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1. STRESZCZENIE PLANU G OSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RYBNO

Polska przy dużym udziale jednostek samorządu terytorialnego rozwija gospodarkę
niskoemisyjną. Na podstawie zobowiązań globalnych i unijnych Rzeczypospolita Polska
zobowiązała się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym ze sposobów realizacji
niniejszego celu jest opracowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na lata 2016-2020 (dalej PGN)
jest jednym ze strategicznych dokumentów. Głównymi celami przedmiotowego Planu jest
redukcja emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz wzrost udziału
odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu na terenie Gminy Rybno.
PGN składa się z 20 rozdziałów, które zawierają zalecaną strukturę przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, tj.: zawiera:
1. Streszczenie
2. Ogólna strategia
 Cele strategiczne i szczegółowe
 Stan obecny
 Identyfikacja obszarów problemowych
 Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby
ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji,
środki finansowe na monitoring i ocenę)
3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla
4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem
 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
 Krótko/średnioterminowe działania/zadania
(opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)
Na podstawie przeprowadzonej Inwentaryzacji dwutlenku węgla na terenie Gminy
Rybno emisja CO2 w roku 2015 wyniosła 42.843,20 MgCO2/rok, udział odnawialnych źródeł
energii wyniósł 5.146,50 MWh/rok, zaś zużycie energii finalnej 144.053,90 MWh/rok.
Przedmiotowy dokument przedstawia jaki efekt ekologiczny i ekonomiczny osiągnie
Gmina Rybno w 2020 roku, tj.: jednostka samorządu terytorialnego rocznie zaoszczędzi
3.690,09

MWh/rok

energii,

co

stanowi

zmniejszenie

o 2,56%

energii
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w

stosunku

do

roku

2015.

Emisja

dwutlenku

węgla

zostanie

zmniejszona

o 1.915,64 MgCO2/rok, jest to redukcja o 4,47% w odniesieniu do roku bazowego.
Zaś udział odnawialnych źródeł energii zwiększy się o 192,79 MWh/rok co stanowi 3,75%
wzrostu w stosunku do roku 2015.
Gmina Rybno planuje osiągnąć następującą wskaźniki w 2020 roku:
 zużycie energii końcowej – 140.363,81 MWh/rok,
 emisja CO2 – 40.926,56 MgCO2/rok,
 udział OZE zwiększy się i wyniesie – 5.339,29 MWh/rok.
Udział OZE w 2020 roku w stosunku do zużycia energii finalnej z roku 2015 będzie
wynosił 3,71%, zaś udział OZE w 2015 roku w stosunku do zużycia energii końcowej
w 2015 roku wynosi 3,57 %. W związku z powyższym udział odnawialnych źródeł energii
w porównaniu z 2015 rokiem a 2020 rokiem zwiększy się o 0,13 %.
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2. WYKAZ POJĘĆ

POJĘCIE
analiza SWOT

OPIS
jest to narzędzie, które odzwierciedla
czynniki wpływające na realizację
planów podmiotu gospodarczego,
instytucji, bądź też jednostki
administracyjnej. Służy ona
do określenia, jakie są silne (strengths)
i słabe (weaknesses) strony danego
podmiotu, a także szanse
(opportunities) i zagrożenia (threats)
związane z przedsięwzięciem

audyt energetyczny

oznacza systematyczną procedurę,
której celem jest uzyskanie
odpowiedniej wiedzy o profilu
istniejącego zużycia energii danego
budynku lub zespołu budynków,
działalności lub instalacji przemysłowej
bądź handlowej lub usługi prywatnej lub
publicznej, określenie, w jaki sposób
i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie
opłacalnej oszczędności energii, oraz
poinformowanie o wynikach

beneficjent

podmiot czerpiący zyski, profity
z czegoś, głównie finansowe w formie
dotacji, pożyczki;
przykłady beneficjentów: osoba
fizyczna, prawna, przedsiębiorca,
jednostka samorządu terytorialnego,
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państwowa jednostka budżetowa,
jednostka naukowa
domy zeroenergetyczne

budynek o zerowym
zużyciu energii netto i zerowej emisji
dwutlenku węgla rocznie

gospodarka niskoemisyjna

to ważny element polityki rozwoju
regionalnego, wpływający na jego
wzrost gospodarczy, poprawę
warunków życia jego mieszkańców,
a przede wszystkim ograniczenia
redukcji emisji CO2

gospodarowanie odpadami

działania polegające na zbieraniu,
transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu
odpadów, jak również nadzorze nad
miejscami unieszkodliwiania odpadów

gospodarka zrównoważona

traktowanie zasobów środowiska jak
ograniczonych zasobów gospodarczych
oraz wykorzystywania kapitału
przyrodniczego w sposób pozwalający
na zachowanie funkcji ekosystemów
w perspektywie długookresowej

IPCC

wskaźniki standardowe wykorzystywane
są przy wyliczaniu finalnej emisji
dwutlenku węgla, czyli w momencie
zużycia surowca energetycznego

LCA

technika wykorzystywana wówczas, gdy
oszacowuje się emisję gazów
cieplarnianych podczas całego
„cyklu życia” paliw, czyli od momentu
pozyskiwania przez rafinację, transport
i spalanie. Stosując tą metodę
oszacowuje się nie tylko emisję
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dwutlenku węgla, ale też innych gazów
cieplarnianych

niska emisja

jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów
pochodząca z domowych pieców
grzewczych i lokalnych kotłowni
węglowych, w których spalanie węgla
odbywa się w nieefektywny sposób

odnawialne źródła energii

źródła energii, których wykorzystanie
nie wiąże się z długotrwałych ich
deficytem, ponieważ ich zasób odnawia
się w krótkim czasie

głęboka kompleksowa modernizacja

to przedsięwzięcie polegające

budynku

na ociepleniu przegród budynku,
wymianie okien lub drzwi, oraz
wymianie lub modernizacji źródeł ciepła
(chłodu) i instalacji, w wyniku którego
zostaną zmniejszone wartości
wskaźników rocznego zapotrzebowania
na: energię użytkową, energię końcową
oraz nieodnawialną energię pierwotną,
Przez instalacje rozumie się instalacje:
ogrzewani, ciepłej wody użytkowej,
wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.
Zakres głębokiej modernizacji
energetycznej budynku wynikać musi
z przeprowadzonego audytu
energetycznego.
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3. WYKAZ SKRÓTÓW

SKRÓT

OPIS
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

GDDKiA

i Autostrad
IPCC

The Intergovernmental Panel on Climate
Change

WFOŚiGW w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

LCA

Life Cycle Assessment – ocena cyklu
życia
Krajowy Ośrodek Bilansowania

KOBIZE

i Zarządzania Emisjami
PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

UE

Unia Europejska

POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko

NPRGN

Narodowy Program Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej

GUS

Główny Urząd Statystyczny

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

KE

Komisja Europejska

BEI

Bazowa Inwentaryzacja
Emisji
odnawialne źródła energii

OZE
𝑬𝒄𝒐𝟐

emisja dwutlenku węgla (w tonach)

𝑬𝒎

standardowy wskaźnik emisji dwutlenku
węgla (w tonach/MWh)

𝑷

zużycie danego paliwa (w MWh)
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𝑬𝑭𝑬

lokalny wskaźnik emisji dla energii
elektrycznej (t/MWhe)

𝑻𝑪𝑬

całkowite zużycie energii elektrycznej
na terenie miasta/gminy (MWhe)

𝑳𝑷𝑬

lokalna produkcja energii elektrycznej
(MWhe)

𝑮𝑬𝑷

ilość zielonej energii elektrycznej
zakupionej przez miasto/gminę (MWhe)

𝑵𝑬𝑬𝑭𝑬

krajowy lub europejski wskaźnik emisji
dla energii elektrycznej (t/MWhe)

𝑪𝑶𝟐 𝑳𝑷𝑬

emisja CO2 towarzysząca lokalnej
produkcji energii elektrycznej (t)
emisja CO2 towarzysząca produkcji

𝑪𝑶𝟐 𝑮𝑬𝑷

certyfikowanej zielonej energii
elektrycznej kupowanej przez
miasto/gminę (t)

𝑬𝑭𝑯

wskaźnik emisji dla energii cieplnej
(t/MWhHeat)
emisja CO2 towarzysząca lokalnej

𝐂𝐎𝟐 𝐋𝐏𝐇
𝐂𝐎𝟐 𝐈𝐇

produkcji ciepła (t)
emisja CO2 związana z ciepłem
importowanym spoza terenu
miasta/gminy (t)

𝐂𝐎𝟐 𝐄𝐇

emisja CO2 związana z ciepłem
eksportowanym poza teren
miasta/gminy (t)

𝐋𝐇𝐂

lokalne zużycie ciepła
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4. PODSTAWA PRAWNA

Plan

Gospodarki

Niskoemisyjnej

dla

Gminy

Rybno na lata

2016-2020 opracowany został przez firmę ANLUK Łukasz Kozikowski przy współpracy z
Urzędem Gminy Rybno. Na podstawie umowy nr 37.2016 z dnia 05 maja 2016 roku. PGN
jest finansowany z budżetu Gminy Rybno.

Tabela 1 Podstawa prawna Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno

Protokół z Kioto
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii
Europejskiej
Założenia Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej
Prawo energetyczne

Ustawa o efektywności energetycznej

Prawo Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska Województwa
Mazowieckiego

Źródło: Opracowanie własne
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Protokół z Kioto

Protokół z Kioto nakładał obowiązek na kraje, które przystąpiły do niniejszego
porozumienia, ograniczenia ogólnej emisji o 5,2% w okresie od 2008 do 2012 roku. Każde
państwo
W

miało

protokole,

indywidualnie

wprowadzono,

także

ustalone
obowiązek

na emisję.

ograniczenia
wdrażania

polityk

ekologicznych

do sektora energetycznego, poprzez: promocje i wdrażanie technologii opartych
na odnawialnych źródłach energii, poprawę efektywności energetycznej, wprowadzanie
rozwiązań

ekonomicznych

ułatwiających

redukcję

emisji

(np. ulgi podatkowe) oraz wdrażanie reform sprzyjających redukcji emisji1.

Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej z 2008 roku

Celem

Pakietu

klimatycznym.

Kraje

klimatyczno-energetycznego
członkowskie

jest

Unii

przeciwdziałanie

Europejskiej

zmianom

zobowiązały

się w nim do ograniczenia do 2020 roku:
 emisji gazów cieplarnianych o 20%,
 zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20%,
 podnieść o 20% efektywność energetyczną.
Zgodnie z powyższym inna nazwa Pakietu to „3 x 20%”.
Polska otrzymała indywidualne wskaźniki tj.: 14% wzrostu emisji w 2020 roku
w porównaniu do 2005 roku w sektorach nieobjętych EU ETS, kierując się wielkością
Produktu Krajowego Brutto (PKB) na mieszkańca, niższą w Polsce od średniej
w UE. Ponadto, zobowiązano nasz kraj do zwiększenia udziału energii ze źródeł
odnawialnych do 15% w 2020 roku2.

1

(Protokół z Kioto, 1997)

2

(Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej, 2008)
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Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu przestawienie
Polski na gospodarkę niskoemisyjną, tj. osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych i
innych szkodliwych substancji. Zakłada on, iż do 2050 roku Polska ma prowadzić
gospodarkę

w sposób

nowoczesny,

materiałooszczędny,

energooszczędny

oraz

zintegrowany na innowacyjność i konkurencyjny na europejskim i globalnym rynku
poprzez:
 zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju,
 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
 efektywność energetyczną,
 efektywność gospodarowania surowcami i materiałami,
 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
 powstawanie oraz poprawę efektywności gospodarowania odpadami,
 nowe wzorce konsumpcji3.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne

Ustawa Prawo energetyczne zawiera: zasady dostarczania paliw i energii, zasady
polityki energetycznej państwa, kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych oraz przepisy o urządzeniach
energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji 4.

3

(Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej)

4

(Ustawa Prawo energetyczne, 1997)
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej

Ustawa

o

efektywności

energetycznej

omawia

oszczędność

energii,

z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające
oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Niniejszy akt prawny jest
opracowany

na

podstawie

Dyrektywy

Unii

Europejskiej

2006/32/WE

w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
Niniejsza Ustawa określa efektywność energetyczną, wyznacza stosunek uzyskanej
wielkości

efektu

użytkowego

danego

obiektu,

urządzenia

technicznego

lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia
energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego
efektu5.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

Ustawa prawo ochrony środowiska określa zasady ochrony środowiska, warunki
korzystania ze środowiska oraz obowiązki administracji publicznej związane z ochroną
środowiska. W zeszłym roku w październiku została znowelizowana, i wtedy nazwano ją
Ustawą

antysmogową.

