
partnerami, mogą korzystać ze wsparcia sieci Eko-doradców, którzy będą wspierać wdrażanie
Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję
zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania;

•

doświadczenie władz gmin we wdrażaniu programów parasolowych – Gmina Mszana Dolna, jako

Gmina Mszana Dolna zarządzająca projektem „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz
gminach partnerskich”, począwszy od 2012 pozyskała środki zewnętrzne oraz sfinalizowała montaż
ponad 2300 instalacji solarnych na budynkach prywatnych. Budżet projektu wynosił 10 699 434
franków szwajcarskich. Powodzenie ww. projektu gwarantuje, że władze Gminy Mszana Dolna
posiadają odpowiednie zasoby ludzkie oraz wiedzę do sprawnego zarządzania projektami
parasolowymi;
•

stosunkowo wysokie dochody Gminy umożliwiające realizację części działań przewidzianych w PGN
z środków własnych - w rankingu gmin za 2014 r. wg. PKB per capita Gmina Mszana Dolna Dolna
zajęła 668 miejsce na 2479. Stosunkowo wysokie dochody Gminy pozwalają władzą samorządowym
na zrealizowanie części zadań zaplanowanych w ramach PGN z środków własnych, np. kampanie
edukacyjne skierowane do mieszkańców, wsparcie finansowe mieszkańców w zakresie programów
parasolowych.

Słabe strony
•

wysoki udział budynków mieszkalnych nieposiadających wykonanej termomodernizacji – z zebranych
ankiet wynika, że ponad 76% budynków mieszkalnych w gminie nie posiada, bądź posiada jedynie
szczątkowo wykonaną termomodernizację. Brak działań modernizacyjnych wpływa na dużą
energochłonność budynków. Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga dużych nakładów finansowych;

•

brak możliwości utworzenia wysokosprawnego systemu centralnego ogrzewania z uwagi na znaczne
rozproszenie zabudowy;

•

ograniczenia w możliwości pozyskiwania na szerszą skalę energii pochodzącej z OZE – z uwagi na
położenie geograficzne, występowanie obszarów chronionych oraz dużą możliwość pojawienia się
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konfliktów społeczno-środowiskowych na terenie Gminy Mszana Dolna nie ma możliwości budowy
wielkoobszarowych instalacji OZE. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń w pozyskiwaniu
energii z OZE na terenie Gminy zawiera pkt. III PGN dla Gminy Mszana Dolna.
Szanse – opis
•

krajowe zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w UE oraz ratyfikowania szeregu konwencji,
w tym Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – jako członek UE oraz międzynarodowej
społeczności Polska zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia
wykorzystania OZE w pozyskiwaniu energii. Wymusza to na władzach centralnych oraz
samorządowych prowadzenia polityki proekologicznej;

•

możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania – samorządy terytorialne mają możliwość
finansowania działań termomodernizacyjnych z środków pochodzących z NFOŚiGW, RPO, czy też
WFOŚiGW. Środki te, stanowią znaczne wsparcie, bez którego Gmina Mszana Dolna nie byłaby w
stanie samodzielnie przeprowadzić działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej;

•

wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczenie emisji do powietrza –
zwiększająca się świadomość społeczna dotycząca zagrożeń wynikająca z tzw. „niskiej emisji” sprzyja
inwestycją w OZE oraz przeprowadzaniu prac modernizacyjnych zarówno przez odbiorców
indywidualnych, jak i instytucjonalnych;

Zagrożenia – opis
•

niska ekonomicznie opłacalność wymiany węglowych źródeł ciepła na inne – węgiel jest jednym
z tańszych źródłem pozyskiwania energii. Wymiana kotła na inny, np. gazowy wiąże się z wyższymi
kosztami eksploatacji. Dlatego też, budzi ona niechęć mieszkańców mimo, że obecne kotły są mało
efektywne i nieekologiczne;

•

stosunkowo wysoki koszt instalacji OZE – wysoki koszt instalacji OZE, przy relatywnie niskich
dochodach mieszkańców stanowi powód małego ich wykorzystania w gminie;

