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Wykaz skrótów: 

 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

ESCO Energy Saving Company 

GIS System Zielonych Inwestycji 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów  

PJB Państwowe Jednostki Budżetowe 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

UE Unia Europejska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 

Podstawowe jednostki i przeliczniki: 

 

kilo (k) 103 = tysiąc 

mega (M) 106 = milion 

giga (G) 109 = miliard 

W wat 

kW kilowat 

kWh kilowatogodzina 

MW megawat 

MWh megawatogodzina 

MJ megadżul 

kg kilogram 

µg mikrogram = 10-6 grama 

Mg megagram, tona = 106 grama 

µm mikrometr = 10-6 metra 
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1. Wstęp 
 

1.1. Streszczenie 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim 

zasięgiem obszar terytorialny Gminy Kozłów. W ramach PGN określono cele strategiczne  

i szczegółowe możliwe do realizacji w latach 2015-2020.Jednocześnie zaplanowano działania 

inwestycyjne i nieiwestycyjne, których rezultatem będzie poprawa efektywności 

energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy. 

 

Budżet przewidziany na finansowanie zadań krótko, średnio i długoterminowych obejmował 

będzie środki pochodzące z następujących źródeł finansowania: 

 

• środki własne Gminy Kozłów lub właścicieli budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych,  

• środki pochodzenia zewnętrznego pozyskane w formie: 

➢ dotacji bezzwrotnych, 

➢ inwestycji bezpośrednich, 

➢ pożyczek, 

➢ kredytów komercyjnych, 

➢ kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty, 

➢ gwarancji, 

➢ umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO). 

W celu opracowania PGN nawiązano informacyjno-edukacyjną współpracę z producentami, 

odbiorcami energii, mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu ustalenia 

potrzeb oraz zmian postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (poprzez szkolenia dla 

urzędników, ankietyzację obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy oraz dystrybucję 

materiałów informacyjno-edukacyjnych).  

Jako rok bazowy przyjęto 2011. Jest to rok, dla którego możliwe było przygotowanie 

kompletnej bazy inwetaryzacyjnej emisji dwutlenku węgla obejmującej następujące sektory: 

• sektor obiektów użyteczności publicznej, 

• sektor obiektów mieszkalnych oraz usługowo-handlowych, 

• sektor transportu, 

• oświetlenie uliczne. 

Monitoring zadań uwzględnionych w planie oraz w wyniku ich realizacji osiąganych celów 

powinien być systematycznie prowadzony przez wyznaczone komórki organizacyjne Gminy 
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Kozłów (np. poprzez sporządzanie rocznych raportów). Umożliwiłoby to określenie poziomu 

realizacji inwestycji i ich rzeczywistego wpływu na wielkość emisji gazów cieplarnianych 

w Gminie.  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany zgodnie z aktualnie dostępnymi 

informacjami oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Jego treść może ulec aktualizacji, jeśli warunki i inne czynniki ulegną zmianie. 

1.2. Podstawa formalno-prawna 

Podstawę formalną „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów” 

stanowi umowa nr 09/09/2014 zawarta w dniu 28.10.2014 w Kozłowie pomiędzy Gminą 

Kozłów z siedzibą w Kozłowie 60, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Stanisława Plutę, 

a Krajową Agencją Poszanowania Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-665 

Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Zbigniewa 

Szpaka. 

 

Finansowanie kosztów projektu pochodzi z budżetu Gminy Kozłów oraz z uzyskanego 

dofinansowania w formie dotacji w wysokości 85% kosztów z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany 

gospodarki niskoemisyjnej.  

 

W trakcie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przeanalizowano dokumenty Unii 

Europejskiej, krajowe oraz lokalne dotyczące ochrony środowiska, wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.  

1.2.1. Powiązania z dokumentami strategicznymi 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykazuje spójność z priorytetami i celami zawartymi 

w dokumentach strategicznych i planistycznych na poziomie Unii Europejskiej, krajowym, 

regionalnym oraz na szczeblu lokalnym. Integralność z dokumentami strategicznymi w myśl 

zasady zrównoważonego rozwoju oraz pod kątem ochrony środowiska. Poniżej 

przedstawiono dokumenty, których cele wpisują się w realizację celów PGN w zakresie 

ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza, bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu 

efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE.  

