
 Projekt 

 

Uchwała Nr ……….. 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia ………….….. 

 

 

 

w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice  

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.         

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

  

§ 1 

 

W załączniku do uchwały Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r.            

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) na str. 3 akapit szósty otrzymuje brzmienie:  

„Łączne zużycie energii w Gminie Zębowice wyniosło w 2014 roku 67 634,29 MWh/rok. 

Największy udział w łącznym bilansie stanowi mieszkalnictwo oraz transport i użytkowanie 

maszyn rolniczych, kolejne sektory to obiekty użyteczności publicznej, sektora handlu, usług             

i przedsiębiorstw oraz energia elektryczna i oświetlenie ulic. Łączna emisja CO2 w Gminie 

Zębowice wyniosła w 2014 roku 16 564,51 Mg/rok. W roku bazowym produkcja energii ze 

źródeł odnawialnych kształtowała się na poziomie 19 462,68 MWh/rok.” 

 

2) na stronie 3 akapit siódmy otrzymuje brzmienie:  

„Realizacja wszystkich planowanych działań przyniesie efekty w postaci:  

-   redukcji emisji dwutlenku węgla o 90,25 Mg/rok, 

-   zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 61,69 MWh/rok, 

-   zmniejszenia zużycia energii o 254,56 MWh/rok.”; 

 

 

3) na str. 29 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Cel strategiczny PGN będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: 

1. Zmniejszenie o co najmniej 0,37% zapotrzebowania na energię finalną. 

2. Zwiększenie o co najmniej 0,09% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

3. Zmniejszenie o co najmniej 0,54% emisji CO2. 

4. Poprawę jakości powietrza zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla strefy 

opolskiej.”;  

 



4) na str. 58-59 tabela 24 Zużycie energii oraz emisja CO2 w budynkach użyteczności 

publicznej, sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw (na podstawie arkuszy excel) 

otrzymuje brzmienie:  

 „ 

Obiekty użyteczności publicznej, handlu, usług i przedsiębiorstw 

Zużycie nośników energii [GJ/rok] 

węgiel drewno 
lekki olej 

opałowy 
LPG 

kolektory 

słoneczne 
ogniwa PV Razem 

20 163,82 4 310,28 2 595,34 0,00 58,72 57,78 27 185,94 

Zużycie nośników energii [MWh/rok] 

węgiel drewno 
lekki olej 

opałowy 
LPG 

kolektory 

słoneczne 
ogniwa PV Razem 

5 601,06 1 197,30 720,93 0,00 16,31 16,05 7 551,65 

Procentowy udział nośników energii [%] 

węgiel drewno 
lekki olej 

opałowy 
LPG 

kolektory 

słoneczne 
ogniwa PV Razem 

74,17% 15,85% 9,55% 0,00% 0,22% 0,21% 100,00% 

Emisja CO2 [Mg/rok] 

węgiel drewno 
lekki olej 

opałowy 
LPG 

kolektory 

słoneczne 
ogniwa PV Razem 

1 910,12 0,00 192,31 0,00 0,00 0,00 2 102,43 

 

 

OZE 

drewno MWh/rok 1 197,30 

kolektory 

słoneczne 
MWh/rok 16,31 

ogniwa PV MWh/rok 16,05 

pompy 

ciepła 
MWh/rok 154,72 

Łącznie MWh/rok 1 229,66 

 



Zużycie 

energii 
[MWh/rok] 7 551,65 

Emisja CO2 [Mg/rok] 2 102,43 

Produkcja 

energii z OŹE 
[MWh/rok] 1 229,66 

„ 

 

5) na str. 59 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:  

 

„Łączne zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej, sektorze handlu, usług                     

i przedsiębiorstw wyniosło w 2014 roku 7 551,65 MWh/rok. Łączna emisja dwutlenku węgla              

w budynkach użyteczności publicznej, sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw wyniosła w 2014 

roku 2 102,43 Mg/rok. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych kształtowała się na poziomie 

1 229,66 MWh/rok.” 

 

6) na str. 61 tabela 27 Zużycie energii oraz emisja CO2 w Gminie Zębowice w roku 

bazowym otrzymuje brzmienie: 

„ 

Obiekty 

mieszkalne 

Obiekty użyteczności 

publicznej, sektora 

handlu, usług i 

przedsiębiorstw 

Energia 

elektryczna w tym 

oświetlenie ulic 

Transport i 

sprzęt rolniczy 
Razem 

Zużycie energii [MWh/rok] 

32 906,98 7 551,65 4 086,00 23 089,66 67 634,29 

Emisja CO2 [Mg/rok] 

5 014,06 2 102,43 3 397,51 6 050,51 16 564,51 

 

OZE 

drewno MWh/rok 18 979,64 

kolektory słoneczne MWh/rok 241,31 

ogniwa PV MWh/rok 87,01 

pompy ciepła MWh/rok 154,72 

Łącznie MWh/rok 19 462,68 

 



 

Zużycie energii [MWh/rok] 67 634,29 

Emisja CO2 [Mg/rok] 16 564,51 

Produkcja energii z OŹE [MWh/rok] 19 462,68 

 

„ 

7) na str. 61 akapit drugi otrzymuje brzmienie:  

 

„Łączne zużycie energii w Gminie Zębowice wyniosło w 2014 roku 67 634,29 MWh/rok. 