•

próby osłabienia i likwidacji Regionalnych Funduszy Europejskich – korekty polityki UE, wynikające
z zagrożeń zewnętrznych np. kryzysu emigracyjnego, mogą doprowadzić do ograniczenia budżetów
regionalnych, a tym samym zmniejszenia nakładów na działania związane z oszczędnością energii;
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III - Warunki dla rozwoju energii odnawialnej na terenie Gminy Mszana
Dolna
Sektor energetyki konwencjonalnej silnie oddziałuje na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie
zasobów przyrodniczych i negatywny wpływ procesów przetwarzania energii na otoczenie. Ograniczenie
wpływu sektora energetycznego powinno być jednym z priorytetów działań samorządów. Wykorzystanie
potencjału odnawialnych źródeł energii uwarunkowane jest jednak ograniczeniami związanymi z ochroną
środowiska. Województwo małopolskie jest bardzo zróżnicowanym obszarem, pod względem możliwości
wykorzystania OZE. Polityka energetyczna regionu powinna być nastawiona na wykorzystanie lokalnych
potencjałów energetycznych.
Potencjał techniczny energetyki wodnej
Potencjał teoretyczny energii wodnej zależny jest od czynników takich jak spad i przepływ. Przepływy ze
względu na dużą zmienność w czasie muszą być przyjęte na podstawie wieloletnich obserwacji dla
przeciętnego roku przy średnich warunkach hydrologicznych. Spad określany jest jako iloczyn spadku
i długości na danym odcinku rzeki. Energetyka wodna wykorzystuje energię wód płynących lub stojących
(zbiorniki wodne). Jej produkcja nie wiąże się z emisją do atmosfery szkodliwych substancji gazowych.
Na terenie Gminy Mszana Dolna mogą lokalnie występować korzystne warunki dla pozyskiwania energii
z elektrowni wodnych, czego wyrazem jest planowane powstanie niewielkiej elektrowni wodnej
w miejscowości Kasinka Mała. Budowa elektrowni wodnych może jednak potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Barierami dla rozwoju energetyki wodnej na terenie Gminy jest jej położenie
na terenach objętych różnorodnymi formami ochrony.
Z uwagi na fakt, że dla planowanej inwestycji dotyczącej budowy elektrowni wodnej w miejscowości
Kasinka Mała nie zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę oraz nie jest znany jej harmonogram
budowy oraz uzyskiwania przez inwestora wymaganych pozwoleń, inwestycja ta nie została ujęta w
działaniach zaplanowanych do realizacji w PGN do roku 2020.
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1.1 Baza danych przedsięwzięć hydroenergetycznych w obszarze działania RZGW w Krakowie

Źródło: Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013 – 2020
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Potencjał techniczny energetyki wiatrowej
Województwo małopolskie zlokalizowane jest w strefie niekorzystnej, o małych zasobach energetycznych
wiatru.
1.2 Średnie prędkości wiatru w Polsce

Źródło: Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013 – 2020

Potencjał techniczny energetyki słonecznej
Małopolska znajduje się w rejonie Polski o dość dobrej potencjalnej użytecznej energii słonecznej, bo tylko
o ok. 9% mniejszej od rejonów o największym nasłonecznieniu, stosowanie tego typu źródeł energii jest
w regionie coraz bardziej popularne. W Małopolsce energia promieniowania słonecznego wykorzystywana
jest do:
 wytwarzania ciepłej wody użytkowej (w kolektorach słonecznych);
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 ogrzewania budynków systemem biernym (bez wymuszania obiegu nagrzanego powietrza, wody
lub innego nośnika);
 ogrzewania budynków systemem czynnym (z wymuszaniem obiegu nagrzanego nośnika);
 uzyskiwania energii elektrycznej bezpośrednio z ogniw fotoelektrycznych.

Na terenie Gminy Mszana istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego
przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru,
struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego.

1.3 Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę
powierzchni poziomej w kWh/m2/rok

Źródło: Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013 – 2020
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Potencjał techniczny energetyki pozyskanej z biomasy
Województwo małopolskie cechuje się niskim potencjałem możliwości pozyskania dendromasy do celów
energetycznych. Na tle województwa małopolskiego, Gmina Mszana Dolna Mszana Dolna charakteryzuje
się średnimi zasobami energetycznymi biomasy zawartej w słomie i drewnie. Pomimo to istniej możliwość
jej wykorzystywania jako substytut węgla, w indywidualnych piecach domowych.
Charakterystykę zasobów energetycznych województwa małopolskiego przedstawia rysunek 1.4. W klasach
S1, S2, i S3 skupione są powiaty odpowiednio o małych, średnich i dużych zasobach energetycznych
biomasy zawartej w słomie i drewnie, przy czym odniesieniem są tutaj przeciętne roczne ich zasoby
w powiecie na obszarach południowej Polski.
1.4 Charakterystyka województwa małopolskiego pod względem zasobów energetycznych biomasy
zawartej w słomie i drewnie