Nazwa

robocza

wynika

z

faktu,

iż

omawiany

akt prawny umożliwił zastosowanie jednostkom samorządu terytorialnego prawnych
narzędzi poprawy jakości powietrza i ochrony przed hałasem. Co w konsekwencji nadaje
Gminom uprawnienia, dotyczące wprowadzania na swoim terenie norm technicznych,
emisyjnych i jakościowych dla instalacji spalania paliw 6.

5

(Ustawa o efektywności energetycznej, 2011)

6

(Ustawa Prawo ochrony środowiska, 2001)
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Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego jest opracowaniem
planistycznymi realizującym politykę ekologiczną całego państwa, w którym uwzględnione
są potrzeby wojewódzkie, a także powiatowe oraz gminne.
W przedmiotowym dokumencie wyznaczono zmiany dla Mazowsza, które dotyczą
poprawy jakości środowiska, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony
przyrody,

poprawy

bezpieczeństwa

ekologicznego

oraz

edukacji

ekologicznej

społeczeństwa7.

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na lata 2016-2020
został przekazany do uzgodnień, dotyczących opracowania Strategicznej Oceny
Oddziaływania na Środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Na podstawie
pisma z dnia 15 lipca 2016 roku, znak: ZS.9022.1307.2016 PK, nie stwierdzono
konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Jednocześnie,

Regionalna

Dyrekcja

Ochrony Środowiska

w Warszawie

także

nie stwierdziła konieczności przeprowadzenia SOOŚ pismem z dnia 05 sierpnia 2016
roku, znak: WOOŚ-I.410.403.2016.DC.

7

(Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego , na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy
do 2018 roku)
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5. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PGN Z GŁÓWNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
I PLANISTYCZNYMI

Zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na lata 2016-2020 są
zgodne z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na szczeblu globalnym,
unijnym, krajowym, wojewódzkim oraz gminnym, które zostały przedstawione w
następnych podrozdziałach.

5.1. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PGN SZCZEBEL GLOBALNY

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na lata 2016-2020 jest zgodny z
głównymi dokumentami na szczeblu globalnym w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej.
Rysunek 1 Dokumenty szczebla globalnego

Dokumenty szczebla globalnego
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu
Konwencja o różnorodności biologicznej

Europejska Konwencja Krajobrazowa

Źródło: Opracowanie własne
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5.2. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PGN SZCZEBEL UNIJNY

Plan jest zgodny z głównymi dokumentami na szczeblu unijnym w aspekcie
gospodarki niskoemisyjnej.

Rysunek 2 Dokumenty szczebla unijnego.

Dokumenty szczebla unijnego

Strategia zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie
planu działania prowadzącego
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną do 2050 r.

Program Ochrony Klimatu

Źródło: Opracowanie własne
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5.3. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PGN SZCZEBEL KRAJOWY

Przedmiotowy dokument jest zgodny z głównymi dokumentami na szczeblu
krajowym w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej.
Rysunek 3 Dokumenty szczebla krajowego

Dokumenty szczebla krajowego
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030,
Trzecia fala nowoczesności
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) –
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
perspektywa do 2020 r.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.
Założenia Narodowego Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej
Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności
Energetycznej
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku

Źródło: Opracowanie własne
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5.4. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PGN SZCZEBEL WOJEWÓDZKI

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno jest zgodny z głównymi
dokumentami na szczeblu wojewódzkim w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej.
Rysunek 4 Dokumenty szczebla wojewódzkiego

Dokumenty szczebla wojewódzkiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 roku

Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych
Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Mazowieckiego

Programem Ochrony Środowiska dla Województwa
Mazowieckiego

Programu ochrony powietrza dla stref województwa
mazowieckiego, w których został przekroczony
poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

Źródło: Opracowanie własne
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5.5. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PGN SZCZEBEL LOKALNY

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na lata 2016-2020 jest zgodny z
głównymi

dokumentami

na

szczebla

lokalnego,

które

zostały

wymienione

na rysunku nr. 5.
Rysunek 5 Dokumenty szczebla lokalnego

Dokumenty szczebla lokalnego

Strategia Rozwoju Gminy Rybno
na lata 2000-2017

Program Ochrony Środowiska
Gminy Rybno
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rybno
Plan Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Rybno na lata 2013-2017

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Rybno aktualizacja

Program usuwania azbestu z terenu gminy Rybno

Źródło: Opracowanie własne
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Strategia Rozwoju Gminy Rybno na lata 2000-2017

Uchwała Rady Gminy Rybno dotycząca Strategii Rozwoju to kompleksowy
dokument programowy. W

przedmiotowym dokumencie określono misję Gminy

następująco: „Rybno gminą zrównoważonego

rozwoju, przyjazną dla ludzi, dbającą

o środowisko naturalne i wszechstronny rozwój społeczeństwa”.
W dniu 29 grudnia 2015 roku przyjęto uchwałą Rady Gminy Rybno uzupełnienia do
Strategii Rozwoju Gminy Rybno na lata 2000- 2017 w części dotyczącej infrastruktury
drogowej.
W niniejszym dokumencie przedstawiono cele zgodne z gospodarką niskoemisyjną
Należy

do

nich

cel

operacyjny

ma przyczyniać się do czystego
celem

Ponadto,

szczegółowym

nr

3

–

ochrona

powierza,

który

powietrza i zdrowych produktów rolniczych.

wskazanym

w

niniejszej

Strategii

jest

rozwój

proekologicznych źródeł energii, który ma przejawić się w zadaniach:
 Zastąpienie ogrzewania węglowego, ogrzewaniem ekologicznym,
 Rozwijanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii 8.

Program Ochrony Środowiska Gminy Rybno

Program
Plan

jest

ochrony

załącznikiem

środowiska
do

Gminy

Uchwały

Rady

Rybno
Gminy

jest

nieaktualny.

Rybno

nr

Obecny

XXXIV/127/05

z dnia 28 kwietnia 2005 roku9.

8

(Strategia Rozwoju Gminy Rybno na lata 2000- 2017 )

9

(Program Ochrony Środowiska Gminy Rybno z 2005 roku)
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Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rybno

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rybno

jest

dokumentem wskazującym

politykę omawianej Gminy w aspekcie

przestrzennym. Zostało uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą nr XIV.69.2016 z dnia 07
stycznia 2016 roku. Opracowanie stanowi zobowiązanie własne samorządu Gminy
do prowadzenia określonych działań z zakresu polityki przestrzennej dotyczącej zasobów i
uwarunkowań rozwojowych gminy10.

Plan Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno na lata 2013-2017

Plan

Gospodarowania

Mieszkaniowym

Zasobem

Gminy

Rybno

na lata 2013-2017 został wprowadzony do prawa lokalnego uchwałą nr XXX/153/13 Rady
Gminy Rybno z dnia 18 lutego 2013 roku11.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Rybno - aktualizacja

Plan
nr

Gospodarki

XXXIV/127/05

Odpadami

Rady

Gminy

Gminy
Rybno

Rybno
z

dnia

został
28

uchwalony
kwietnia

Uchwałą

2005

roku.

Niniejszy Plan został uaktualniony w 2009 roku. Wprowadzone zmiany zawęziły zakres
gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na
obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych
w odpadach komunalnych12.

10

(Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rybno Uchwała nr XIV.69.2016 z
dnia 07.01.2016)
11

(Plan Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno na lata 2013-2017 Uchwała nr XXX/153/13 z dnia
18.02.2013 r.)
12

(Plan Gospodarki Odpadami Gminy Rybno Uchwała nr XXXIV/127/05 z dnia 28.04.2005 r.)
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Program usuwania azbestu z terenu gminy Rybno

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętych przez Radę
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 roku, utrzymującego cele
przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Zgodnie w wyżej wskazanymi
aktami

prawa

do

zadań

Gminy

należą

m.in.: gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów
zawierających azbest, przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest, a także organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie
usuwania wyrobów zawierających azbest13.

W przedmiotowym opracowaniu nie uwzględniono synergii z Programem Ochrony
Powietrza, Założeniami do Planu zaopatrzenia Gminy Rybno w ciepło, energię elektryczną
i

paliwa

gazowe

na szczeblu

lokalnym,

gdyż

Gmina

Rybno

nie posiada przedmiotowych dokumentów.

13

(Program usuwania azbestu z terenu gminy Rybno)
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5.6. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PGN Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI POWIETRZA

Przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest także zgodny z dokumentami w
zakresie regulacji powietrza. W związku z tym poniżej zostały przedstawione dokumenty w
niniejszym aspekcie z podziałem na szczeble międzynarodowe, unijne i krajowe.

Rysunek 6 Dokumenty szczebla międzynarodowego dotyczące powietrza

Konwencja w sprawie transgranicznego
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

Protokół do Konwencji w sprawie
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na
dalekie odległości, dotyczący długofalowego
finansowania wspólnego programu monitoringu i
oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na
dalekie odległości
w Europie (EMEP)

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 7 Dyrektywy i decyzje dotyczące jakości powietrza

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza
dla Europy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci
i wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych w otaczającym powietrzu
Decyzja Wykonawcza Komisji Wspólnot Europejskich
ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu
do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz
sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza

Decyzja Rady Uni Europejskiej ustanawiająca system
wzajemnej wymiany informacji i danych
pochodzących z sieci i poszczególnych stacji
dokonujących pomiarów zanieczyszczeń
otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich
Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich ustanawiająca
zasady składania informacji na temat planów i programów
wymagających na mocy dyrektywy Rady w związku
z wartościami dopuszczalnymi dla niektórych substancji
zanieczyszczających otaczające powietrze

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich
ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania
w rocznym sprawozdaniu w sprawie oceny jakości
otaczającego powietrza zgodnie z dyrektywami
Parlamentu Europejskiego i Rady

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 8 Dyrektywy i decyzje dotyczące ograniczenia emisji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
o emisjach przemysłowych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie krajowych poziomów emisji dla
niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza
Dyrektywa Parlamentu Eyuropejskiego i Rady
w sprawie zawartości siarki w paliwach
żeglugowych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
odnosząca się do jakości benzyny i olejów
napędowych
Dyrektywa Parlamentu i Rady w sprawie ograniczeń emisji
lotnych związków ogranicznych w wyniku stosowania
rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach
i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie charakterystyki energetycznej
budynku

Żródło: Opracowanie własne
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Rysunek 9 Akty prawne na szczeblu krajowym dotyczące ochrony powietrza

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw

Komunikat Ministra Środowiska w sprawie Krajowego Programu
Ochrony Powietrza

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu miast
o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w
których wartość wskaźnika średniego natężenia dla miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza
wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których
wartość wskaźnika średniego natężenia dla miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza
wartości pułapu stężenia ekspozycji
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu obliczania
wskaźników średniego natężenia oraz sposobu oceny dotrzymania
pułapu stężenia ekspozycji

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie krajowego celu
redukcji narażenia

Źródło: Opracowanie własne
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6. SCHEMAT WYKONANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Rysunek 10 Metodyka wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno

Analiza stanu obecnego
• Analiza dokumentów
na szczeblu globalnym, unijnym,
krajowym i lokalnym
• Sytuacja społeczno - gospodarcza
• Inwentaryzacja emisji CO2
na terenie całej gminy

Identyfikacja obszarów
problemowych

Harmonogram realizacji działań

Określenie Celów
strategicznych,
a następnie celów
szczegółowych

Projekt Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej:
• Promocja PGN na terenie
Gminy Rybno
• Szkolenia dla
pracowników Urzędu
Gminy
• Prezentacja Planu
na Sesji Rady Gminy

Uchwała Rady Gminy:

PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ DLA
GMINY RYBNO
NA LATA 2016-2020

Źródło: Opracowanie własne
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7. CELE
7.1. CELE STRATEGICZNE

Cele

strategiczne

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

dla

Gminy

Rybno

na lata 2016-2020 zostały przedstawione na poniższym rysunku.
Rysunek 11 Cele strategiczne

Cele strategiczne:
ograniczenie emisji dwutlenku
węgla do atmosfery na terenie
Gminy Rybno
zwiększenie udziału energii
ze źródeł odnawialnych w zużyciu
energii końcowej na terenie
Gminy Rybno
redukcja zużycia energii finalnej
na terenie Gminy Rybno

Źródło: Opracowanie własne
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7.2. CELE SZCZEGÓŁOWE

Z celi strategicznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno
na lata 2016-2020 wynikają cele szczegółowe przedmiotowego Planu. Przedstawia
je poniższy rysunek.
Rysunek 12 Cele szczegółowe

Cele szczegółowe:
opracowanie Bazy Inwentaryzacyjnej
CO2na terenie Gminy Rybno, dzięki której będzie
można ocenić stan obecny
realizacja zadań inwestycyjnych
i nieinwestycyjneych z zakresu gospodarki
niskoemisyjnej na terenie Gminy Rybno
zachęcenie mieszkańców, przedsiębiorców
i innych podmiotów Gminy Rybno do zachowań
ekologicznych
poprawa jakości powietrza
na terenie Gminy Rybno

redukcja zużycia energii finalnej
poprzez instalacje energooszczędne
zwiększenie instalacji z udziałem
OZE na terenie Gminy Rybno

Źródło: Opracowanie własne
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8. STAN OBECNY
8.1. INFORMACJE PODSTAWOWE O GMINIE RYBNO

Gmina Rybno

położona jest

w

województwie

mazowieckim

w

powiecie

sochaczewskim. Powierzchnia samorządu wynosi 7.274,02 ha. Ma ona status gminy
wiejskiej, w której skład wchodzą 24 sołectwa.
Gmina graniczy z następującymi samorządami: Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew,
Nowa Sucha i Kocierzew Południowy.