Największy udział w łącznym bilansie stanowił sektor mieszkaniowy, następnie transport i 

użytkowanie maszyn rolniczych.” 

 

8) na str. 61 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:  

„Łączna emisja CO2 w Gminie Zębowice wyniosła w 2014 roku 16 564,51 Mg/rok. Największy 

udział w łącznym bilansie stanowi transport i użytkowanie maszyn rolniczych, kolejny sektor to 

mieszkalnictwo oraz energia elektryczna i oświetlenie ulic.” 

9) na str. 77 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:  

„Realizacja zadań przyczyni się do osiągnięcia do 2020 r. następujących wskaźników: 

- wskaźnik redukcji emisji CO2: o 90,25 Mg/rok w stosunku do roku bazowego, 

- wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej: o 254,56 MWh/rok w stosunku do roku bazowego, 

- wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 61,69 MWh/rok w 

stosunku do roku bazowego.” 

 

10) na str. 78 część tabeli Działania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2020 

dotycząca Termomodernizacji budynku Domu Spotkań w Zębowicach otrzymuje 

brzmienie: 

Termomodernizacja budynku Domu Spotkań w Zębowicach 

dane na podstawie audytu energetycznego budynku 

Obecne zużycie energii na c.o. i c.w.u. [MWh/rok] 94,03 

Szacowane ograniczenie zużycia energii na c.o. i c.w.u. 
[%] 56,51% 

[MWh/rok] 53,14 

Szacowane zużycie energii na c.o. i c.w.u. po 

modernizacji 
[MWh/rok] 40,89 

Obecne zużycie energii elektrycznej [MWh/rok] 5,68 

Szacowane ograniczenie zużycia energii elektrycznej [%] 0,37 



[MWh/rok] 2,10 

Szacowane zużycie energii elektrycznej po modernizacji [MWh/rok] 3,58 

Emisja CO2 obecnie [Mg/rok] 30,74 

Emisja CO2 po modernizacji [Mg/rok] 10,99 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 19,75 

Obecna produkcja energii z ogniw PV [MWh/rok] 0,00 

Szacowana produkcja energii z ogniw PV po 

modernizacji 
[MWh/rok] 4,60 

Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 
[MWh/rok] 4,60 

Celem operacji jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku Domu Spotkań  w 

Zębowicach. Planowane przedsięwzięcie obejmuje następujący zakres prac: 

-zamontowanie nowego kotła olejowego kondensacyjnego wraz z automatyką o wyższej 

sprawności. Dodatkowo wymiana wyeksploatowanych grzejników wraz z głowicami 

termostatycznymi w salach konferencyjnych na parterze, 

- ocieplenie stropu nad przejściem płytami styropianowymi, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową spełniającą wymogi, 

- ocieplenie stropodachu wełną mineralną, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, 

- wymiana opraw świetlówkowych na energooszczędne LED, 

- zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy 5 kW. 

 

„



11) na str. 84-88 tabela 34. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji działań na lata 2016-2020 otrzymuje brzmienie: 

 „ 

Nr Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Harmonogram 

Szacunkowe 

nakłady 

[PLN] 

Przewidywane 

źródło 

finansowania 

Redukcja 

zużycia 

energii 

finalnej 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji 

CO2 

[Mg/rok] 

Produkcja 

energii 

pochodzącej 

ze źródeł 

odnawialnych 

[MWh/rok] 

Wskaźniki oraz 

mierniki 

monitorowania 

zadania 

1 

Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Radawiu 

 

Gmina 

Zębowice 
2016-2020 

 

 

815 000,00 zł 

 

 

Gmina 

Zębowice, 

RPO WO, 

WFOŚ i GW w 

Opolu 

68,95 27,59 0,00 

Zmniejszenie zużycia 

energii końcowej. 

Pożądane 

zmniejszenie o 68,95 

MWh/rok. 

2 

Termomodernizacja 

budynku Domu 

Spotkań w 

Zębowicach 

Gminny 

Ośrodek 

Informacji, 

Kultury i 

Czytelnictwa 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

697 192,50 zł 

RPO WO na 

lata 

2014-2020,  

Gmina 

Zębowice, 

Gminny 

Ośrodek 

Informacji, 

Kultury i 

Czytelnictwa,   

55,24 19,75 4,60 

Zmniejszenie zużycia 

energii końcowej.  