Źródło: Analiza zróżnicowania potencjału energetycznego biomasy z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych, Technica Agraria 2(2)
2003, 47-52
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Możliwości rozwoju energii odnawialnej na terenie Gminy Mszana Dolna – podsumowanie.
Z uwagi na położenie geograficzne, występowanie obszarów chronionych oraz dużą możliwość pojawienia
się konfliktów społeczno-środowiskowych, na terenie Gminy Mszana Dolna inwestycje w wielkoobszarowe
instalacji OZE (takie jak elektrownie wodne) mogą okazać się nie do zrealizowania. Strategia rozwoju Gminy,
w zakresie odnawialnych źródeł energii, powinna być ukierunkowana na rozwój mikroinstalacji,
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Mikroinstalacje, powinny być w szczególności
ukierunkowane na:
 wykorzystanie energii słonecznej, ze względu na dobre warunki nasłonecznienia;
 wykorzystanie energii pochodzące z biomasy - biomasa pochodząca z lokalnych zasobów powinna
być w pierwszej kolejności wykorzystywana do wytwarzania ciepła systemowego w układach
kongregacyjnych. Konstrukcje palenisk kotłów przystosowane do spalania słomy dają szansę
uzyskać w tym procesie sprawność na poziomie 80% (dla małych kotłów), a wykorzystanie tego
typu technologii jest dobrze widziane przez instytucje finansujące przedsięwzięcia w zakresie
ochrony środowiska.

IV – Strategia, cele i zobowiązania
1. Działania zaplanowane na lata 2016-2020
1.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
Długoterminowa strategia Gminy Mszana Dolna uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020, tj.:
 redukcję emisji gazów cieplarnianych;
 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej.
Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. kraje członkowskie Unii
Europejskiej zobowiązały się do :
 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
 20% zwiększenia udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15%)
w stosunku do roku 1990;
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 20% zwiększenia efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual)
na rok 2020.
Uwzględniając analizy, stan środowiska, główne problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane
zmiany przepisów prawa polskiego i unijnego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne koncepcje
oraz dokumenty planistyczne, określono w PGN cele strategiczne oraz cele szczegółowe w perspektywie
długoterminowej do roku 2020 oraz krótkoterminowej na lata 2016-2018. Z uwagi na brak możliwości
zapewnienia finansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie przewiduje się w perspektywie do roku
2020 r. realizacji zadań związanych z inwestycjami w zakresie produkcji energii (w tym w instalacje do
produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu).
Celami strategicznymi Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mszana Dolna są:
 dążenie do ograniczenia emisji CO2 do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (rok 2014),
o 6,41%, tj. 2713,71 Mg CO2 - uwzględniając uniknięcie emisji z produkcji energii z OZE;
 dążenie ograniczenia zużycia energii do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (rok 2014),
o 2,32%, tj. 4291,14 MWh;
 dążenie do zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 roku,
w stosunku do roku bazowego (rok 2014) o 1,73%, tj. 1692,11 MWh.
Cele i zobowiązania strategii długoterminowej określone w oparciu o zebrane dane na temat zużycia energii
końcowej oraz emisji CO2 w 2014 r. w poszczególnych sektorach przedstawiają się następująco:
 obiekty użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 1,99% udziału całkowitej emisji na
terenie Gminy – zmniejszenie zużycia energii końcowej o 4,14% (tj. 138,12 MWh) i emisji CO2
o 8,91%, (tj. 76,18 Mg CO2 ) . Budynki użyteczności publicznej, to budynki utrzymywane z budżetu,
a więc dotyczy to obiektów takich jak: szkoły, przedszkola, budynki administracyjne, obiekty kultury
itp. W związku z tym władze Gminy dysponują bezpośrednią możliwością wdrożenia działań,
ograniczających zużycie energii końcowej, a tym samym emisję dwutlenku węgla.;
 budynki mieszkalne, dla których emisja CO2 stanowi 74,63 % udziału całkowitej emisji na terenie
Gminy – zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2,81 % (tj. 4078,56 MWh) i emisji CO2 o 8,03%,
(tj. 2572,72 Mg CO2). W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna.
Jest to pierwszy, co do wielkości udziału w całkowitej emisji sektor w gminie. Jednocześnie jest to
sektor, na który władze Gminy planują mieć wpływ na ograniczenie emisji CO2 poprzez
organizowanie działań parasolowych, w tym systemów współfinansowania inwestycji z środków
pomocowych obniżających zużycie energii i ograniczające emisję gazów i pyłów;
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 oświetlenie uliczne, dla którego emisja CO2 stanowi 0,47 % udziału całkowitej emisji na terenie
Gminy – zmniejszenie zużycia energii końcowej o 30,94% (tj. 74,46 MWh) i emisji CO2 o 32,39%,
(tj. 64,83 Mg CO2).