Rysunek 13 Gmina Rybno na tle powiatu sochaczewskiego

https://www.osp.org.pl/hosting/katalog
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Odległości gminy Rybno od miasta powiatowego Sochaczew to 10 km,
zaś od Warszawy 68 km.

Rysunek 14 Mapa Gminy Rybno

Źródło: www.wikipedia.pl

Miejscowość wzięła swą nazwę prawdopodobnie od obszaru, którego rzeki
i strumienie obfitowały w ryby. W miejscowości Rybno znajduje się dwór, w którym obecnie
jest Ośrodek Magazynowo-Studyjny Państwowego Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
Ponadto,

na

terenie

omawianej

Gminy

znajduje

się

kościół

parafialny.

pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła. Jest on klasycystyczny, murowany
i posiada jedną nawę. Za prezbiterium znajduje się zakrystia z przybudówkami z 1909 roku,
zbudowana dzięki fundacji dziedzica Jasieńca, Józefa Modlińskiego. W świątyni
są trzy drewniane ołtarze, pochodzące z I połowy XIX wieku, fundowane przez miejscowych
dziedziców, a gruntownie przekształcone w 1909 roku. Zawierają przemalowane obrazy: w
lewym
oraz

ołtarzu-Matki

Boskiej

Niepokalanie

Poczętej

św. Józefa z początku XIX wieku w prawym ołtarzu -św. Tekla również

z tego okresu, zaś w lewym bocznym ołtarzu, nad tabernakulum obraz św. Joachima
i św. Anny, prawdopodobnie z połowy XVIII wieku. Na uwagę zasługuje rzeźbiona
w drzewie i polichromowana figura św. Onufrego z XVII wieku; wielki drewniany ołtarz z
obrazem św. Bartłomieja i św. Józefa, malowany przez Franciszka Ejsmonda w 1909 roku
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oraz

chrzcielnica

z

baldachimem

i

obrazem

św.

Jana

Chrzciciela

z I połowy XIX wieku. Szczególnie wyróżnia się ambona z początku XVIII wieku pochodząca
z

kościoła

św.

Beona

z

Warszawy.

Nowy

ołtarz

soborowy,

konfesjonały

i ławki, a także na nowo umeblowana zakrystia harmonizują ze stylem kościoła.

Przed frontem

świątyni stoi

piętrowa

XIX-wieczna dzwonnica

w

stylu

klasycystycznym, w której kiedyś były zawieszone dwa duże dzwony, wykonane kosztem
2500 rubli za sprawą włościanina Wojciecha Wojciechowskiego. Sprowadzono je w 1899
roku, a konsekwencji dokonał biskup Wincenty Teofil Chościak-popiel. Oba dzwony zabrali
Niemcy 15 lutego 1951 roku.
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Na miejscowym cmentarzu spoczywa także 1586 żołnierzy z armii „Poznań”
i „Pomorze” poległych w II wojnie światowej, w walkach nad Bzurą ( 16-20 września 1939
roku). Spoczywają tu także żołnierze 55 Pułku Piechoty Leszna Wielkopolskiego
zamordowani

przez

Wermacht.

Cmentarz

parafialny

wedle

wszelkiego

prawdopodobieństwa założony został w 1829 roku.
W Rybnie znajduje się kopiec usypany ku czci żołnierzy z parafii poległych
w czasie I wojny światowej na froncie wschodnim.
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Jednocześnie, na terenie gminy Rybno znajduje się zgromadzenie: Wspólnota Sióstr
Służebnic Bożego Miłosierdzia.
Ponadto, na terenie Gminy Rybno działają 4 Koła Łowieckie:
 „Bzura”,
 „Struga”,
 „Orzeł”,
 „Gradów”.
Z wyżej wymienionych Kół najaktywniejsze jest Koło „Bzura”, które dwa razy w roku
organizuje tresury i konkursy psów myśliwskich na które zapraszani są zagraniczni
przedstawiciele.
W Gminie działa również Uczniowski Klub Sportowy FENIKS RYBNO kultywujący
tradycję piłki nożnej. Zaś we wsi Jasieniec działa kobiece Koło Gospodyń Wiejskich.
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8.2. GOSPODARKA NA TERENIE GMINY RYBNO

Gmina Rybno jest gminą wiejską skierowaną na rolnictwo. Za tym stanem
przemawia fakt, iż na omawianym obszarze występują dobre gleby w większości
o

uregulowanych

stosunkach

wodnych.

Przeważająca

część

to

gleby

klasy

III i IV. W okolicach wsi Rybno występują śladowe ilości kompleksu żytniego bardzo
dobrego klasy II. Przeważające ilości to kompleksy –żytnie bardzo dobre i dobre klas III b i
IV a - gleby brunatne i bielicowe, rzadziej czarnoziemy. Miejscami występują niewielkie
obszary gleb brunatnych żytnich słabych klasy V i zupełnie niewielkie kompleksy gleb
słabych wytworzonych z piasków klas VI. Dodatkowo, warunki klimatyczne są tu korzystne
dla wegetacji roślin, a okres wegetacji trwa tu 215-250 dni.
Ponadto, omawiany samorząd posiada dobrze rozwiniętą produkcję zwierzęcą.
Uzyskiwane

wysokie

plony

zbóż

w

większości

przeznaczane

są

na

pasze.

Należy podkreślić, iż następujące wsie: Złota , Jasieniec, Józin wyspecjalizowały
się w hodowli trzody chlewnej, a hodowla krów mlecznych koncentruje się głównie
we wsiach: Józin, Jasieniec, Koszajec, Erminów.
Dodatkowo, na terenie Gminy Rybno jest prowadzona produkcja sadownicza
w ramach Integrowanej Produkcji Owoców głównie we wsiach: Rybno, Jasieniec, Wężyki,
Szwarocin, Aleksandrów, Karolków Rybnowski, Kamieńszczyzna. Sadownicy Gminy
Rybno

zrzeszeni

są

w

grupy

producenckie.

Należy

podkreślić,

iż na omawianym terenie gospodarstwa rolne są wyposażone w dobry sprzęt techniczny
pozwalający obsługiwać i produkować wysoką jakość warzyw, owoców, zbóż i innych
produktów rolno-spożywczych.
Rynek zbytu produktów mlecznych zbywany jest do Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Łowiczu. Zbyt trzody chlewnej zaspokajają prywatni przetwórcy mięsa w
sąsiednich gminach i dużych zakładów np. w Rawie Mazowieckiej. Zaś owoce
i

warzywa

głównie

zbywane

są

na

giełdach

towarowych

w

Warszawie

i w Płocku. Dodatkowo owoce producenci mogą sprzedać w skupach w Rybnie, Nowej Wsi
i Nowym Szwarocinie. Zboża rolnicy sprzedają do Zakładów Przemysłu Młynarskiego w
Szymanowie,

a

pozostałe,

głównie

gorszej

jakości,

zbywane

są w obrocie lokalnym z przeznaczeniem na pasze.
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Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, podmioty gospodarki
narodowej w rejestrze REGON w 2014 roku na terenie gminy Rybno wynosiła 198 w tym w
sektorze rolniczym 12, przemysłowym 16 i budowlanym 13.

Rysunek 15 Podmioty Gospodarki Narodowej w Rejestrze REGON w 2014 roku

Źródło: Dane z GUS

Zaś w Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

o

działalności

gospodarczej

jest zarejestrowanych 125 firm, stan na 07.06.2016 r. Przedsiębiorcy to głównie osoby
fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze w zakresie handlu i usług.
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8.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie, oczyszczanie ścieków oraz odpady

Na terenie Gminy Rybno znajdują się trzy ujęcia wody w miejscowościach: Rybno,
Złota i Nowa Wieś.
Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku
w omawianej Gminie z wodociągu korzysta 87,4% mieszkańców zaś z kanalizacji niecały
1%. Ponadto, zbiorników bezodpływowych jest 685 sztuk.
Ponadto, Gmina Rybno posiada własną oczyszczalnie ścieków mechaniczno
-biologiczną w miejscowości Rybno o przepustowości Qdmax 260 m3/d.
Na terenie Gminy Rybno brak wysypiska śmieci. Za wywóz odpadów stałych
odpowiada ENERIS SUROWCE S.A. z siedzibą w Kielcach , Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim na podstawie umowy z Urzędem Gminy.
Urząd Gminy Rybno planuje rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej.

Sieć gazowa
Na dzień sporządzania przedmiotowego dokumentu na terenie Gminy Rybno nie
funkcjonuje sieć gazowa.
W związku z powyższym , mieszkańcy Gminy korzystają z gazu propan-butan,
dystrybuowanego w butlach głównie 11 kg, realizowana przez podmioty prowadzące
działalność

gospodarczą

oraz

z

gazu

LPG

w

zbiornikach

znajdujących

się na indywidualnych działkach.
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Sieć cieplna

Na terenie Gminy Rybno brak jest centralnego systemu ciepłowniczego. Mieszkańcy
zaopatrzenie w ciepło zaspokajają poprzez indywidualne kotłownie przydomowe.

Sieć energetyczna

Dostawcą energii dla Gminy Rybno jest PGE Dystrybucja S.A. – Zakład
Energetyczny Łódź – Teren oraz ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Na omawianym terenie
są linie niskiego i średniego napięcia, które są podłączone do stacji transformatorowych.
Stan infrastruktury jest zadawalający.
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8.4. KOMUNIKACJA

Gmina Rybno znajduję się w pobliżu drogi krajowej nr 92 i jest oddalona
o 25 km od autostrady A2 . Droga krajowa nr 92 biegnie z Poznania poprzez Warszawę do
Terespola,

natomiast

autostrada

A2

to

połączenie

Warszawy

i

Poznania

Ponadto, jest droga nr 50 do Płońska i trasa E-77 do Gdańska.
W 2015 roku na obszarze gminy jest:
 1,6 km dróg krajowych (droga krajowa nr 92),
 3,3 km dróg wojewódzkich (droga wojewódzka nr 577),
 60,3 km dróg powiatowych (drogi powiatowe nr: 3811W, 3820W, 3822W, 3823W i
3839W, 3818W oraz 3821W),
 69,5 km dróg gminnych.
W gminie Rybno sieć dróg jest wystarczająca, jednakże ich stan techniczny ocenia
się jako zadawalający.
Poniższa mapa przedstawia system dróg na terenie Gminy Rybno.
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Rysunek 16 System dróg na terenie Gminy Rybno

Źródło: Materiały z Gminy Rybno
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8.5. OŚWIETLENIE PUBLICZNE

Na terenie Gminy Rybno jest 437 sztuk lamp publicznych. Są to lampy o oprawie
sodowej, żarowej, a nawet jeszcze rtęciowej. Stan techniczny i jakość energetyczna stanu
oświetlenia publicznego w Rybnie wymaga modernizacji.
Oświetlenie

publiczne

jest

sterowane

zegarem

astronomicznym,

czyli automatycznie jest ustawiony, w celu włączenia się lamp o zachodzie słońca
i wyłączenia o wschodzie. Jest to jeden z lepszych systemów efektywności i oszczędności
energii elektrycznej w aspekcie zużycia prądu.
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8.6. INFRASTRUKTURA BUDOWLANA