 

Przepisy Unii Europejskiej 
 

• Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza 

z dużych obiektów energetycznego spalania, 
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• Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 

w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, 

• Odnowiona Strategia Trwałego Rozwoju UE z dnia 15-16 czerwca 2006 r., 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE); 

• Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

• Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu z dnia 3 październik 2010 r., 

• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu 

działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 

2050 r. i związana z nią Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. 

przedstawiona w Komunikacie Komisji Europejskiej, 

• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy 

efektywnie korzystającej z zasobów, 

• VII ogólny, unijny program działań w zakresie środowiska do 2020r. Dobra jakość 

życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety, 

• Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony 

różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., 

• Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE, 

• Horyzont 2020– program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. 

 

 

Dokumenty krajowe 
 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 

z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 

578 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 

poz. 551 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 

627 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 
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• Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia 

dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, 

• Poradnik "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)", 

• Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku, 

• Projekt Ministerstwa Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2050 r.”, 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

• Polityka Klimatyczna Polski, 

• Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

• Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. 

Dokumenty regionalne i lokalne 

• Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020, 

• Program ochrony środowiska dla Gminy Kozłów, 2006, 

• Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kozłów, 2006, 

• Plan odnowy miejscowości Kozłów na lata 2009-2016, marzec 2009, 

• Plan rozwoju lokalnego dla Gminy Kozłów na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, 

czerwiec 2004, 

• Strategia rozwoju Gminy Kozłów na lata 2009-2015, styczeń 2009, 

• Program prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Kozłów, 2011, 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, 2013, 

• Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2012 roku, 2013. 

 

 

 

Szczebel Dokument 
Cel ochrony 

środowiska 
Implementacja w PGN 

Europejski 

Dyrektywy 

1) Poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego 2) Poprawa 

efektywności energetycznej 
3) Zapobieganie powstawaniu 

zanieczyszczeń 

4) Limity odnośnie uwalnianych 
zanieczyszczeń do atmosfery 

Przedsięwzięcia zawarte w PGN spełniają normy 
unijne odnośnie limitów zanieczyszczeń do 

atmosfery, przyczyniają się do redukcji gazów 

cieplarnianych uwalnianych do atmosfery, 
poprawy jakości powietrza oraz poprawy 

efektywności energetycznej na terenie gminy 

Europejska 

Polityka 

Energetyczna 

1) Ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących 
z produkcji czy zużycia energii 

2) Wspieranie efektywności 
energetycznej i oszczędności energii, 

jak również rozwoju nowych 

i odnawialnych źródeł energii 

Realizacja inwestycji zawartych w PGN przyczyni 
się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery oraz poprawy efektywności 

energetycznej 

Strategia "Europa 

2020" 

1) Zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych przynajmniej o 20% 

w 2020 r. w porównaniu do 
bazowego 1990 r. 2) Zwiększenie 

udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii 

końcowej do 20% w 2020 r. (dla 

Polski – 15%) 3) Zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii 

o 20% 

Realizacja ujętych planowanych inwestycji 
przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych 

i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów 

 

 

10 

 

Szczebel Dokument 
Cel ochrony 

środowiska 
Implementacja w PGN 

Krajowy 

 

Polityka 

energetyczna 

Polski do 2030 

roku 

1) Zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju 2) 

Zwiększenie konkurencyjności 

i efektywności energetycznej 
gospodarki narodowej 3) 

Ograniczenie oddziaływania 

energetyki na środowisko 

Zaplanowanie zadań, których celem jest 

racjonalizacja wykorzystania paliw i w efekcie – 
zmniejszenie zużycia paliw. 

Krajowy 

Krajowy Plan 

Działań dotyczący 

efektywności 

energetycznej dla 

Polski 2014 

Poprawa efektywności energetycznej 
Planowane inwestycje będą miały za cel poprawę 

efektywności energetycznej na terenie miasta. 

Narodowy 

Program Rozwoju 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

1) Niskoemisyjne wytwarzanie 

energii; 

2)Poprawa efektywności 
gospodarowania surowcami 

i materiałami, w tym odpadami; 

3)Rozwój zrównoważonej produkcji 
4)Transformacja niskoemisyjna w 

dystrybucji i mobilności; 

5)Promocja wzorców 
zrównoważonej konsumpcji. 