1.2 Krótko/średnioterminowe działania/zadania
Osiągnięciu celów strategicznych sprzyjać będzie realizacja celów szczegółowych takich jak :
 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa
mieszkaniowego;
 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych na terenie Gminy;
 zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę
ekoenergetyczną oraz jakość powietrza;
 wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
W celu realizacji strategii długoterminowej planuje się w latach 2016-2020 podjąć następujące działania:

A. Działania inwestycyjne
A.1 Budynki użyteczności publicznej:
Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej, polegająca, wymianie okien i drzwi,
modernizacji centralnego ogrzewania wraz z ewentualną modernizacją( wymianą) źródeł ciepła :
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasinie Małej - wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o.,
ocieplenie ścian;
 Szkoła Podstawowa w Lubomierzu – wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego na nowy;
 Montaż kolektorów słonecznych na 4 budynkach szkolnych (zadanie obejmuje swym zakresem
budynki szkolne mieszczące się w Glisnem, Łętowem, Lubomierzu SP nr 2, oraz Kasince Małej
SP nr 3);
 Montaż instalacji PV na 10 budynkach szkolnych (zadanie obejmuje swym zakresem następujące
budynki Szkoły Podstawowej w Łętowem, Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce, Zespołu
Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Lubomierzu, Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej, Zespołu Placówek
Oświatowych w Kasince Małej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej, Zespołu Placówek
Oświatowych w Kasinie Wielkiej (budynek A i B).
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Sumaryczny efekt
Planowana oszczędność energii końcowej – 138,12 MWh/rok
Planowana redukcja –CO2 – 76,18 Mg/rok
*Szczegółowy zakres robót określą audyty energetyczne

A.2 Oświetlenie uliczne
 Wymiana 200 lamp sodowych na lampy typu LED (dotyczy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego
na terenie Gminy Mszana Dolna);
 Montaż 20 lamp hybrydowych (dotyczy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy
Mszana Dolna);
Sumaryczny efekt
Planowana oszczędność energii końcowej – 74,46 MWh/rok
Planowana redukcja –CO2 – 64,83 Mg/rok

A.3 Transport
W zakresie taboru samochodowego Gminy Mszana Dolna nie planuje się wymiany samochodów.
Gmina Mszana Dolna nie ma wpływu na transport prywatny będący w posiadaniu mieszkańców Gminy.
Zakłada się zmniejszenie emisji i w tym sektorze na skutek systematycznej, naturalnej wymianie przez
mieszkańców wyeksploatowanych samochodów na nowe oraz zmniejszenie się zużycia paliwa w związku z
postępującą poprawa stanu infrastruktury drogowej.
Biorąc jednak pod uwagę, że praktycznie emisja CO2 generowana jest przez turystów na drogach krajowych
w związku z zwiększającym się systematycznie ruchem turystycznym oraz ruch tranzytowy nie przewiduje
się zmniejszenia do 2020 r. emisji dwutlenku węgla w tym sektorze.
Sumaryczny efekt
Planowana oszczędność energii końcowej – 0 MWh/rok
Planowana redukcja –CO2 – 0 Mg/rok
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A.4 Sektor Gospodarki Mieszkaniowej
W gminie Mszana Dolna zasób mieszkaniowy składa się z zabudowy jednorodzinnej. Władze Gminy mają
ograniczony wpływ na ograniczenie zużycia energii i tym samym zmniejszenia emisji CO 2 w tym sektorze.
Zakładana redukcja emisji będzie skutkiem podjęcia przez gminę i mieszkańców takich działań jak:
 ”Projekt parasolowy wymiany w 100 gospodarstwach węglowych kotłów na gazowe kotły
kondensacyjne lub kotły na biomasę (pelety ) ” (projekt obejmie swoim zakresem wszystkie
sołectwa Gminy Mszana Dolna) – Gmina Mszana Dolna Mszana Dolna przygotuje, zleci i będzie
koordynować wykonanie wymiany kotłów, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z
terenu Gminy Mszana Dolna. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą osoby fizyczne;
 ”Projekt parasolowy wymiany w 200 gospodarstwach węglowych kotłów na nowoczesne kotły
zasilane ekogroszkiem ” ” (projekt obejmie swoim zakresem wszystkie sołectwa Gminy Mszana
Dolna) – Gmina Mszana Dolna Mszana Dolna przygotuje, zleci i będzie koordynować wykonanie
wymiany kotłów, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu Gminy Mszana Dolna.
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą osoby fizyczne;
 „Projekt parasolowy montażu instalacji PV w 300 gospodarstwach domowych” ” (projekt obejmie
swoim zakresem wszystkie sołectwa Gminy Mszana Dolna) - Gmina Mszana Dolna Mszana Dolna
przygotuje, zleci i będzie koordynować instalację modułów PV, z których korzystać będą
gospodarstwa domowe z terenu Gminy Mszana Dolna. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą
osoby fizyczne;
 „Projekt parasolowy montażu kolektorów słonecznych w 200 gospodarstwach domowych” ”
(projekt obejmie swoim zakresem wszystkie sołectwa Gminy Mszana Dolna) - Gmina Mszana Dolna
Mszana Dolna przygotuje, zleci i będzie koordynować instalację kolektorów słonecznych, z których
korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu Gminy Mszana Dolna. Ostatecznymi odbiorcami
projektu będą osoby fizyczne;
 ocieplenie ścian, stropodachów, wymiana okien i drzwi, zwiększenie udziału energii z odnawialnych
źródeł ciepła, w tym biomasy w ogrzewaniu mieszkań w ramach indywidualnych działań
mieszkańców, w tym przy wykorzystaniu takich programów pomocowych jak „Jawor” (dotyczy
budynków mieszkalnych z terenu Gminy Mszana Dolna);
Sumaryczny efekt
Planowana oszczędność energii końcowej – 4078,56 MWh/rok
Planowana redukcja –CO2 – 2572,72 Mg/rok
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A.5 Sektor Działalności Gospodarczej
Jest to sektor na który władze Gminy nie mają wpływ na bezpośrednie zużycie energii końcowej. Na etapie
realizacji Planu interesariusze z tego sektora nie zgłosili żadnych planowanych działań w najbliższym czasie.