Na terenie Gminy Rybno występują budynki: mieszkalne, usługowe, przemysłowe,
użyteczności publicznej. Obiekty budowlane różnią się od siebie stanem, tzn. wiekiem,
technologią

wykonania,

przeznaczeniem

oraz

wynikającą

z powyższych parametrów energochłonnością. Większość budynków to budynki
mieszkalne. Obiekty prywatne są w dużo lepszym stanie od obiektów użyteczności
publicznej, jest to głównie związane z wiekiem – budynki prywatne są dużo młodsze.
Zagospodarowanie na terenie Gminy Rybno jest bardzo różne. Najczęściej
występują układy liniowe, o zabudowie mniej lub bardziej skupionej, wzdłuż istniejących
ciągów komunikacyjnych, jednakże, są też rozproszone zabudowy.
Gmina Rybno posiada następujące obiekty użyteczności publicznej:
 Urząd Gminy Rybno,
 Zespół Szkół w Rybnie,
 Świetlica wiejska – Wężyki,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie,
 „ORLIK” Kompleks boiskowo-sportowy,
 Sala Gimnastyczna,
 Boisko – pomieszczenie socjalne ul. Wyszogrodzka Rybno,
 Budynek komunalny , ul. Towarowa,
 Budynek komunalny , Koszajec 3,
 Budynek komunalny, ul. Długa,
 Budynek komunalny Złota (Świetlica ),
 Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Wsi,
 Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Złota,
 Stacja Uzdatniania Wody w Rybnie,
 Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Rybnie,
 Przepompownia ścieków, Rybno ul. Al. Kasztanowa.
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Rysunek 17 Mapa z satelity Gminy Rybno

Źródło: www.targeo.pl
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8.7. LUDNOŚĆ

Gminę Rybno zamieszkuje 3.477 osób, w tym kobiet 1.769 i 1.708 mężczyzn.

Rysunek 18 Liczba ludności w Gminie Rybno

Liczba ludności w Gminie Rybno

51%

mężczyźni

49%

kobiety

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Rybno

Ludność

samorządu

Gminy

podzielono

na

trzy

grupy

według

wieku

tj.: na przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną:
 przedprodukcyjnym – 726 osób,
 produkcyjnym – 2.190 osób;
 poprodukcyjnym – 561 osób.
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Rysunek 19 Liczba mieszkańców Gminy Rybno z podziałem na wiek

Liczba mieszkańców Gminy Rybno
z podziałem na wiek

16%

21%
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym

63%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Rybno
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9. ANALIZA SWOT

Poniższa tabela przedstawia Analizę SWOT dla opracowania Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na lata 2016-2020.

Tabela 2 Analiza SWOT założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno

Zagrożenia

Szanse

Słabe Strony

Mocne Strony

Analiza SWOT
 zaangażowanie władz Gminy we wdrażaniu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na lata 2016-2020,
 dobra jakość gleb – możliwość produkcji ekologicznych,
 dobra jakość powietrza,
 tradycje sadownicze w produkcji pro-ekologicznej,
 dobre tereny łowieckie,
 zainteresowanie mieszkańców Gminy energooszczędnymi
rozwiązaniami we własnych domach,
 dogodne warunki wykorzystania biomasy.
 niewystarczająca infrastruktura techniczna – głównie w aspekcie
kanalizacji, gazyfikacji.
 słaby stan techniczny dróg gminnych,
 brak ścieżek rowerowych,
 rozproszona zabudowa i niska gęstość zaludnienia,
 wysokie koszty instalacji odnawialnych źródeł energii,
 niska świadomość ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców.
 możliwość pozyskania dotacji od Unii Europejskiej na rzecz
przeprowadzenia termomodernizacji i instalacji OZE,
 sprzyjające warunki geograficzne do wykorzystania OZE tj. biomasy,
energii wiatru, energii słonecznej,
 promocja obszaru w aspekcie turystyki po przez walory przyrodnicze,
 niezagospodarowane powierzchnie Gminy wystarczająca
pod plantacje energetyczne,
 zaostrzające się przepisy unijne i krajowe dotyczące samochodów
osobowych i instalacji c.o.,
 postęp technologiczny w dziedzinie OZE, który wpłynie na większą
opłacalność i efektywność odnawialnych źródeł energii,
 reklama i promocja Gminy.
 brak dobrych połączeń komunikacyjnych,
 wzrost ludności pracującej w miastach,
 brak środków w budżecie gminy na wkład własny do dotacji ze źródeł
zewnętrznych,
 zróżnicowane opinie mieszkańców co do wdrażania gospodarki
niskoemisyjnej.
Źródło: Opracowanie własne

strona 47.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RYBNO
10. ZASOBY LUDZKIE

Urząd Gminy w Rybnie jest odpowiedzialny za realizację Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, a co za tym idzie zabezpieczenie odpowiednich zasobów ludzkich.
Obecnie Urząd zapewnienia kapitał ludzki poprzez własne zasoby samorządowe.
Za koordynowanie zadań, dotyczących gospodarki niskoemisyjnej odpowiedzialny
jest Wójt Gminy Rybno. Zaś za ich realizację odpowiada Referat Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej,

który

współpracuje

z

innymi

referatami

oraz z Kierownictwem Gminy.
Gdy obecne zasoby okażą się niewystarczalne samorząd Rybno może utworzyć
nowe stanowisko pracy do spraw gospodarki niskoemisyjnej. Rekomenduje się,
iż przedmiotowe stanowisko

powinno

być

stworzone

w stosunku

1 do 100.000

mieszkańców, w przypadku mniejszej ilości rekomenduję się przeznaczenie odpowiedniej
części etatu.
Jednocześnie, przy niewystarczających zasobach ludzkich Gminy do zadań
w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej można wykorzystać zasoby zewnętrznych,
tj.: firmy consultingowe, doradców zewnętrznych, jednostki badawcze oraz inne podmioty
specjalizujące się w redukcji emisji dwutlenku węgla. Takie rozwiązanie jest dobre z punktu
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finansowego,

gdyż

samorząd

ponosi

koszty

tylko

za zrealizowane usługi, nie obciążając budżetu gminy stałymi kosztami.
Inwestycje w zasoby ludzkie będą wydajne oraz pozwolą zaoszczędzić
w budżecie Gminy Rybno środki na energię elektryczną i cieplną poprzez realizację
inwestycji energooszczędnych. Dodatkowo, Urząd będzie mógł pozyskać dotację unijne na
zadania w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej.
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11. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TECHNOLOGII Z UDZIAŁEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII
11.1.

BIOMASA

Biomasa, należy do najczęściej wykorzystywanego odnawialnego źródła energii.
Można

ją

uzyskać

z

podatnych

na

rozkład

biologiczny

produktów

oraz ich frakcji, odpadów i pozostałości przemysłu rolnego, jak również z podatnych na
rozkład biologiczny frakcji odpadów przemysłowych i miejskich.
Jest to bardzo ekologiczne paliwo, gdyż w procesie spalania biomasy emisja CO2
jest

zerowa

ze

względu

na równowagę

pomiędzy

ilością

dwutlenku

węgla

zaabsorbowanego w procesie fotosyntezy, a ilością wyemitowaną przy spalaniu.
Biomasa jest także wykorzystywana jako uzupełnienie do innego rodzaju opału, na
przykład dodaje się ją do węgla kamiennego w kotłach ciepłowni i elektrowni.
Mieszkańcy gminy Rybno są zainteresowani wymianą kotłów na opalane
na biomasę, tak wynika z przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców i przedsiębiorców.
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11.2.

ENERGIA SŁONECZNA

Energię

słoneczną

wykorzystuje

się

do

produkcji

energii

elektrycznej

przy pomocy ogniw fotowoltaicznych (konwersja fotowoltaiczna) oraz wykorzystuje
się ją jako energię cieplną w celu produkcji prądu elektrycznego lub w celach
ciepłowniczych (głównie podgrzewanie wody poprzez kolektory słoneczne).
Ważną zaletą omawianej energii jest, iż jej pozyskiwanie nie powoduje szkodliwych
emisji ani zubożenia zasobów naturalnych, które są nieograniczone.
Samorząd

Rybno

leży

w obszarze

najbardziej

korzystnym

energetycznie

pod względem możliwości instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych,
w związku z tym rekomenduje się wykorzystanie niniejszej energii na omawianym terenie.
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Poniższy rysunek przedstawia nasłonecznienie na terenie całej Polski.

Rysunek 20 Nasłonecznienie w Polsce

Źródło: Strona internetowa http://ekologicznetechnologie.pl/informacje-2/energia-slonca/
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11.3.

ENERGIA WIATRU

Energia wiatru, która powstaje w skutek różnicy temperatur mas powietrza,
spowodowanej nierównym nagrzewaniem się powierzchni14.

Rysunek 21 Mapa warunków wiatrowych w Polsce

Źródło: Strona internetowa http://www.builddesk.pl/edukacja/zrodla-energi/energia-wiatrowa

Ten rodzaj energii nie jest rekomendowany dla Gminy Rybno, gdyż jest uciążliwy dla
środowiska oraz ma bardzo duże wymagania prawno-proceduralne. Jednakże, w
warunkach Gminy Rybno ekonomicznie i technicznie uzasadniony.

14

http://www.eco-energia.pl/index.php/component/content/article/14-baza-wiedzy/19-energia-wiatru
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11.4.

ENERGIA SPADKU WODY

Energię wodną wykorzystuje się do produkcji w elektrowniach wodnych, które
zmieniają

energię

spadku

lub

przepływu

wody

na

energię

elektryczną

za pośrednictwem turbin wodnych. W przypadku małych spadków wody jest możliwość
zastosowania tzw. Małych Elektrowni Wodnych, których moc nie przekracza 5 MW.
Ponadto, takie instalacje nie posiadają zbiornika retencyjnego.
Na

terenie

omawianej

Gminy

brak

jest

odpowiedniego

zbiornika

do wykorzystania na elektrownie wodną.
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11.5.

ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna wykorzystująca cieplną energię Ziemi. Do jej pozyskania
wykonuje się odwierty, a następnie wydobywa się na powierzchnię gorące wody
geotermalne.
Poniższa mapa przedstawia zasoby energii geotermalnej na terytorium Polski.

Rysunek 22 Zasoby energii wód termalnych w Polsce

Źródło: Strona internetowa www.pig.gov.pl (J. Szewczyk, D. Gientka, PIG 2009)
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Na
do

terenie

wykorzystania

Gminy
na

Rybno

masową

ten
skale

rodzaj
jedynie

energii
w

nie

nisko

jest

rekomendowany

procentowym

udziale

w pozyskaniu łącznej energii dla całego samorządu. Te rozwiązanie przemawia
za tym, iż instalacje są bardzo kapitałochłonne, odwierty na terenie omawianej Gminy
muszą być głęboko oraz ten rodzaj OZE rekomendowany jest do obiektów o dużej
kubaturze.
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12. BAZOWA INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

12.1.

METODY INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Baza Inwentaryzacyjna do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na
lata 2016-2020 opracowana została w celu oceny stanu obecnego w aspekcie gospodarki
niskoemisyjnej na terenie samorządu Rybno. Wykonawca opracował niniejszą Bazę (BEI)
tak, aby w latach następnych można było ją uzupełniać. Jednocześnie należy podkreślić, iż
BEI została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Poradnika „Jak opracować plan działań
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”15.

Rysunek 23 Z czego składa się inwentaryzacja CO2

Inwentaryzacja
dwutlenku węgla
składa się z:
• wyboru roku bazowego
• wyboru zestawu
wskaźników
• określenie zasięgu
geograficznego
inwentaryzacji
• określenie sektorów

Źródło: Opracowanie własne

15

(SEAP, 2010)
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Niniejszy Poradnik wskazuje za rekomendowany rok bazowy – 1990. Jednakże w
przypadku braku odpowiednich danych, można wybrać dowolny rok późniejszy.
W związku z powyższą możliwością w Gminie Rybno został wybrany rok 2015.
Za tym wyborem przemawia możliwość uzyskania najbardziej aktualnych danych,
dotyczących zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
Na potrzeby opracowania niniejszej Bazy Inwentaryzacyjnej Dwutlenku Węgla na
terenie Gminy Rybno wybrano wskaźniki standardowe, które są zgodne z zasadami IPCC.
Przedmiotowe wskaźniki wykorzystywane są przy wyliczaniu finalnej emisji dwutlenku
węgla, tj. w momencie zużycia surowca energetycznego.
Wyliczenie emisji CO2 w omawianej Bazie będzie dotyczyło całego obszaru gminy
Rybno16 w następujących sektorach:
 transport prywatny i komercyjny,
 budynki mieszkalne,
 budynki usługowe,
 przemysł,
 budynki/ wyposażenie/urządzenia komunalne,
 komunalne oświetlenie uliczne,
 transport gminny,
 transport publiczny.