Cele PGN wpisują się w założenia programu, 

poprzez poprawę efektywności, promowanie 

zrównoważonego rozwoju w dziedzinach 
gospodarki oraz w planowanych inwestycjach 

Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania 

Kraju 2030 

Efektywne wykorzystanie 

przestrzeni kraju i jej terytorialnie 

zróżnicowanych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania ogólnych 

celów rozwojowych 

Działania zawarte w PGN wpisują się 

w zagospodarowanie Gminy 
z uwzględnieniem potencjałów rozwojowych 

Krajowy plan 

działania w 

zakresie energii ze 

źródeł 

odnawialnych 

Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii do 

2020 r. o 15 % 

Zaplanowane działania w obrębie wykorzystania 
OZE przyczynią się do zwiększenia ich udziału 

w skali kraju i dążeniu  do wypełnienia celów 

w tym zakresie 

Regionalny 

Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa 

małopolskiego 

Cel zagospodarowania 

przestrzennego: Harmonijne 

gospodarowanie przestrzenią jako 
podstawa dynamicznego i 

zrównoważonego rozwoju 

województwa 

Zaplanowane inwestycje wpisują się 
w zagospodarowanie i cele województwa. 

Program ochrony 

środowiska dla 

Gminy Kozłów 

Kierunki i zakres działań 

niezbędnych do zachowania 
i poprawy jakości środowiskowych 

na terenie Gminy 

Działania przyczyniają się do poprawy warunków 
środowiskowych oraz jakości powietrza. 

Plan gospodarki 

odpadami dla 

Gminy Kozłów 

Celem jest dążenie do systemu 

gospodarki odpadami zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju 

Działania w kampaniach edukacyjnych promują 

zachowania proekologiczne w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju w tym system 

gospodarki odpadami 

Plan rozwoju 

lokalnego dla 

Gminy Kozłów na 

lata 2004-2006 

oraz 2007-2013 

1) stała poprawa warunków 
zamieszkiwania, obsługi 

i bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców 
 2)rolnictwo, ochrona walorów i 

zasobów środowiska 

przyrodniczego oraz dziedzictwa 
kulturowego, a także stała 

poprawa ich stanu 

Ujęte w PGN inwestycje przyczynią się do 
poprawy środowiska przyrodniczego jak również 

poprawią warunki i komfort zycia mieszkańców 
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Szczebel Dokument 
Cel ochrony 

środowiska 
Implementacja w PGN 

Strategia rozwoju 

Gminy Kozłów na 

lata 2009-2015 

Wzrost rozwoju sytuacji społeczno-

gospodarczej Gminy. 

Realizacja działań przyczyni się do rozwoju 

Gminy i poprawi jej kondycję gospodarczą. 

 

 

 

 

 

1.3. Cele strategiczne i szczegółowe 

Głównym celem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest poprawa stanu 

powietrza atmosferycznego i efektywności energetycznej na terenie Gminy Kozłów.  

Przeprowadzona została bazowa inwentaryzacja dwutlenku węgla w odniesieniu do 

przyjętego roku bazowego – 2011. Jest to rok, dla którego udało się zebrać kompletne dane na 

temat zużycia energii w poszczególnych sektorach (obiektów użyteczności publicznej, 

obiektów mieszkalnych oraz usługowo-handlowych, transportowym i oświetlenia ulicznego). 

Na podstawie uzyskanych informacji przedstawiono potencjalne oraz rekomendowane 

działania związane z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz emisji zanieczyszczeń 

(w tym gazów cieplarnianych) do atmosfery, możliwej do osiągnięcia w roku 2020. 

Dodatkowo przedstawiono wskaźniki umożliwiające monitorowanie realizacji Planu oraz 

harmonogram jego realizacji.  

Na Rys. 1 wyszczególnione zostały cele strategiczne i szczegółowe PGN dla Gminy Kozłów. 
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Rys. 1 Cele strategiczne i szczegółowe Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe PGN dla Gminy Kozłów to: 

 
 

 

2. Uwarunkowania lokalne 

• Cele szczegółowe:

• poprawa efektywności 
energetycznej w obiektach 
mieszkalnych, usługowych i 
użyteczności publicznej 
występujących na terenie Gminy 
Kozłów,

• zmniejszenie emisji CO2 na 
terenie Gminy Kozłów,

• wzrost udziału odnawialnych 
źródłe energii w produkcji i 
zużyciu energii na terenie Gminy 
Kozłów.