Sumaryczny efekt wynikający z produkcji energii
Planowana oszczędność energii końcowej – 0,00 MWh/rok
Planowana redukcja –CO2 – 0,00 Mg/rok

B. Działania bezinwestycyjne
1. Edukacja lokalnej społeczności z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
2. Prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz
wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków;
3. Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie budowy energooszczędnych domów;
4. Umieszczanie w stosownych uchwałach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zapisów dotyczących wymaganej charakterystyki energetycznej budynków oraz
rodzajów źródeł energii wykorzystywanych do eksploatacji budynków, w tym w szczególności
odnawialnych źródeł energii. W trakcie procesu planowania przestrzennego uwzględnianie
kryteriów energetycznych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wielofunkcyjności zabudowy
itp.;
5. Opracowanie Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe.
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2. Harmonogram rzeczowo – finansowy
Lp.

Nazwa działania

Okres
realizacji
rok

Koszty
zł

Oszczędność
energii*
MWh/rok

Dodatkowa
ilość energii
uzyskana z
OZE MWh/rok

Efekt
Ekologiczny
Redukcja
MgCO2/rok

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Źródła
finansowania

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

60 % Środki RPO, Oś
Priorytetowa 4
Regionalna Polityka
Energetyczna,
Działanie 4.3 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym,
Poddziałanie 4.3.2
Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków
użyteczności
publicznej – spr;
40 % Środki Własne
Gminy
(rzeczywistą wartość
dofinansowania określi
audyt energetyczny
budynku, podano
wartość maksymalną)

Działania inwestycyjne
Budynki publiczne

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince Małej

1

- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana instalacji c.o. ,

2018-2020

130000

93,13

0

18,71

2017-2018

50000

45

0

9,04

- ocieplenie ścian

Szkoła Podstawowa w Lubomierzu
- wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego na
nowy
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Urzędu Gminy

100 % Środki Własne
Gminy
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Montaż kolektorów słonecznych w 4 budynkach
szkół - zadanie obejmuje swym zakresem
następujące budynki szkolne mieszczące się w
Glisnem, Łętowem, Lubomierzu (SP nr 2) oraz
Kasince Małej (SP nr 3)

2018-2020

85000

-

107,61

21,62

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

Montaż paneli PV na budynkach użyteczności
publicznej (10 szkół) - zadanie obejmuje swym
zakresem następujące budynki Szkoły Podstawowej
w Łętowem, Zespołu Szkoły i Przedszkola w
Łostówce, Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie
Niżnej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu, Zespołu
Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej, Zespołu
Placówek Oświatowych w Kasince Małej, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kasince Małej, Zespołu
Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej (budynek
A i B)