16

(„Metodyka wyliczania carbon footprint. Podsumowanie seminarium Ministerstwa Gospodarki i CSRinfo”,
Ministerstwo Gospodarki (dostępne: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5F07298D-1CFC-4D08-85DC41E2A042001B/56758/Carbonfootprint.pdf)., 2009)
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12.2.

METODA INWENTARYZACJ I PRZYJĘTA W GMINIE RYBNO

Dane dotyczące emisji dwutlenku węgla zostały wyliczone na podstawie poniższego
wzoru.
Rysunek 24 Wzór na emisję CO2

𝐄𝐂𝐎𝟐 = 𝐄𝐦 × 𝐏
gdzie:
𝑬𝒄𝒐𝟐 – emisja dwutlenku węgla (w tonach)
𝑬𝒎 – standardowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla (w tonach/MWh)
𝑷 – zużycie danego paliwa (w MWh)
Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”(SEAP)”

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki emisji dla poszczególnych paliw.
Tabela 3 Wskaźniki emisji dla poszczególnych paliw
Rodzaj paliwa

Standardowe wskaźniki emisji
(t CO2/MWh)

Węgiel brunatny

0,364

Antracyt

0,354

Węgiel podbitumiczny

0,346

Pozostały węgiel bitumiczny

0,341

Odpad komunalny (oprócz biomasy)

0,330

Olej opałowy

0,279

Olej napędowy

0,267

Benzyna silnikowa

0,249

Gaz ziemny

0,202

Olej roślinny

0

Biodiesel

0

Bioetanol

0

Energia słoneczna

0

Energia geotermalna

0

Drewno

0-0,403

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”(SEAP)”
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Baza Inwentaryzacyjna do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno
została przygotowana na podstawie wskaźników krajowych i europejskich, które wynikają
ze średniej emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej na szczeblu krajowym i
europejskim.
Kolejne dwa wzory, przedstawiają odpowiednio wyliczenia lokalnego wskaźnika
emisji dla energii elektrycznej (EFE) i energii cieplnej (EFH).

Rysunek 25 Wzór na wyliczenie lokalnego wskaźnika emisji dla energii elektrycznej

𝐄𝐅𝐄 =

(𝐓𝐂𝐄 − 𝐋𝐏𝐄 − 𝐆𝐄𝐏) × 𝐍𝐄𝐄𝐅𝐄 + 𝐂𝐎𝟐 𝐋𝐏𝐄 + 𝐂𝐎𝟐 𝐆𝐄𝐏
𝐓𝐂𝐄

gdzie:
𝑬𝑭𝑬 - lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej (t/MWh e),
𝑻𝑪𝑬 - całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie miasta/gminy (MWh e),
𝑳𝑷𝑬 - lokalna produkcja energii elektrycznej (MWhe),
𝑮𝑬𝑷 - ilość zielonej energii elektrycznej zakupionej przez miasto/gminę (MWh e),
𝑵𝑬𝑬𝑭𝑬 - krajowy lub europejski wskaźnik emisji dla energii elektrycznej (t/MWh e),
𝑪𝑶𝟐 𝑳𝑷𝑬 - emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji energii elektrycznej (t),
𝑪𝑶𝟐 𝑮𝑬𝑷 - emisja CO2 towarzysząca produkcji certyfikowanej zielonej energii elektrycznej
kupowanej przez miasto/gminę (t).
Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”(SEAP)”
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Rysunek 26 Wzór wskaźnik emisji dla energii cieplnej

𝐂𝐎𝟐 𝐋𝐏𝐇 + 𝐂𝐎𝟐 𝐈𝐇 – 𝐂𝐎𝟐 𝐄𝐇
𝑬𝑭𝑯 =
𝐋𝐇𝐂
gdzie:
𝑬𝑭𝑯 - wskaźnik emisji dla energii cieplnej (t/MWh Heat),
𝐂𝐎𝟐 𝐋𝐏𝐇 - emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji ciepła (t),
𝐂𝐎𝟐 𝐈𝐇 - emisja CO2 związana z ciepłem importowanym spoza terenu miasta/gminy (t),
𝐂𝐎𝟐 𝐄𝐇 - emisja CO2 związana z ciepłem eksportowanym poza teren miasta/gminy (t),
𝐋𝐇𝐂 - lokalne zużycie ciepła (MWhheat).
Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”(SEAP)”
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13. WYNIKI INWENTARYZACJI DWUTLENKU WĘGLA NA TERENIE GMINY RYBNO

Baza Inwentaryzacyjna przedstawia wyniki zużycia energii, emisji dwutlenku węgla
oraz

udział

odnawialnych

źródeł

energii

na

całym

terenie

Gminy

Rybno.

Dane i informacje, zostały w niej wyselekcjonowane i usystematyzowane w sposób
umożliwiający ocenę gospodarki energią w omawianym samorządzie lokalnym.
Dodatkowo, wartości zostały podzielone na następujące sektory:
 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne,
 budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne),
 budynki mieszkalne,
 komunalne oświetlenie publiczne,
 przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami
do emisji UE-ETS),
 tabor gminny,
 transport publiczny,
 transport prywatny i komercyjny.
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Emisję dwutlenku węgla oszacowano w Megagramach [Mg]. Jest to jednostka miary,
którą popularnie nazywa się tona [t]. Dane liczbowe podane są w skali roku. Zużycia energii
otrzymane z różnych źródeł zostały podane w różnych jednostkach, w związku z tym przy
opracowaniu niniejszej Bazy zastosowano następujące przeliczniki:

Tabela 4 Przeliczniki do wyliczenia emisji CO2

Przelicznik
1 [L]

0,00086 [Mg]

1 [M3]

0,45 [Mg

1 [KWH]

0,001 [MWh]

1 [Mg]

1 [t]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Poradnika „Jak opracować plan działań
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.

Na podstawie Bazy Inwentaryzacyjnej do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Rybno na lata 2016-2020, łączne końcowe zużycie energii na terenie omawianej
Gminy wyniosło 144.053,9 MWh, w tym:
 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne – 732,7 MWh,
 budynki,

wyposażenie/urządzenia

usługowe

(niekomunalne)

– 4.170,7 MWh,
 budynki mieszkalne – 22.456,8 MWh,
 komunalne oświetlenie publiczne – 115,7 MWh,
 przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami
do emisji UE-ETS) – 0,0 MWh,
 tabor gminny – 54,2 MWh,
 transport publiczny – 57,1 MWh,
 transport prywatny i komercyjny – 116.466,7 MWh.
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Rysunek 27 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno z podziałem na sektory

Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno [MWh]

116466,7

120000
100000
80000
60000
40000
20000

22456,8
732,7 4170,7

115,7

0

54,2

57,1

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

Na podstawie Bazy Inwentaryzacyjnej dla Gminy Rybno, łączna emisja dwutlenku
węgla wyniosła 42.843,2 Mg, w tym:
 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne – 455,1 Mg,
 budynki,

wyposażenie/urządzenia

usługowe

(niekomunalne)

–

2.978,0 Mg,
 budynki mieszkalne – 9.448,6 Mg,
 komunalne oświetlenie publiczne – 137,8 Mg,
 przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami
do emisji UE-ETS) – 0,0 Mg,
 tabor gminny – 14,3 Mg,
 transport publiczny – 15,2 Mg,
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 transport prywatny i komercyjny – 29.794,2 Mg.

Rysunek 28 Emisja CO2 z podziałem na sektory w Gminie Rybno

Emisja CO2 na terenie Gminy Rybno [Mg]

29794,2
30000

25000
20000
15000
9448,6
10000
2978

5000
455,1

137,8

0

14,3

15,2

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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Baza Inwentaryzacyjna, także uwzględnia dane dotyczące udziału odnawialnych
źródeł energii w całościowym zużyciu energii, która dla Gminy Rybno wynosi 5.146,5 MWh
pozyskiwanej z:
 inna biomasa – 4.978,9 MWh,
 słoneczna cieplna – 167,6 MWh.

Rysunek 29 Udział energii OZE w końcowym zużyciu energii na terenie Gminy Rybno

Udział energii OZE w końcowym zużyciu energii
na terenie Gminy Rybno
energia
pozyskiwana z OZE
4%

energia
pozyskiwana z OZE

pozostała energia

pozostała energia
96%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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13.1.

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA KOMUNALNE

Wyniki w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne otrzymano
po analizie danych i informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Rybno oraz Starostwa
Powiatowego w Sochaczewie.
Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze budynki,
wyposażenie/urządzenia komunalne wynosi 732,7 MWh, w tym:
 energia elektryczna – 297,7 MWh,
 energia cieplna – 435,0 MWh.
Poniższy rysunek przedstawia sektor budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
z podziałem na energię elektryczną i energię cieplną w aspekcie końcowego zużycia energii
na omawianym terenie.

Rysunek 30 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze budynki
wyposażenie/urządzenia komunalne.

Końcowe zużycie energii w sektorze budynki
wyposażenie/urządzenia komunalne [MWh]
energia cieplna
59%

energia elektryczna
energia cieplna

energia elektryczna
41%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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Energia cieplna w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne dzieli się
na pozyskaną z:
 oleju opałowego – 358,4 MWh,
 węgla kamiennego – 1,4 MWh,
 innej biomasy – 75,2 MWh.

Rysunek 31 Podział energii cieplnej w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne

Podział energii cieplnej w sektorze budynki,
wyposażenie/urządzenia komunalne [MWh]
inna biomasa
17%

olej opałowy

węgiel kamienny
0%

węgiel kamienny
inna biomasa

olej opałowy
83%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia
komunalne wyniosła 455,1 Mg, w tym wyszczególniono:
 energia elektryczna – 354,6 Mg,
 energia cieplna – 100,5 Mg.
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Rysunek 32 Emisja CO2 w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne

Emisja CO2 w sektorze budynki,
wyposażenie/urządzenia komunalne [Mg]
energia cieplna
22%

energia elektryczna
energia cieplna

energia elektryczna
78%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

Emisja z energii cieplnej w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
dzieli się na pozyskaną z:
 oleju opałowego – 100,0 MWh,
 węgla kamiennego – 0,5 MWh.
Rysunek 33 Emisja dwutlenku węgla z energii cieplnej w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia
komunalne

Emisja z energii cieplnej w sektorze budynki,
wyposażenie/urządzenia komunalne [MWh]
węgiel kamienny
0%

olej opałowy
węgiel kamienny

olej opałowy
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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W sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne udział OZE w zużyciu
energii, wynosi 75,2 MWh i pochodzi z innej biomasy.

Rysunek 34 Udział energii OZE w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne

Udział energii OZE w sektorze budynki,
wyposażenie/urządzenia komunalne
energia
pozyskiwana z OZE
10%

energia
pozyskiwana z OZE

pozostała energia

pozostała energia
90%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

strona 70.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RYBNO
13.2.

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA USŁUGOWE (NIEKOMUNALNE)

Wyniki w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)
oszacowano po analizie informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Rybno, danych
statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyliczeń od Operatora Sieci
Energetycznej oraz z ankiet od przedsiębiorców. Wyżej pozyskane informacje zostały
odpowiednio przeliczone, tak aby można było je uwzględnić w Bazie Inwentaryzacyjnej.
Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze budynki,
wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) wynosi 4.170,7 MWh.
Poniższy rysunek przedstawia sektor budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne) w aspekcie zużycia energii na omawianym terenie.

Rysunek 35 Zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze budynki wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalne).