Cel strategiczny: 

Poprawa stanu 
powietrza 

atmosferycznego i 
efektywności 

energetycznej przy 
zrównoważonym i 

efektywnym 
wykorzystaniu 

nośników energii 
poprzez wsparcie 

gospodarki 
niskoemisyjnej na 

terenie Gminy Kozłów. 

redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. 
o 1 572,13 Mg CO2/rok (7,92 %) w stosunku do roku 

bazowego 2011,

redukcja zużycia energii finalnej w poszczególnych 
sektorach odbiorców energii do 2020 r. o 1 962,50 MWh 

(2,63 %) w stosunku do roku bazowego 2011,

zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii (OZE) do 2020 r. o 1 497,71 MWh (2,01 %)  

w stosunku do roku bazowego 2011.
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Poniższy rozdział zawiera charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów 

problemowych, aspekty organizacyjne i finansowe. 

 

2.1. Stan obecny 

2.1.1. Położenie terytorialne i geograficzne 

Gmina Kozłów jest Gminą wiejską zlokalizowaną w północnej części województwa 

małopolskiego, w powiecie miechowskim (Rys. 2). Graniczy ona od północy z Gminami 

Sędziszów i Wodzisław, od południa z Gminą Charsznica (Rys. 3), od wschodu z Gminą 

Książ Wielki (Rys. 3) oraz od zachodu z Gminą Żarnowiec.  

 
Rys. 2  Gmina Kozłów na tle Polski. 

Źródło: www.regioset.pl 

 
 

Rys. 3 Gmina Kozłów na tle powiatu miechowskiego. 
Źródło: Bugajski P., Kaczor G., Bergel T., Program ochrony środowiska dla Gminy Kozłów, Kozłów 2006 
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Na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Krakowie powierzchnia Gminy wynosi 

86km2. Obszar ten zaliczany jest do regionu wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz 

makroregionu Niecki Nidziańskiej.  

 

Na terenie Gminy wydzielonych zostało dwanaście sołectw(Rys. 4): Bogdanów, Bryzdzyn, 

Kamionka, Karczowice, Kępie, Kozłów, Marcinowice, Przybysławice, Przysieka, Rogów, 

Wierzbica, Wolica.  

 
Rys. 4 Mapa Gminy Kozłów z podziałem na sołectwa. 

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Kozłów na lata 2009–2015 

 

 

 

2.1.2. Klimat i ukształtowanie terenu 

Klimat Gminy Kozłów zaliczany jest do klimatu wyżyn środkowych. Cechy klimatu 

kształtują się następująco (www.kozlow.pl): 

 

• średnia wieloletnia temperatura stycznia: 7,0oC, 

• średnia wieloletnia temperatura lipca: 17,0oC, 

• średnia roczna temperatura: 7,3oC, 

• średnia suma rocznych opadów: 634mm, najintensywniejsze w okresie czerwiec – 

wrzesień, 

• średnia wilgotność powietrza: 81%, 

• długość okresu wegetacyjnego: 210 dni, 

• przeważające powietrze: polarno – morskie, 

• dominujące wiatry: zachodnie i północno zachodnie, 

• średnia prędkość wiatru: 2–5 m/s. 
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Teren Gminy jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania powierzchni. Krajobraz 

części południowej i wschodniej pokryty jest szerokimi, płaskimi i wyrównanymi garbami. 

Nad nimi wznoszą się kopiaste lub spłaszczone wzgórza. Najwyższy punkt – Babia Góra ma 

ok. 415,5 m wysokości.   

 

Z kolei część zachodnia i północna posiada bardziej nizinny charakter. Występują tu płaskie 

szerokie obniżenia, przez które przepływają lokalne rzeki i strumienie: Uniejówka, Nidzica 

i Mierzwa. 