2018-2020

200000

-

33

26,80

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

60 % Środki RPO
Małopolska, Oś
Priorytetowa 4
Regionalna Polityka
Energetyczna,
Działanie 4.1 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym,
Poddziałanie 4.1.1
Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze
źródeł odnawialnych;
40 % Środki Własne
Gminy
60 % Środki RPO
Małopolska, Oś
Priorytetowa 4
Regionalna Polityka
Energetyczna,
Działanie 4.1 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym,
Poddziałanie 4.1.1
Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze
źródeł odnawialnych;
40 % Środki Własne
Gminy

Gospodarka mieszkaniowa

2

A/termomodernizacja budynków mieszkalnych –
ok. 209 budynków mieszkalnych

Mieszkańcy Gminy
Mszana Dolana
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2016-2020

B/Ochrona środowiska naturalnego poprzez
wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne
kotły - program parasolowy - wymiana kotłów
węglowych na kondensacyjne kotły gazowe, bądź
kotły zasilane biomasą (100 szt. )

C/ Ochrona środowiska naturalnego poprzez
wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne
kotły - program parasolowy - wymiana kotłów
węglowych kotły na kotły zasilane ekogroszkiem
(200 szt. ).

2018-2019

3762000

2278000

1833,98

944,59

0

0

dokonanej na
podstawie audytu
energetycznego
budynku)
Środki własne
mieszkańców (dla
beneficjentów
programu Jawor
minimalny wkład
własny wynosi
10%)

339,38

838,78
Wójt Gminy
Mszana Dolna przy
pomocy Urzędu
Gminy

2018-2019

2808750

1300,00

96

0

442,96

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

98,5 % Środki RPO
Małopolska, Oś
Priorytetowa 4
Regionalna Polityka
Energetyczna,
Działanie 4.4
Redukcja emisji
zanieczyszczeń do
powietrza,
Poddziałanie 4.4.2
Obniżenie poziomu
niskiej emisji –
SPR;
1,5% Środki
własne Gminy
98,5 % Środki RPO
Małopolska, Oś
Priorytetowa 4
Regionalna Polityka
Energetyczna,
Działanie 4.4 Redukcja
emisji zanieczyszczeń
do powietrza,
Poddziałanie 4.4.3
Obniżenie poziomu
niskiej emisji – SPR;
1,5% Środki własne
Gminy
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D/ Montaż kolektorów słonecznych i modułów PV
na budynkach prywatnych - Program parasolowy montaż instalacji PV (300 budynków)

E/ Montaż kolektorów słonecznych i modułów PV na
budynkach prywatnych - Program parasolowy montaż instalacji kolektorów słonecznych (200
budynków)

2018-2020

2018-2020

6000000

-

2400000

-

900,00

648,00

730,80

220,80

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

60 % Środki RPO
Małopolska, Oś
Priorytetowa 4
Regionalna Polityka
Energetyczna,
Działanie 4.1 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym,
Poddziałanie 4.1.1
Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze
źródeł odnawialnych;
40% odbiorcy
indywidualni
60 % Środki RPO
Małopolska, Oś
Priorytetowa 4
Regionalna Polityka
Energetyczna,
Działanie 4.1 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym,
Poddziałanie 4.1.1
Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze
źródeł odnawialnych;
40% odbiorcy
indywidualni

Oświetlenie publiczne

3

Wymiana oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na
energooszczędne (200 szt. lamp)

2019-2020

400000

74,46

97

0

61,91

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

100% środki własne
Gminy
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Montaż nowych lamp autonomicznych/hybrydowych
(20 szt.)

2019-2020

100000

-

3,50

2,91

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

100% środki własne
Gminy

Działania bezinwestycyjne

4.

Działania szkoleniowo – informacyjne:
- Organizacja wydarzeń poświęconych ochronie
powietrza oraz wydruk materiałów edukacyjnych

2017-2020

46200

-

-

-

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

61% Projekt LIFE,
39% środki własne
Gminy

6.

Promowanie w przetargach publicznych produktów i
usług efektywnych energetycznie

2016-2020

-

-

-

-

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

zadanie beznakładowe

7.