Końcowe zużycie energii w sektorze budynki
wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne) [MWh]
inna biomasa
12%

energia elektryczna
49%

energia elektryczna
gaz ciekły

olej opałowy

węgiel kamienny
37%

węgiel kamienny
inna biomasa

olej opałowy
1%

gaz ciekły
1%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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Omawiany sektor dzieli się na:
 energię elektryczną – 2.041,3 MWh,
 gaz ciekły – 21,0 MWh,
 olej opałowy – 42,6 MWh,
 węgiel kamienny – 1.554,5 MWh,
 inna biomasa – 511,3 MWh.
Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalne) wynosi 2.975,2 Mg, w tym wyszczególniono:
 energię elektryczną – 2.431,2 Mg,
 gaz ciekły – 4,8 Mg,
 olej opałowy – 11,9 Mg,
 węgiel kamienny – 530,1 Mg.
Rysunek 36 Emisja CO2 w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)

Emisja CO2 w sektorze budynki
wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne) [Mg]
węgiel kamienny
18%
gaz ciekły
0%

energia elektryczna
82%
energia elektryczna
gaz ciekły
olej opałowy

olej opałowy
0%

węgiel kamienny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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W sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) udział OZE
w zużyciu energii, wynosi on 511,3 MWh i pochodzi z innej biomasy.

Rysunek 37 Udział energii OZE w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)

Udział energii OZE w sektorze budynki,
wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne)
energia
pozyskiwana z OZE
12%
energia
pozyskiwana z OZE

pozostała energia

pozostała energia
88%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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13.3.

BUDYNKI MIESZKALNE

Wyniki inwentaryzacji w sektorze budynki mieszkalne opracowano po analizie
danych i informacji otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyliczeń
od Operatora Sieci Energetycznej oraz z ankiet od mieszkańców, a następnie zostały
odpowiednio przeliczone.
Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze budynki, mieszkalne
wynosi 22.456,8 MWh, w tym:
 energię elektryczną – 3.987,6 MWh,
 gaz ciekły – 183,4 MWh,
 olej opałowy – 366,2 MWh,
 węgiel kamienny – 13.359,6 MWh,
 inna biomasa – 4.392,4 MWh,
 słoneczna cieplna – 167,6 MWh.
Poniższy rysunek przedstawia sektor budynki mieszkalne w aspekcie zużycia
finalnego energii.
Rysunek 38 Zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze budynki mieszkalne.

Końcowe zużycie energii w sektorze budynki
mieszkalne [MWh]
energia elektryczna
18%

inna biomasa
19%

energia elektryczna
gaz ciekły

słoneczna cieplna
1%
gaz ciekły
1%
węgiel kamienny
59%

olej opałowy
węgiel kamienny
inna biomasa
słoneczna cieplna

olej opałowy
2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze budynki mieszkalne wynosi
9.448,6 Mg, w tym wyszczególniono:
 energię elektryczną – 4.749,2 Mg,
 gaz ciekły – 41,6 Mg,
 olej opałowy – 102,2 Mg,
 węgiel kamienny – 4.555,6 Mg.

Rysunek 39 Emisja CO2 w sektorze budynki mieszkalne.

Emisja CO2 w sektorze budynki mieszkalne [Mg]
energia elektryczna
50%
węgiel kamienny
48%

energia elektryczna
gaz ciekły
olej opałowy
węgiel kamienny

olej opałowy
1%

gaz ciekły
1%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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W sektorze budynki mieszkalne udział OZE w zużyciu energii, wynosi
4.560 MWh, w tym z innej biomasy – 4.392,4 MWh i z słonecznej cieplnej
– 167,6 MWh.

Rysunek 40 Udział energii OZE w sektorze budynki mieszkalne.

Udział energii OZE w sektorze budynki,
mieszkalne
energia
pozyskiwana z OZE
20%

energia
pozyskiwana z OZE

pozostała energia

pozostała energia
80%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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13.4.

KOMUNALNE OŚWIETLENI E ULICZNE

Wyniki pochodzące z komunalnego oświetlenia ulicznego została oszacowana
na podstawie informacji z Urzędu Gminy Rybno. Została uwzględniona specyfikacja
w zakresie ilości lamp, ich parametrów technicznych i godzin włączenia/wyłączenia.
Po oszacowaniu zużycia prądu wyznaczono emisję CO2 na podstawie odpowiednich
przeliczników.
Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze komunalne oświetlenie
uliczne wynosi 115,7 MWh, które wynika ze zużycia energii elektrycznej.
Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze komunalne oświetlenie uliczne wyniosła
137,8 Mg.
W omawianym sektorze brak jest udziału odnawialnych źródeł energii.
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13.5.

TABOR GMINNY

Wyniki

w

sektorze

tabor

gminny

zostały

uzyskane

po analizie

danych

i informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Rybno. Wyżej wymienione dane zostały
odpowiednio przeliczone, tak aby można było je uwzględnić w Bazie Inwentaryzacyjnej.
Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze tabor gminny wynosi
54,2

MWh,

w

tym

z

oleju

napędowego

–

43,1

MWh

i

z

benzyny

– 11,1 MWh.
Emisja

dwutlenku

węgla

w

sektorze

tabor

gminny

wyniosła

14,3

Mg,

w tym z oleju napędowego 11,5 Mg i z benzyny – 2,8 Mg.
W omawianym sektorze brak jest udziału odnawialnych źródeł energii.
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13.6.

TRANSPORT PUBLICZNY

Wyniki w sektorze transport publiczny opracowano po analizie danych i informacji
otrzymanych z Urzędu Gminy Rybno. Wyżej wymienione dane zostały odpowiednio
przeliczone, tak aby można było je uwzględnić w Bazie Inwentaryzacyjnej.
Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze transport publiczny
wynosi 57,1 MWh, który powstaje w wyniku spalania oleju napędowe.
Emisja dwutlenku węgla w sektorze transport publiczny wyniosła 15,2 Mg.
W omawianym sektorze brak jest udziału odnawialnych źródeł energii.
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13.7.

TRANSPORT PRYWATNY I KOMERCYJNY

Wyniki w sektorze transport prywatny i komercyjny opracowano po analizie danych i
informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Rybno i z ankiet dla mieszkańców
i przedsiębiorców oraz z punktów kontrolnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Następnie przedmiotowe dane zostały odpowiednio przeliczone, tak aby można
było je uwzględnić w Bazie Inwentaryzacyjnej.
Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze transport prywatny i
komercyjny wynosi 116.466,7 MWh, w tym:
 gaz ciekły – 6.865,8 MWh,
 olej napędowy – 52.330,2 MWh,
 benzyna – 57.270,7 MWh.
Poniższy rysunek przedstawia sektor transport prywatny i komercyjny z podziałem
na rodzaj paliwa.

Rysunek 41 Zużycie energii na terenie Gminy Rybno w sektorze transport prywatny i komercyjny.

Końcowe zużycie energii w sektorze transport
prywatny i komercyjny [MWh]
gaz ciekły
6%

benzyna
49%

olej napędowy
45%
gaz ciekły
olej napędowy
benzyna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
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Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze transport prywatny i komercyjny wyniosła
29.794,2 Mg, w tym wyszczególniono:
 gaz ciekły – 1.560,6 Mg,
 olej napędowy – 13.972,2 Mg,
 benzyna – 14.261,4 Mg.

Rysunek 42 Emisja CO2 w sektorze transport prywatny i komercyjny.

Emisja CO2 w sektorze transport prywatny
i komercyjny [Mg]
gaz ciekły
5%

gaz ciekły

benzyna
48%

olej napędowy

olej napędowy
47%

benzyna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

W omawianym sektorze brak jest udziału odnawialnych źródeł energii.
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14. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji
analizie
na

gazów

cieplarnianych,

dokumentów

strategicznych

szczeblu

globalnym,

unijnym,

krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz
diagnozie stanu obecnego na terenie
Gminy

Rybno

zidentyfikowano

następujące obszary problemowe:
 duża

ilość

domowych

gospodarstw
korzystająca

z ogrzewania na węgiel,
 negatywne

przyzwyczajenia

mieszkańców,
 nieefektywne

oświetlenie

publiczne typu tradycyjnego,
 potrzeba remontów, modernizacji
w

budynkach

użyteczności

publicznej,
 niski udział wykorzystania energii
odnawialnej.

strona 82.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RYBNO
15.

PLAN DZIAŁAŃ

Plan działań dla Gminy Rybno na lata 2016-2020 zawiera zadania dla administracji
lokalnej, mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów działających na terenie
omawianego samorządu.
Zadania

zostały

wymienione

w

poniższej

tabeli

z wyszczególnieniem:

l.p., nazwa zadania, szacowany koszt, podmiot odpowiedzialny, termin realizacji, zgodność
z Programem Ochrony Powietrza, źródła finansowania, roczna oszczędność emisji
[MWh/rok], roczne zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii [MWh/rok],
roczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla [MgCO2/rok] i metodologia wyliczenia
rocznego zmniejszenia emisji.
Ponadto, zastosowana została metodologia do planu działań na podstawie
wskaźników

szacunkowych

wyliczonych

na

podstawie

wiedzy,

doświadczenia

eksperckiego oraz opierając się o dane ze zrealizowanych podobnych projektów. Wybór
metody został wybrany pod wpływem faktu, iż Gmina Rybno nie posiada aktualnych
audytów energetycznych do niżej wskazanych zadań. Dodatkowo, należy podkreślić, iż
przedmiotowe wskaźniki mogą ulec zwiększeniu z powodu rozwoju technologii, która cały
czas ewoluuje i osiąga coraz lepsze efekty z punktu widzenia efektywności energetycznej
a także środowiskowej.
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1.500.000 zł

Urząd Gminy
Rybno

Lata
20162020

Lata
20162020

POIiŚ 20142020,
RPO WM
2014-2020,
NFOŚiGW
i WFOŚiGW
w Warszawie
.
POIiŚ 20142020,
PROW 20142020,
RPO WM
2014-2020,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
w Warszawie
,
BGK

69,42

256,45

0,00

13,15

Metodologia
wyliczenia
rocznego
zmniejszenia
emisji.

Roczne
zmniejszenie
emisji CO2
[MgCO2/rok]

Roczne
zwiększenie
produkcji energii
z OZE [MWh/rok]

Roczna
oszczędność
energii [MWh/rok]

Źródła
finansowania

Zgodność z POP

Termin realizacji

Podmiot
odpowiedzialny
za zadanie
Urząd Gminy
Rybno

tak

2.

Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
z
udziałem OZE, w tym
zadanie:
Termomodernizacja
i zmiana sposobu
użytkowania
budynku położonego
na działce nr 68 we
wsi Złota – kultura.

655.500 zł.

tak

1.

Wymiana oświetlenia
publicznego
na terenie
Gminy
Rybno.

Szacowany koszt

Nazwa zadania

L.P.

Tabela 5 Plan działań dla Gminy Rybno

82,68

Przyjęto,
iż
emisja
z energii
elektrycznej zmniejszy się
o 60%
na podstawie
Publikacji
„Gospodarka
Niskoemisyjna zaczyna się
w Gminie”, opis projektu str. 19

159,29

Przyjęto,
iż emisja zmniejszy się
o 35%, zaś OZE zwiększy
się o 2% na podstawie
doświadczenia
w przeprowadzeniu
audytów energetycznych
w budynkach.
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4.

Wymiana
gminnego.

taboru

200.000 zł

Urząd Gminy
Rybno

Urząd Gminy
Rybno

Lata
20162020

NFOŚiGW,
WFOŚiGW
w Warszawie

NFOŚiGW,
WFOŚiGW
w Warszawie

89,31

10,84

0,00

0,00

Metodologia
wyliczenia
rocznego
zmniejszenia
emisji.

Roczne
zmniejszenie
emisji CO2
[MgCO2/rok]

Roczne
zwiększenie
produkcji energii
z OZE [MWh/rok]

Roczna
oszczędność
energii [MWh/rok]

Źródła
finansowania

Zgodność z POP

Termin realizacji
Lata
20162020

tak

40.000 zł.

Podmiot
odpowiedzialny
za zadanie

Szacowany koszt

Wymiana urządzeń
biurowych
w budynkach
użyteczności
publicznej na sprzęt
energooszczędny.

tak

3.

Nazwa zadania

L.P.
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106,38

Przyjęto,
iż
emisja
z
energii
elektrycznej
zmniejszy
się
o
30%
na podstawie uśrednienia
danych
od producentów urządzeń
energooszczędnych.

2,86

Przyjęto,
iż
emisja
zmniejszy się o 20%
na podstawie uśrednienia
danych
od
producentów
samochodów.
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Metodologia
wyliczenia
rocznego
zmniejszenia
emisji.