Pożądane 

zmniejszenie o 55,24  

MWh/rok 



Nr Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Harmonogram 

Szacunkowe 

nakłady 

[PLN] 

Przewidywane 

źródło 

finansowania 

Redukcja 

zużycia 

energii 

finalnej 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji 

CO2 

[Mg/rok] 

Produkcja 

energii 

pochodzącej 

ze źródeł 

odnawialnych 

[MWh/rok] 

Wskaźniki oraz 

mierniki 

monitorowania 

zadania 

3 

Organizacja 

kampanii 

promocyjnych i akcji 

społecznych 

związanych z 

ograniczaniem 

emisji, 

efektywnością 

energetyczną, oraz 

wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł 

energii. 

Gmina 

Zębowice 
2017-2018 5 000,00 zł 

Gmina 

Zębowice 
0,00 0,00 0,00 

Ilość 

zorganizowanych 

kampanii i akcji 

promocyjnych. 

Pożądana wartość: 

2. 

4 

Wdrażanie 

efektywnych 

energetycznie 

zamówień/zakupów 

publicznych. 

Działanie poprzez 

wprowadzenie 

kryteriów 

efektywności 

energetycznej przy 

zakupie sprzętu 

elektronicznego i 

elektrycznego oraz 

kryterium 

niskoemisyjnego 

przy zakupie nowej 

floty. 

Gmina 

Zębowice 
2016-2020 0,00 zł 

Gmina 

Zębowice 
0,00 0,00 0,00 

Ilość 

przeprowadzonych 

efektywnych 

energetycznie 

zamówień/zakupów 

publicznych. 

Wartość pożądana: 

2. 



Nr Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Harmonogram 

Szacunkowe 

nakłady 

[PLN] 

Przewidywane 

źródło 

finansowania 

Redukcja 

zużycia 

energii 

finalnej 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji 

CO2 

[Mg/rok] 

Produkcja 

energii 

pochodzącej 

ze źródeł 

odnawialnych 

[MWh/rok] 

Wskaźniki oraz 

mierniki 

monitorowania 

zadania 

5 

Aktualizacja projektu 

założeń do planu 

zaopatrzenia w 

ciepło, energię 

elektryczną i paliwa 

gazowe. 

Gmina 

Zębowice 
2017-2018 10 000,00 zł 

Gmina 

Zębowice 
0,00 0,00 0,00 

Ilość wykonanych 

opracowań. 

Pożądana wartość 1. 

6 
Modernizacja linii 

napowietrznej 15kV 

Poczołków-Leśnioki 

TAURON 

Dystrybucja S.A. 
2016-2020 310 000,00 zł 

TAURON 

Dystrybucja 

S.A. 

5,33 4,43 0,00 

Długość 

zmodernizowanej 

sieci 

elektroenergetycznej. 

Pożądana wartość: 

1700 m. 

7 
Modernizacja linii 

15kV 

Zakrzów-Dobrodzień 

TAURON 

Dystrybucja S.A. 
2016-2020 

1 270 000,00 

zł 

TAURON 

Dystrybucja 

S.A. 

21,95 18,25 0,00 

Długość 

zmodernizowanej 

sieci 

elektroenergetycznej. 

Pożądana wartość: 

7000 m. 

8 
Modernizacja sieci 

0,4kV zasilanej ze 

stacji Poczołków 

TAURON 

Dystrybucja S.A. 
2016-2020 270 000,00 zł 

TAURON 

Dystrybucja 

S.A. 

4,70 3,91 0,00 

Długość 

zmodernizowanej 

sieci 

elektroenergetycznej. 

Pożądana wartość: 

1500 m. 



Nr Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Harmonogram 

Szacunkowe 

nakłady 

[PLN] 

Przewidywane 

źródło 

finansowania 

Redukcja 

zużycia 

energii 

finalnej 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji 

CO2 

[Mg/rok] 

Produkcja 

energii 

pochodzącej 

ze źródeł 

odnawialnych 

[MWh/rok] 

Wskaźniki oraz 

mierniki 

monitorowania 

zadania 

9 

Modernizacja 

napowietrznej linii 

0.4kV Radawka 

Wieś i Zachód 

TAURON 

Dystrybucja S.A. 
2016-2020 550 000,00 zł 

TAURON 

Dystrybucja 

S.A. 

9,41 7,82 0,00 

Długość 

zmodernizowanej 

sieci 

elektroenergetycznej. 

Pożądana wartość: 

3000 m. 