Wykonanie Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię
Elektryczną i Paliwa Gazowe

2018 - 2019

-

Wójt Gminy Mszana
Dolna przy pomocy
Urzędu Gminy

zadanie beznakładowe

Razem

18 259 950

4291,14
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1692,11

2713,73
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3. Monitoring realizacji planu
Ocena realizacji planu polegać będzie przede wszystkim na systematycznej obserwacji postępów we
wdrażaniu planu i obejmować winna tak monitorowanie w zakresie rzeczowym (wskaźniki ilościowe takie
jak ilość zmodernizowanych obiektów, lamp ulicznych, źródeł ciepła, instalacji OZE) oraz jakościowym
(zmniejszenie zużycia energii końcowej w kWh/rok, zmniejszenie emisji CO2 w Mg/rok, itp.). Podmiotem
odpowiedzialnym za przeprowadzanie monitoringu realizacji założeń planu będzie Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ocena postępów realizacji założeń planu będzie
odbywać się raz do roku. Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa, Zamówień Publicznych i Gospodarki
Mieniem Komunalnym raz do roku będzie zobowiązany do przedstawienia przed Radą ds. realizacji założeń
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej raportu ze stanu realizacji założeń PGN (bez ponownej inwentaryzacji
zużycia energii, emisji CO2) oraz przedstawienia propozycji działań korygujących w przypadku wystąpienia
różnic pomiędzy przyjętymi w PGN założeniami, a stanem faktycznie osiągniętych rezultatów. Pełny raport
ze stanu wdrażania postanowień PGN, wraz z ponowną inwentaryzacją obejmującą zużycie energii oraz
emisję CO2 ze wszystkich sektorów ujętych w planie, powinien zostać przedstawiony najpóźniej do końca
pierwszego kwartału 2020 r.
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3.1 Wskaźniki monitorowania efektów.
3.1.1.Tabelaryczne

zestawienie

planowanego

zużycia

energii

i

emisji

CO 2

w

Gminie

w 2020 r.
Roczne zużycie energii
MWh
Sektor

Ilość energii pozyskiwanej ze
źródeł odnawialnych
MWh
Zwię
Zwięk
MWh 2020 r szenie
szenie
MWh
%

Zużycie
MWh w
2020 r.

Zmniejszenie
MWh

Zmniej
szenie
%

Użyteczności publicznej

3198,54

138,12

4,14

331,26

140,61

Budownictwa mieszkalnego

141258,98

4078,56

2,81

60392,11

Działalności gospodarczej

8184,93

0

0

Oświetlenia ulicznego

166,23

74,46

Transportu

28112,68

Razem:

180921,36

Roczna emisja CO2
[Mg]
Emisja
Mg 2020 r

Zmniej
szenie
Mg

Zmniej
szenie
%

4,65

779,08

76,18

8,91

1548,00

2,26

29482,41

2572,72

8,03

2590,01

0

0

2632,25

0

0

30,93

3,50

3,50

-

135,3

64,83

32,39

0

0

0

0

0

7019,68

0

0

4291,14

2,32

63316,88

1692,11

1,73

40019,67

2713,71

6,41

Źródło: opracowanie własne

3.2 Schemat monitorowania efektów

Źródło: opracowanie własne
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Zbieranie danych.
Źródłem danych z zakresu rzeczowego są protokoły odbioru robót, pozwolenia na budowę, zgłoszenia
robót budowlanych, obserwacje własne.

Źródłem danych z zakresu jakościowego są informacje uzyskane z odczytów liczników, raportów
magazynowych z zużycia nośników energii, dane pozyskane od dostawców energii, dane pozyskane
ze Starostwa oraz GUS

Przetworzenie danych.
Komórki odpowiedzialne za wdrażanie planu grupują i przetwarzają dane w sposób umożliwiający
porównanie ja z danymi zawartymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna.

Analiza porównawcza
Następnym etapem monitoringu jest porównanie zgromadzonych danych z PGN.

Analiza przyczyn i odchyleń
Jest to najważniejszy etap monitoringu. W przypadku wystąpienia różnic, komórki odpowiedzialne za
wdrożenie planu, na podstawie analizy porównawczej winne na tym etapie dokładnie określić przyczyny
niewykonania planu tak rzeczowego jak i jakościowego.

Przygotowanie raportu
Na podstawie wyników analizy przyczyn i odchyleń, zespół monitorujący przygotowuje dla organów
decyzyjnych raport, w którym opisuje wyniki przeprowadzonych analiz oraz proponuje działania
zmierzające do wykonania lub korekty planu.