 

2.1.3. Sytuacja demograficzna 

Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie w 2013 roku Gmina Kozłów liczyła 

4734 mieszkańców, a zagęszczenie wynosiło 55 osób/km2.Na 100 mężczyzn przypadało 100 

kobiet, a zdecydowana większość mieszkańców(61%)znajdowała się w wieku produkcyjnym 

(17% w przedprodukcyjnym oraz 22% w poprodukcyjnym). 

 

 
Rys. 5 Stan ludności Gminy Kozłów na przestrzeni lat 2011-2013. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl/bdl) 

 

Na Rys. 5przedstawiono stan ludności Gminy Kozłów w latach 2011-2013. Zauważalny jest 

stopniowy spadek liczby mieszkańców. Zjawisko to związane jest to m. in. z ujemnym 

przyrostem naturalnym wynoszącym w 2013 roku-43 osoby. 

 

2.1.4. Mieszkalnictwo 

Na przestrzeni lat 2011–2013 ilość mieszkań w Gminie nieznacznie wzrosła i w roku 2013 

wynosiła 1663 (Rys. 6). Jedynie połowa z nich (52,8%) wyposażona jest w instalacje 

centralnego ogrzewania, a 86,2% sieć wodociągową. 

 

Z kolei powierzchnia mieszkaniowa w Gminie wzrosła o 503m2(Rys. 7).Na terenie Gminy nie 

występuje sieć kanalizacyjna oraz gazowa. 

4798

4756
4734

4350

4450

4550

4650

4750

4850

2011 2012 2013



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów 

 

 

16 

 

 

 
Rys. 6 Ogólna oraz wyposażona w instalacje techniczno – sanitarne liczba mieszkań w 

Gminie Kozłów na przestrzeni lat 2011-2013. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl/bdl) 

 
Rys. 7 Powierzchnia mieszkań w Gminie Kozłów w latach 2011–2013. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl/bdl) 

 

2.1.5. Działalność gospodarcza 

Według Urzędu Statystycznego w Krakowie liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do 

rejestru REGON w 2013 roku wynosiła 243 i była najniższa na przestrzeni lat 2011-2013 

(Rys. 8). Stanowiła ona 5,7% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 

w powiecie Miechowskim (4295).  
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Rys. 8Podmioty gospodarki narodowej Gminy Kozłów zarejestrowane w rejestrze REGON 

w latach 2011-2013. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl/bdl) 

 

 

 

• Sektor rolniczy 

Gmina Kozłów jest Gminą typowo rolniczą. Według Banku Danych Lokalnych (Powszechny 

Spis Rolny z 2010 roku) dochody 90% mieszkańców pochodzą z działalności rolniczej. 

Położenie Gminy względem dużych miejscowości pozytywnie wpłynęło na niskie 

zanieczyszczenie gleb i stwarza warunki do produkcji ekologicznej. Dominuje tu produkcja 

zboża, głównie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i żyta. Ograniczeniem 

dla rozwoju rolnictwa są gleby średniej jakości (głównie brunatne i rędziny).  Strukturę gleb 

przedstawiono w Tab. 1. 

 

Tab. 1 Struktura bonitacyjna gleb w Gminie Kozłów. 

Klasa 

bonitacyjna gleb 

Udział 

procentowy [%] 

II 23,5 

IV 55,8 

V i niższa 20,2 

Źródło: Bugajski P., Kaczor G., Bergel T., Program ochrony środowiska dla Gminy Kozłów, Kozłów 2006 

 

2.1.6. Energetyka 

Gmina Kozłów zaopatrywana jest w energię elektryczną przez Polską Grupę Energetyczną 

S.A. w Skarżysku Kamienna. Na terenie Gminy nie ma zainstalowanego głównego punktu 

zasilania (GPZ). Odbiorcy przede wszystkim korzystają z: 
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• GPZ 110/15kV Miechów- Tunel- Żarnowiec o średnim obciążeniu 0,7MW, 

• PZ 30/15kV Miechów- Kozłów- Książ Wielki o średnim obciążeniu 0,5MW. 

Stan techniczny sieci elektroenergetycznej (średniego napięcia, niskiego napięcia i stacji 

transformatorowych)jest zadawalający. W latach 2015-2019 planowane są wymiany 

przyłączy na izolowane (ok. 100szt) oraz modernizacja linii niskich napięć (5km) i stacji 

transformatorowych (5szt).  