Roczne
zmniejszenie
emisji CO2
[MgCO2/rok]

Roczne
zwiększenie
produkcji energii
z OZE [MWh/rok]

Roczna
oszczędność
energii [MWh/rok]

Lata
20152018

Źródła
finansowania

130.000 zł

Urząd Gminy
Rybno

Zgodność z POP

Urząd Gminy
Rybno

tak

50.000 zł

Lata
20162018

PROW,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
w Warszawie

n/d

n/d

n/d

Nowa inwestycja.

tak

Termin realizacji

6.

Budowa Przedszkola
w
Rybnie
–
Wychowanie
przedszkolne.

Podmiot
odpowiedzialny
za zadanie

5.

Budowa
budynku
socjalnego
wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą
w miejscowości
Ludwików – poprawa
warunków bytowych
mieszkańców.

Szacowany koszt

Nazwa zadania

L.P.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RYBNO

Środki
własne

n/d

n/d

n/d

Nowa inwestycja.
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50.000 zł

Lata
20162018

Środki
własne

Środki
własne

582,33

582,33

0,00

0,00

Metodologia
wyliczenia
rocznego
zmniejszenia
emisji.

Roczne
zmniejszenie
emisji CO2
[MgCO2/rok]

Roczne
zwiększenie
produkcji energii
z OZE [MWh/rok]

Roczna
oszczędność
energii [MWh/rok]

Źródła
finansowania

Zgodność z POP

Termin realizacji

Podmiot
odpowiedzialny
za zadanie
Urząd Gminy
Rybno

Lata
20152016

tak

8.

Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowości Złota
poprawa
bezpieczeństwa.

30.000 zł

Urząd Gminy
Rybno

tak

7.

Przebudowa
drogi
gminnej Szwarocin
StaryZłota
poprawa
bezpieczeństwa.

Szacowany koszt

Nazwa zadania

L.P.
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148,97

Przyjęto,
iż
emisja
w
sektorze
transport
prywatny i komercyjny
zmniejszy się o 0,5% na
podstawie
już
zrealizowanych projektów
transportowych.

148,97

Przyjęto,
iż
emisja
w sektorze
transport
prywatny i komercyjny
zmniejszy się o 0,5%
na podstawie
już zrealizowanych
projektów transportowych.
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10.

System gospodarki
wodno-ściekowej
w gminie Rybni Etap
II
–
ochrona
środowiska.

90.000 zł

Urząd Gminy
Rybno

Lata
20142017

Lata
20162017

Środki
własne

PROW,
POIŚ

0,57

54,72

0,00

0,00

Metodologia
wyliczenia
rocznego
zmniejszenia
emisji.

Roczne
zmniejszenie
emisji CO2
[MgCO2/rok]

Roczne
zwiększenie
produkcji energii
z OZE [MWh/rok]

Roczna
oszczędność
energii [MWh/rok]

Źródła
finansowania

Zgodność z POP

Termin realizacji

Podmiot
odpowiedzialny
za zadanie

Szacowany koszt
930.000 zł

Urząd Gminy
Rybno

tak

Przebudowa
trasy
autobusu szkolnego
–
Etap
II
–
bezpieczeństwo
i poprawa warunków
życia mieszkańców.

tak

9.

Nazwa zadania

L.P.
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0,15

Przyjęto,
iż
emisja
w
sektorze
transport
publiczny zmniejszy się
o
0,5%
na
podstawie
już
zrealizowanych projektów
transportowych.

25,76

Przyjęto, iż emisja z energii
elektrycznej u odbiorców
w aspekcie
wodnokanalizacyjnym
zmniejszy się o
2%
w budynkach
podłączonych do sieci
kanalizacyjnej
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20.000 zł.

Urząd Gminy
Rybno

Lata
20162020

Lata
20162020

NFOŚiGW,
WFOŚiGW
w Warszawie

NFOŚiGW
i WFOŚiGW.

266,28

224,57

107,78

0,00

Metodologia
wyliczenia
rocznego
zmniejszenia
emisji.

Roczne
zmniejszenie
emisji CO2
[MgCO2/rok]

Roczne
zwiększenie
produkcji energii
z OZE [MWh/rok]

Roczna
oszczędność
energii [MWh/rok]

Źródła
finansowania

Zgodność z POP

Termin realizacji

Podmiot
odpowiedzialny
za zadanie
Urząd Gminy
Rybno

tak

12.

Lekcje edukacyjne
przeprowadzane
w
szkołach
na
terenie Gminy Rybno
w aspekcie dbania
o jakość powietrza.

20.000 zł

tak

11.

Akcje
promocyjne
wśród mieszkańców
i
przedsiębiorców
promujące
zachowania
proekologiczne
skierowane
na obniżenie emisji
CO2.

Szacowany koszt

Nazwa zadania
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422,21

Przyjęto,
iż
emisja
od mieszkańców
i przedsiębiorców
i z transportu prywatnego
i komercyjnego zmniejszy
się o 1%, zaś OZE
zwiększy się o 0,5%
na podstawie
doświadczenia
w przeprowadzeniu akcji
promocyjnych.

94,49

Przyjęto,
iż
emisja
w sektorze
budynki
mieszkalne zmniejszy się
o
1%,
na podstawie
doświadczenia
w przeprowadzeniu akcji
promocyjnych.
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14.

RAZEM

Ok 70.000 zł
za jedną
termomodern
izacje

-

Lata
20162020

-

-

środki
NFOŚiGW
i WFOŚiGW.

1.553,27

71,85

724,89

-

-

3.690,09

192,79

1.916,64

Metodologia
wyliczenia
rocznego
zmniejszenia
emisji.

Roczne
zmniejszenie
emisji CO2
[MgCO2/rok]

Roczne
zwiększenie
produkcji energii
z OZE [MWh/rok]

Roczna
oszczędność
energii [MWh/rok]

Źródła
finansowania

Zgodność z POP

Termin realizacji

Podmiot
odpowiedzialny
za zadanie
Mieszkańcy,
przedsiębiorcy
i inne podmioty
działające
na terenie
Gminy Rybno.

tak

13.

Termomodernizacja
z udziałem
OZE
budynków
mieszkalnych oraz
obiektów
przeznaczonych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej.

Szacowany koszt

L.P.

Nazwa zadania
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Przyjęto,
iż
1/6
mieszkańców
i
przedsiębiorców
przeprowadzi
termomodernizację (sektor
budynki
mieszkalne
i
sektor
budynki,
wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalna),
w związku z tym emisja
zmniejszy
się
o 35%,
zaś
OZE
zwiększy
się o 2% na podstawie
doświadczenia
w przeprowadzeniu
audytów energetycznych
w budynkach.
-

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z Urzędem Gminy Rybno
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W tym miejscu należy podkreślić, iż przy realizacji zadań przez jednostkę
samorządu terytorialnego będą stosowane tzw. zielone zamówienia publiczne.
Oznacza to wprowadzenie do procedur zamówień publicznych dodatkowego kryterium
efektywności energetycznej, które wprowadziła Dyrektywa 20012/27/UE w sprawie
efektywności energetycznej oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych
pojazdów

transportu

drogowego,

nakładają

obowiązek

uwzględnienia

w zamówieniach publicznych efektywności energetycznej nabywania towarów.
Jednocześnie, Urząd Gminy Rybno przy zadaniach w ramach planowania
przestrzennego, będzie kierował się wsparciem i rozwojem gospodarki niskoemisyjnej
na terenie samorządu Rybno poprzez odpowiednie zapisy przy dokonywaniu zmian
w obecnych dokumentów, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Dodatkowo, podjęte działania Gminy będą między innymi uwzględniać
w planach zagospodarowania przestrzennego wymogi dotyczące zaopatrzenia
mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń
z indywidualnych

systemów

grzewczych

oraz

projektowanie

linii

zabudowy

uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” gminy ze szczególnym uwzględnieniem
terenów o gęstej zabudowie oraz utrzymanie na wysokim poziomie powierzchni
terenów zielonych.
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16. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Poniżej zostały przedstawione przykładowe możliwości z jakich Programów
krajowych, regionalnych i innych środków zewnętrznych można pozyskać dodatkowe
środki na realizację zadań opracowanych w Planie działań – Rozdział 15.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program

Operacyjny

Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020 to program krajowy,
zwany dalej POIiŚ. W przedmiotowym programie
dofinansowanie można uzyskać na realizację
inwestycji związanych z ochroną środowiska, dostosowaniem do zmian klimatu oraz
zapewnienia

możliwości

zagwarantowania

bezpieczeństwa

energetycznego

w szerokim spektrum przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
POIiŚ 2014- 2020 daje wsparcie dla inwestycji określonych w poprzedniej
perspektywie
Infrastruktura

finansowej,
i

dokumentu spowodują

gdyż

jest

Środowisko
wypełnienie

kontynuacją

2007-2013.
założeń

Programu

Założenia

Operacyjnego
przedmiotowego

funkcjonujących

dokumentów

strategicznych: Strategii Rozwoju Kraju i strategii sektorowych. Głównym celem
programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej kraju dzięki rozwojowi
infrastruktury technicznej z równoczesnym zapewnieniem ochrony stanu środowiska,
spójności społecznej i terytorialnej dla wszystkich regionów Polski. Głównym celem
POIiŚ jest „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej
środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”.
Beneficjentami programu mogą być: podmioty publiczne (m.in. jednostki
samorządu terytorialnego) i podmioty prywatne, zwłaszcza duże przedsiębiorstwa.

strona 92.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RYBNO
Program jest finansowany z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Programu

Operacyjnego

Infrastruktura

i

Środowisko

2014-2020

w następujących priorytetach wspiera gospodarkę niskoemisyjną:
I Osi Priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 wspieranie

wytwarzania

i

dystrybucji

energii

pochodzącej

ze

źródeł

odnawialnych,
 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach,
 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym,
 rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających
na niskich i średnich poziomach napięcia,
 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej

mobilności

miejskiej

i

działań

adaptacyjnych

mających

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu,
 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
II Osi Priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu
systemów zarządzania klęskami i katastrofami,
 inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym UE w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych
przez państwa członkowskie,
 inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
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wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych
przez państwa członkowskie,
 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja
gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura
2000” i zieloną infrastrukturę,
 podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację
terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu
hałasu.
III Osi Priorytetowej - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu
poprzez inwestycje w TEN-T,
 rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu)
i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych
i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury
portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej
i lokalnej.
IV Osi Priorytetowej – Infrastruktura Drogowa dla Miast
 wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu
poprzez inwestycje w TEN-T,
 zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.
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V Osi Priorytetowej – Rozwój Transportu Kolejowego w Polsce
 wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu
poprzez inwestycje w TEN-T,
 rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i inteoperacyjnych
systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących
zmniejszaniu hałasu.
VI Osi Priorytetowej - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej

mobilności

miejskiej

i

działań

adaptacyjnych

mających

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
VII Osi Priorytetowej - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez
rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii
oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych.
VIII Osi Priorytetowej – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 zachowanie,

ochrona,

promowanie

i

rozwój

dziedzictwa

naturalnego

i kulturowego.
IX Osi Priorytetowej - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają
się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności
w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia
z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Jednostka
może

samorządu

pozyskać

Programu

terytorialnego

środki

z Regionalnego

Operacyjnego

Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM
2014-2020).