Działania korygujące
Organy decyzyjne Gminy, na podstawie przygotowanego raportu, podejmują decyzje o korekcie realizacji
PGN i wdrażają procedurę korekty realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna. W
zakresie bieżącej realizacji działań zawartych w przyjętym uchwałą Rady Gminy Planie gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna korekta następuje na podstawie zarządzenia Wójta. Rozszerzenie
lub zmniejszenie zakresu działań zawartych w PGN następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Mszana
Dolna przyjmującej aneks / nowelizację / do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna po
wcześniejszej korekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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V. Działania / etapy niezbędne do realizacji Planu Dokumenty / narzędzia
systemowe
1. Wprowadzenie działań finansowych do wieloletniego prognozy finansowej – forma - Uchwała Rady
Gminy- interesariusze zewnętrzni (mieszkańcy)interesariusze wewnętrzni (jednostki gminne);
2. Przyjęcie dokumentu przez Radę Gminy - forma - Uchwała Rady Gminy
3. Uruchomienie systemu monitoringu - forma - Zarządzenie Wewnętrzne Wójta Gminy Mszana Dolna
o uruchomieniu systemu monitoringu, terminach i zakresie przekazywanych informacjiinteresariusze zewnętrzni (mieszkańcy) interesariusze wewnętrzni (jednostki gminne)
4. Pozyskanie środków finansowych - forma - Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja
projektów- interesariusze zewnętrzni (mieszkańcy) interesariusze wewnętrzni (jednostki gminne)
5. Uruchomienie Planów dotacyjnych – forma -Uchwały Rady Gminy o Planach dotacyjnych wraz z
regulaminem kontroli prowadzonych inwestycji – interesariusze zewnętrzni (mieszkańcy, podmioty
gospodarcze, kościoły itp.
6. Uruchomienie działań promocyjnych i informacyjnych w/g planu działań – forma- Zarządzenie
Wewnętrzne Wójta Gminy Mszana Dolna - interesariusze zewnętrzni (mieszkańcy, podmioty
gospodarcze, kościoły itp.)
7. W przypadku dociepleń ścian i stropów obiektów sakralnych wykonana będzie inwentaryzacja
gniazd gatunków chronionych (ptaków, nietoperzy). W przypadku ich występowania zostaną
podjęte działania ochronne przewidziane prawem.
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4. Źródła finansowania

A. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020
Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa oraz poprawa warunków życia
mieszkańców na drodze wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju oraz przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną. Jego realizacja ma doprowadzić między innymi do wzrostu udziału OZE w ogólnym bilansie
energetycznym z poziomu 13,9% do 18% w roku 2023, modernizacji sieci kolejowej oraz rozbudowy
infrastruktury drogowej.
 Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR - w ramach konkursu
wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania
odnawialnych źródeł energii. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów
kwalifikowanych;

 Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR – w ramach konkursu
jednostki samorządu lokalnego mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć
polegających m.in. na wymianie źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na
nowoczesne piece gazowe, bądź piece na biomasę. Wspierane są inwestycje polegające na
wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła
ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz
z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.
W ramach montażu finansowego wkład własny w projekcie powinien pochodzić z budżetu
beneficjenta, co oznacza iż środki mieszkańców (odbiorców końcowych) nie powinny być ujmowane
w budżecie projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 98,5% kosztów kwalifikowanych.
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 Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR - w ramach konkursu
jednostki samorządu lokalnego mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w
indywidualnych gospodarstwach domowych polegających na wymianie starych kotłów, pieców,
urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe
lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku,
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe
jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest
planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r. Maksymalny poziom dofinansowania
wynosi 98,5% kosztów kwalifikowanych;

 Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze źródeł odnawialnych – w ramach poddziałania 4.1.1 wspierane będą
inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy oraz przebudowie instalacji do produkcji energii
pochodzącej z OZE. Grupę docelową programu stanowią osoby indywidualne. W ramach konkursu
jednostki samorządu lokalnego mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w
indywidualnych gospodarstwach domowych polegających na montażu instalacji PV, czy też
kolektorów słonecznych. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

B. WFOŚiGW w Krakowie
 Program priorytetowy JAWOR

Program ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM 2,5 oraz
innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz
negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło
grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne. Program ma na celu wsparcie osób fizycznych w
realizacji zadań związanych z termomodernizacją budynków jednorodzinnych. Program dotyczy
termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.
W ramach programu udzielane jest wsparcie na realizację zadań związanych z ociepleniem ścian
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zewnętrznych budynków, ociepleniem dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu stropów piwnic. Wsparcie finansowe udzielane
jest na zasadach preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych,
z możliwością częściowego jej umorzenia (do 20%). Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100000 zł.

C. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 Program LIFE
Celem programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska,
realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla
problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. W ramach programu wspierane są m.in.
działania promocyjne oraz informowanie społeczeństwa o Programie LIFE w celu dofinansowania
działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu.
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