 

2.1.7. Ciepłownictwo 

W Gminie Kozłów nie ma zorganizowanego sytemu zaopatrywania w ciepło. Tego typu 

inwestycja nie jest zalecana na terenach o rozproszonej zabudowie i niewielkiej liczbie 

odbiorców. Wszystkie budynki (mieszkalne, użyteczności publicznej, usługowe 

i przemysłowe) ogrzewane są za pomocą indywidualnych źródeł ciepła.  

 

W większości są to kotły opalane węglem lub węglem i drewnem. Olej opałowy stanowi 

niewielki odsetek w strukturze stosowanych paliw, co związane jest z dużym kosztem zakupu 

paliwa oraz koniecznością posiadania odpowiedniej instalacji grzewczej. Jednocześnie ze 

względu na brak zgazyfikowania Gminy 60% mieszkań korzysta z dostaw gazu płynnego 

LPG.  

2.1.8. Oświetlenie 

Gmina Kozłów w 2009 roku przeprowadziła modernizację 537 sztuk punktów oświetlenia 

ulicznego. Wymieniono wyeksploatowane punkty świetlne na nowe wykorzystujące 

energooszczędne lampy sodowe.  

 

W roku 2013 na terenie Gminy znajdowały się 635lampy uliczne obejmujące swoim 

obszarem wszystkie miejscowości. Zdecydowana większość z nich (585szt.) to lampy 

sodowe, pozostałe 50szt.to lampy ledowe. W Tab. 2 przedstawiono 10% wzrost ilości 

punktów świetlnych na przestrzeni lat 2011-2013. 

Tab. 2 Ilość punktów świetlnych w Gminie Kozłów w latach 2011–2013. 

Rok 2011 2012 2013 

Ilość punktów świetlnych [szt.] 578 578 635 

Źródło: Urząd Gminy Kozłów 

 

2.1.9. Transport 

Przez teren Gminy przebiegają drogi powiatowe i Gminne o łącznej długości 95,1 km 

(Tab. 3). Wskaźnik gęstości dróg ulepszonych (z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt 

kamienno-betonowych, bitumu) oraz utwardzonych wynosi 85,7km/100km2. 
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Tab. 3 Długość dróg w Gminie Kozłów. 

Rodzaj drogi 
Rodzaj nawierzchni 

Ulepszona [km] Utwardzona [km] Gruntowa [km] Suma 

Powiatowa 48,3 4,1 2,9 55,3 

Gminna 6,4 14,9 18,5 39,8 

Suma 54,7 19,0 21,4 95,1 

Źródło: Bugajski P., Kaczor G., Bergel T., Program ochrony środowiska dla Gminy Kozłów, Kozłów 2006 

 

Najważniejsze drogi powiatowe łączące Gminę z ośrodkami usługowymi przedstawiono 

w Tab. 4oraz na Rys. 9. 

 

Tab. 4 Drogi powiatowe w Gminie Kozłów. 

Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość 

odcinka 

[km] 

Odcinek na terenie Gminy 

Kozłów 

1180 K Kozłów – Kępie – Charsznica 8,187 Kozłów – Kępie 

1182 K Bryzdzyn – Tunel – Miechów 6,230 Bryzdzyń – Przybysławice – 

Chrapy 

1183 K Kozłów – Przybysławice – Łazy 9,751 Kozłów – Przybysławice – Łazy 

1193 K Chrapy – Przybysławice – Książ 

Wielki 

4,605 Chrapy – Przybysławice 

1194 K granica województwa – Kozłów – 

Książ Wielki – Słaboszów 

8,500 granica województwa – Bryzdzyn 

1195 K Karczowice – Kolonia Karczowice 1,842 Karczowice – Kolonia Karczowice 

1196 K Koryczany – Marcinowice 5,370 Koryczany – Marcinowice 

1197 K Mstyczów – Karczowice 1,101 Mstyczów – Karczowice 

1198 K Mierzawa – Sędziszów – Kozłów 3,960 Mierzawa – Sędziszów – Kozłów 

1199 K Wierzbica – Książ Wielki 5,810 Wierzbica – Wolica 

Źródło: www.zdpm.pl 
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Rys. 9 Sieć dróg powiatu Miechowskiego. 