10 

Budowa, remonty dróg 

gminnych na 

odcinkach do 1 km 

 

Gmina 

Zębowice 
2016-2020 

 

600 000,00 zł   

 

Gmina 

Zębowice, 

RPO WO, 

WFOŚ i GW w 

Opolu 

4,69 1,25 0,00 

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych 

dróg. 

Pożądana wartość: 

6020 m. 

Zmniejszenie zużycia 

energii końcowej. 

Pożądane 

zmniejszenie o 4,69 

MWh/rok. 

11 
Wymiana taboru 

rolniczego 

właściciele 

gospodarstw 

rolnych 

2016-2020 600 000,00 zł 
RPO WO, 

osoby fizyczne 
22,21 5,92 0,00 

Liczba zakupionych  

pojazdów. 

Pożądana wartość 2. 

Zmniejszenie zużycia 

energii końcowej. 

Pożądane 

zmniejszenie o 22,21 

MWh/rok. 



Nr Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Harmonogram 

Szacunkowe 

nakłady 

[PLN] 

Przewidywane 

źródło 

finansowania 

Redukcja 

zużycia 

energii 

finalnej 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji 

CO2 

[Mg/rok] 

Produkcja 

energii 

pochodzącej 

ze źródeł 

odnawialnych 

[MWh/rok] 

Wskaźniki oraz 

mierniki 

monitorowania 

zadania 

12 

Adaptacja dawnego 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Kadłubie Wolnym na 

dom opieki dla ludzi 

starszych. 

Przebudowa, 

rozbudowa, budowa 

nowego obiektu oraz 

zmiana sposobu 

użytkowania 

istniejących 

budynków z 

przeznaczeniem na 

dom opieki dla ludzi 

starszych z 

zapleczem 

kuchennym i 

biurowym oraz 

parking na 5 miejsc 

parkingowych. 

Niga Sp. z o.o. 2016-2020 
3 800 000,00 

zł 

RPO WO, 

WFOŚ i GW, 

Niga Sp. z o.o. 

60,29 0,85 57,09 

Zmniejszenie zużycia 

energii końcowej. 

Pożądane 

zmniejszenie o 60,29 

MWh/rok. 



Nr Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Harmonogram 

Szacunkowe 

nakłady 

[PLN] 

Przewidywane 

źródło 

finansowania 

Redukcja 

zużycia 

energii 

finalnej 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji 

CO2 

[Mg/rok] 

Produkcja 

energii 

pochodzącej 

ze źródeł 

odnawialnych 

[MWh/rok] 

Wskaźniki oraz 

mierniki 

monitorowania 

zadania 

13 

Budowa ścieżki 

pieszo - rowerowej 

w ciągu drogi 

powiatowej nr 1737 

O na odcinku  

Zębowice - Kadłub 

Wolny (Przebudowa 

drogi powiatowej nr 

1737 O na odcinku  

Zębowice - Kadłub 

Wolny) 

 

Gmina 

Zębowice 
2016-2018 

 

815 104,00 

zł,  

 

Gmina 

Zębowice, 

RPO WO 

1,79 0,48 0,00 

Całkowita długość 

budowanych ścieżek. 

Pożądana wartość: 

2300 m. 

Zmniejszenie zużycia 

energii końcowej. 

Pożądane 

zmniejszenie o 1,79 

MWh/rok. 

14 

Wdrażanie zmian w 

zapisach 

dotyczących 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

Gmina 

Zębowice 
2016 5 000,00 zł 

Gmina 

Zębowice 
0,00 0,00 0,00 

Ilość uchwalonych 

Planów 

Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Wartość pożądana: 

1. 

RAZEM 9 747 296,5   254,56 90,25 61,69   

 

 

 

 

 



 

  

Rok bazowy 

2014 r. 
Szacowana zmiana do 2020 r. 

Energia [MWh/rok] 67 634,29 Redukcja o: 254,56 0,37% 

Emisja CO2 [Mg/rok] 16 564,51 Redukcja o: 90,25 0,54% 

Produkcja energii z OZE [MWh/rok] 19 462,68 Wzrost produkcji o: 61,69 0,31% 

 

„ 

§ 2 

 

Ustala się tekst jednolity Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

                                                                  § 3  

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

      



 

UZASADNIENIE 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju 

Gminy Zębowice w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągną korzyści 

środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. 

Przyjęty uchwałą Nr XIV/110/2016 z dnia 05 września 2016 r. przez Radę Gminy Zębowice, 

Plan gospodarki niskoemisyjnej wymaga aktualizacji związanym z przygotowanym Audytem 

Energetycznym dla operacji „Termomodernizacja budynku Domu Spotkań w Zębowicach”.  

Zaktualizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, 

umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej 

w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę do finansowania 

inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków publicznych                      

i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie 

efektywności energetycznej.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 