Główny

to „Inteligentny,

cel

programu

zrównoważony

rozwój

zwiększający spójność społeczną i terytorialną
przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”. Przedmiotowy dokument
realizuje polityki rozwoju Samorządu Województwa Mazowieckiego opierającym się
o założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne
Mazowsze oraz projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego.
Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Mazowieckiego

na lata 2014-2020 w następujących priorytetach wspiera gospodarkę niskoemisyjną:
IV Oś Priorytetowa – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną -priorytet inwestycyjny
 4a – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych,
 4c Wspieranie
energią

efektywności

i wykorzystywania

energetycznej,

odnawialnych

inteligentnego

źródeł

energii

zarządzania

w

budynkach

publicznych i w sektorze mieszkaniowym,
 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej

mobilności

miejskiej

i

działań

adaptacyjnych

mających

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020

Program

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich w latach 2014-2020 (PROW)
przeznaczony

będzie

na

realizację

wspólnotowej polityki rozwoju obszarów
wiejskich

w odniesieniu

do

celów

strategii Europa 2020. Za gospodarkę
niskoemisyjną będzie odpowiedzialny
Priorytet 5 pt.: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami przechodzenia
na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym. Cele szczegółowe to:
 poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie,
 poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie
spożywczym,
 ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii produktów
ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych
dla celów biogospodarki,
 redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa,
 promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie.
Finansowanie w ramach PROW będzie przyznawane w formie ryczałtu. Będzie
ono jednorazowe za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż rolne
oraz dolesienie na terenach pokrytych samosiewem oraz ewentualnie ochronę
poprzez ogrodzenie lub palikowanie tzw. wsparcie na zalesienie. W przypadku
pielęgnowania i ewentualną

ochronę

przed zwierzyną

poprzez stosowanie

repelentów nowo założonych upraw leśnych, jak również terenów zalesionych
w wyniku sukcesji naturalnej, tzw. premia pielęgnacyjna maksymalnie przez 5 lat.
Zaś w przypadku pokrycia utraconych dochodów z działalności rolniczej, tzw. premia
zalesieniowa wypłacana maksymalnie przez 12 lat.
Wysokość ryczałtu jest uzależniona od szczegółowych kryteriów określonych
wytycznymi zawartymi w PROW 2014-2020. Jednak, nie określono w nich kwot
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minimalnych, ani maksymalnych wartości projektu. Wprowadzono kryterium dotyczące
maksymalnej powierzchni gruntu objętego pomocą, które wynosi na jednego
beneficjenta nie więcej niż 20 ha.
Dodatkowo, w priorytecie 2 oraz 3 w ramach działania pt.: Inwestycje w środki
trwałe dofinansowane będą przedsiębiorstwa i gospodarstwa, w których efektem
modernizacji będzie oszczędność wody, energii, wykorzystanie produktów ubocznych
lub odpadowych, wykorzystanie OZE lub produkcja surowców odnawialnych
do produkcji energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kolejnym źródłem pozyskiwania środków zewnętrznych oprócz Programów
krajowych i regionalnych są środki krajowe, które można pozyskać z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dofinansowania w formie dotacji,
pożyczki lub dopłaty do ceny wykupu
obligacji pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
można

otrzymać

z

następujących

programów:
 Gospodarka Ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych,
 Współfinansowanie

projektów

Programu

Operacyjnego

Infrastruktura

i Środowisko,
 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 Instalacje gospodarowania odpadami,
 Współfinansowanie

projektów

Programu

Operacyjnego

Infrastruktura

i Środowisko,
 Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składników odpadów,
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 Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska,
 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin
i wód podziemnych,
 Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin,
 LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej,
 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów,
 Monitoring środowiska,
 Dostosowanie do zmian klimatu,
 Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń,
 Usuwanie odpadów wraz z remediacją powierzchni ziemi.

Program LIFE na lata 2014-2020

Program LIFE pozwala na współfinansowanie
działań z zakresu środowiska. Składa się on z dwóch
części.
W pierwszej części są dwa komponenty,
tj. II i III, które dotyczą gospodarki niskoemisyjnej.
Komponent II pt.: Polityka i zarządzanie w zakresie
środowiska

umożliwia

uzyskanie

wsparcia

na

realizację

innowacyjnych

lub demonstracyjnych projektów z zakresu: zapobiegania zmianom klimatycznym,
ochrony zdrowia i polepszania jakości życia, ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony
gleb, ochrony przed hałasem, monitorowania lasów oraz ochrony przed pożarami,
zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, jak również
tworzenia, wdrażania i oceny polityk oraz prawa UE w zakresie ochrony środowiska.
Komponent III pt.: Informacja i komunikacja pozwala na sfinansowanie działań
nieinwestycyjnych, należą do nich projekty informacyjne i komunikacyjne, kampanii
na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę
najlepszych doświadczeń i praktyk.
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Dofinansowanie w części pierwszej udzielane będzie w formie pożyczki
na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy - minimalna kwota pożyczki
200.000 zł lub pożyczki na zachowanie płynności finansowej - minimalna kwota
pożyczki 400.000 zł.
Druga część dotyczy projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów
Programu LIFE, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań
na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 ,
w tym projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.
Dofinansowanie

w

części

drugiej

udzielane

będzie

w formie

do 30% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna wartość

dotacji

dofinansowania

NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych
oraz pożyczki na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy - minimalna kwota
pożyczki 200.000 zł. lub pożyczki na zachowanie płynności finansowej - minimalna
kwota pożyczki 400.000 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kolejnym źródłem pozyskiwania
środków

zewnętrznych

z Wojewódzkiego
Środowiska

i

są

programy

Funduszu

Ochrony

Gospodarki

Wodnej

w Warszawie gdzie można otrzymać wsparcie finansowe dla gminy z następujących
programów:
 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych,
 Zadania z zakresu ochrony wód,
 Budowa

i

przebudowa

urządzeń

oraz

obiektów

hydrotechnicznych

poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie
skutków powodzi,
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 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji
uzdatniania wody,
 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń
i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę
terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi,
 Zadania z zakresu gospodarki wodnej,
 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem
ciepła z wentylacji,
 Modernizacja oświetlenia elektrycznego,
 Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
 Poprawa

jakości

powietrza

na

terenie

województwa

mazowieckiego

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni,
 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów
w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza
na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023,
 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego,
 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk,
 Wspomaganie

edukacji

ekologicznej

poprzez

propagowanie

działań

podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej,
 Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego.
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Mieszkańcy i przedsiębiorcy również, mogą się ubiegać o zewnętrzne środki
z NFOŚiGW z następujących programów:
 Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,
 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki,
 Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 BOCIAN- Rozproszone, odnawialne źródła energii.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej
BGK)

udziela

premii

termomodernizacyjnej

na realizację przedsięwzięć, których celem jest
zmniejszenie

zużycia

energii

na potrzeby

ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
w budynkach

mieszkalnych,

zbiorowego

zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność

jednostek samorządu

terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych. Dodatkowo
te zadania muszą doprowadzić do redukcji kosztów pozyskania ciepła dostarczanego
do wyżej wskazanych budynków poprzez wykonanie przyłącza technicznego
do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła.
Omawiane działania mają na celu zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych
sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła. Ponadto,
całkowita

lub

częściowa

zamiana

źródeł

energii

na

źródła

odnawialne

lub, zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania
określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.
Wartość dofinansowania wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej
niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych
na podstawie audytu energetycznego.
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Beneficjentami premii termomodernizacyjnej z BGK mogą być właściciele
lub zarządcy, tj. osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty
mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, budynków
mieszkalnych,
publicznej

budynków

stanowiących

zbiorowego
własność

zamieszkania,
jednostek

budynków

samorządu

użyteczności
terytorialnego

i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci
ciepłowniczej i lokalnego źródła ciepła.
Na dzień sporządzania niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
nie wszystkie konkursy w perspektywie budżetowania 2014-2020 są jeszcze
dostępne, w związku z tym jednostki samorządu terytorialnego wraz z mieszkańcami
i przedsiębiorcami powinny śledzić zewnętrzne możliwości finansowania zadań
proponowanych w przedmiotowym dokumencie.
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17. MONITORING I ZARZĄDZANIE PLANEM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY
RYBNO

W celu osiągnięcia zakładanych celów strategicznych Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno na lata 2016-2020 jest odpowiednie zaplanowanie
monitoringu i zarządzania całym Planem. Są to elementy procesu analizy
i zarządzania ryzykiem.
Monitoring PGN będzie procesem oceny, w jakim zakresie i na jakim etapie
wdrażane są postanowienia i zobowiązania przedmiotowego opracowania.
W celu efektywnego przeprowadzenia monitoringu należy odpowiednio dobrać
wskaźniki,

które

umożliwią

bieżącą

identyfikację

potencjalnych

zagrożeń,

wprowadzanie korekt i aktualizacji oraz w sytuacjach nadzwyczajnych podjęcie działań
dostosowawczych i naprawczych. Główne wskaźniki, które zostały przyporządkowane
do poszczególnych zadań to:
 Roczna oszczędność energii [MWh/rok],
 Roczne zwiększenie produkcji energii z OZE [MWh/rok],
 Roczne zmniejszenie emisji CO2 [MgCO2/rok].
Zaleca się, iż weryfikacja inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla powinna być
przeprowadzana co dwa lata. Następnie, na podstawie otrzymanych wyników
powinien być sporządzony raport dla Wójta Gminy i Rady Gminy Rybno.
Ważny jest fakt, iż monitoring zadań realizowanych przez mieszkańców,
przedsiębiorców i inne podmioty działające na terenie Gminy Rybno jest utrudniony,
a czasem nawet niemożliwy, gdyż administracja samorządowa może działać
w granicach prawa i na jego podstawie. Interpretacja przekłada się na stan faktyczny,
iż jednostka samorządu terytorialnego nie ma środków prawnych do weryfikacji zadań
realizowanych na prywatnym terytorium, a tym bardziej nie może przymusić inne
podmioty do raportowania postępów z podjętych zadań w ramach gospodarki
niskoemisyjnej.
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Urząd Gminy Rybno planuje, iż finansowanie monitoringu PGN będzie
finansowane z budżetu gminy oraz ze źródeł zewnętrznych – zostało to omówione
w rozdziale Źródła finansowania zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Plan działań na terenie Gminy Rybno zakłada osiągnięcie następujących
wskaźników do 2020 roku:
Tabela 6 Planowany efekt ekologiczny z Planu Działań dla Gminy Rybno

Wartość liczbowa
MWh/rok

Wartość procentowa

Roczna oszczędność
energii

3.690,09

2,56

Roczne zwiększenie
produkcji energii z OZE

192,79

3,75

Roczne zmniejszenie
emisji CO2

1.916,64

4,47

%

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 43 Roczna oszczędność energii na terenie Gminy Rybno

2020 rok 140.363,81
MWh/rok

2,56%

2015 rok 144.053,90
MWh/rok
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 44 Obniżenie emisji CO2 na terenie Gminy Rybno

2015 rok 42.843,20
MgCO2/rok

4,47%

2020 rok 40.926,56
MgCO2/rok
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 45 Zwiększenie udziału OZE na terenie Gminy Rybno

2020 rok 5.339,29
MWh/rok

3,75%

2015 rok 5.146,50
MWh/rok
Źródło: Opracowanie własne
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Należy zauważyć, iż udział OZE w 2020 roku w stosunku do zużycia energii
finalnej z roku 2015 będzie wynosił 3,71%, zaś udział OZE w 2015 roku w stosunku
do zużycia energii końcowej w 2015 roku wynosi 3,57%. W związku z powyższym
udział odnawialnych źródeł energii w porównaniu z 2015 rokiem a 2020 rokiem
zwiększy się o 0,13%.

Nad zarządzaniem Planem Gospodarki Niskoemisyjnym dla Gminy Rybno
na lata 2016-2020 jest Wójt Gminy Rybno przy pomocy pracowników administracji
lokalnej. Jednakże, nie tylko samorząd ma odpowiedzialność w zakresie realizacji
Planu, ale także mieszkańcy, przedsiębiorcy i inne podmioty działające na terenie
omawianego samorządu. W związku z powyższym niezbędna jest dobra współpraca
pomiędzy wyżej wspomnianymi interesariuszami.
Urząd Gminy Rybno ma prawo i obowiązek aktualizować niniejszy dokument
w formie Uchwały Rady Gminy Rybno. Zmiany wprowadzone do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej są dokonywane na podstawie analizy mierników i wskaźników
realizacji zadań przedstawionych w rozdziale Plan działań na rzecz gospodarki
niskoemisyjnej. Jednocześnie przyczyną aktualizacji może być zmiana stanu
obecnego i pojawienie się nowych możliwości, które na dzień sporządzania Planu
nie były znane bądź nie były do przewidzenia. Poprzez taką możliwość PGN jest
opracowaniem o właściwościach dokumentu otwartego oraz nieskończonego,
który może ewoluować np. w zakresie Planu działań. Jednym z przykładów może
być pozyskanie przez Gminę dodatkowych środków pieniężnych ze źródeł
zewnętrznych.
Wójt Gminy Rybno kształtować będzie szczegółowo wykonanie założeń Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej, np. delegować zadania pracownikom w celu realizacji
strategicznej polityki gminnej w aspekcie redukcji dwutlenku węgla na swoim terenie
jurysdykcji ustanowionej przez Radę Gminy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zaleca się by był aktualizowany co cztery
lata, między innymi dlatego, iż technologie, dotyczące gospodarki niskoemisyjnej
szybko ewoluują i dają możliwości większej oszczędności energii.
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