Źródło: www.zdpm.pl 

 

Przez teren Gminy przebiegają również 3 linie kolejowe – 2 zelektryzowane, normalnotorowe 

ze stacją kolejową w miejscowości Kozłów oraz 1 szerokotorowa: 

• normalnotorowa, dwutorowa, relacji Warszawa – Kraków, 

• normalnotorowa, dwutorowa, relacji Kozłów – Koniecpol, 

• szerokotorowa, tranzytowa, relacji Hrubieszów – Huta Katowice. 

Stacja kolejowa w Kozłowie obsługuje ruch osobowy (2 perony) oraz towarowy (4 tory, 

bocznica kolejowa).  

 

 

 

 

2.1.10. Wodociągi i kanalizacja 

Gmina Kozłów posiada czynną sieć wodociągową. W 2012 roku przyłączone zostały kolejne 

sołectwa: Karczowice, Marcinowice, Przybysławice i Rogów oraz zbudowano odcinki: 

Bryzdzyn – Kolonia Wschodnia, Kozłów – Wierzbica i Kępie – Florentynów. Długość sieci 

wodociągowej zwiększyła się z 56,7km w 2011 roku do 104,1km w 2013.  

 

Na terenie Gminy nie występuje sieć kanalizacyjna. Ścieki odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych i stamtąd wywożone poza Gminę do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie 

(województwo świętokrzyskie). Wykorzystywany jest też system przydomowych 

oczyszczalni ścieków m.in. w Społecznej Szkole Podstawowej w Przybysławicach. 

 

2.1.11. Gospodarka odpadami 
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Gmina Kozłów nie posiada własnego składowiska odpadów. Gospodarka odpadami 

realizowana jest przez prywatną firmę, która odbiera odpady (bezpośrednio od mieszkańców 

z częstotliwością uzależnioną od ich rodzaju) i zagospodarowuje je we własnym zakresie.  

 

Ilość wszystkich odbieranych odpadów na przestrzeni lat 2011-2013 wzrosła z 65Mg/rok do 

158,8Mg/rok (Rys. 10). Związane jest to z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach(Dz.U.2013, nr 0, poz.21). W 2013 roku odebrane w sposób selektywny odpady 

stanowiły26,3%wszystkich odpadów.  

 

 

 
Rys. 10 Zestawienie zebranych odpadów w Gminie Kozłów w latach 2011 – 2013. 

Źródło: Urząd Gminy Kozłów 

 

Rzeczywista wytwarzana ilość odpadów jest znacznie wyższa (Plan gospodarki odpadami dla 

Gminy Kozłów, Kozłów, 2006). Rozbieżność ta związana jest z następującymi czynnikami: 

 

• w obrębie gospodarstw spalane jest większość odpadów z tworzyw sztucznych, 

opakowań, makulatury, starych mebli i niektórych odpadów niebezpiecznych, 

• odpady mineralne, popioły, odpady budowlane, odpady kuchenne i zielone 

zagospodarowywane są  w obrębie gospodarstw, 

• odpady metalowe bezpośrednio przekazywane są do firm skupujących złom. 

 

Jednocześnie wg deklaracji z 2015 roku 97% mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę 

przekazywanych odpadów komunalnych (źródło: Urząd Gminy Kozłów). Sposób odbioru 

w poszczególnych sołectwach przedstawiono na Rys. 11. 
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Rys. 11Deklarowany sposób odbioru odpadów od mieszkańców w sołectwach Gminy Kozłów 

w 2015 roku. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie: Urząd Gminy Kozłów 

 

Ze względu na niewielką zmianę liczby mieszkańców na przestrzeni lat (rozdział 2.1.3) ilość 

odpadów przypadająca na 1 osobę sukcesywnie rośnie. Zmiany te przedstawiono w Tab. 5. 

 

Tab. 5 Ilość odpadów przypadających na 1 mieszkańca w Gminie Kozłów. 

Rok Liczba 

mieszkańców 

 

Odpady zbierane nie 

selektywnie  

[kg/M] 

Odpady zbierane 

selektywnie  

[kg/M] 

Wszystkie 

odpady  

[kg/M] 

2011 4798 13,55 0,00 13,55 

2012 4756 14,72 0,00 14,72 

2013 4734 24,74 8,81 33,54 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie: Urząd Gminy Kozłów 

 

2.2. Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie analizy uwarunkowań lokalnych, stanu istniejącego, pozyskanych danych oraz 

uwzględniając realizację strategii niskoemisyjnego rozwoju wskazano obszary problemowe 

zlokalizowane na terenie Gminy Kozłów. Identyfikacja tych obszarów umożliwi podjęcia 

działań przyczyniających się do zmniejszenia emisji CO2, czyli do polepszenia jakości 

powietrza atmosferycznego i poprawy efektywności energetycznej. 
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2.2.1. Infrastruktura drogowa 

Dla rolniczej Gminy Kozłów najistotniejszym rodzajem dróg są drogi transportu rolnego, 

a ich stan ma bezpośrednie przełożenie na jakość i opłacalność produkcji rolnej. 

Niedostateczne parametry dotyczące m.in. szerokości czy odwodnienia drogi uniemożliwiają 

stosowanie nowoczesnego sprzętu i powodują uwstecznienie rolnictwa. Najbardziej 

rozbudowaną sieć dróg w Gminie Kozłów posiadają miejscowości: Kozłów, Marcinowice, 

Przybysławice oraz Przysieka. Wyniki inwentaryzacji dróg przedstawiono w Tab. 6. 

 

Tab. 6 Stan dróg Gminy Kozłów. 

Obręb 

Drogi wg rodzaju powierzchni 

Ogółem W tym do modernizacji 

asfaltowa 

w [ha] 

utwardzona 

w [ha] 

gruntowa 

w [ha] 

asfaltowa 

w [ha] 

utwardzona 

w [ha] 

gruntowa 

w [ha] 

Bogdanów 2,6794 0,0735 1,2656 0,0000 0,0000 1,1381 

Bryzdzyn 5,3454 1,8548 4,0550 0,0000 0,0956 2,5235 

Kamionka 4,7298 0,6752 1,1267 0,0771 0,0560 0,8965 

Karczowice 4,4007 0,0000 2,4912 0,0000 0,0000 1,3851 

Kępie 12,1603 2,1324 10,7749 1,9003 1,0521 7,5016 

Kozłów 15,4993 7,0322 4,7663 0,2417 2,0552 3,1900 

Marcinowice 13,7638 3,9276 4,8314 0,0000 2,1168 4,1783 

Przybysławice 17,3911 3,5677 2,3471 0,0000 2,2034 1,7699 

Przysieka 8,0006 4,0980 3,1290 0,4136 0,4915 2,7849 

Rogów 3,7569 1,4805 1,6584 0,0000 0,3472 0,6219 

Wierzbica 7,4190 0,2615 3,3329 0,0000 0,1389 3,3329 

Wolica 4,2653 0,6386 3,3782 0,0000 0,1551 2,9043 

Razem 99,4116 25,7420 39,8238 2,6327 8,7118 32,2270 

 2,6% 33,8% 80,9% 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie: Zarząd Województwa Małopolskiego, Program prac 

urządzeniowo-rolnych dla Gminy Kozłów, 2011 

 

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono nieodpowiedni stan dróg gruntowych. Większość 

z nich wymaga kompleksowej modernizacji polegającej m.in. na scaleniu i wymianie 

gruntów. Zaprojektowanie nowego układu działek umożliwi stworzenie nowoczesnej sieci 

dróg rolnych, która w znacznym stopniu zmniejszy ilość niezbędnych prac modernizacyjnych. 

Kolejnym ważnym parametrem jest dostępność działek do dróg transportu rolnego. W obrębie 

Gminy 7,68% działek ewidencyjnych nie posiada drogi dojazdowej, aczkolwiek w większości 

przypadków są to działki nieużytkowe. Najwięcej z nich znajduje się w miejscowości 

Przysieka – 13,50% oraz Przybysławice – 11,80%.  

 

 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów 

 

 

24 

 

2.2.2. Budownictwo i mieszkalnictwo 

2.2.2.1. Budynki użyteczności publicznej 

Na podstawie inwentaryzacji budynków znajdujących się na terenie Gminy Kozłów ustalono 

stan techniczny budynków użyteczności publicznej. 

50% budynków należących do Gminy jest w dobrym stanie technicznym (Tab. 

7).W budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej (PZOZ) w Kozłowie niezbędne jest przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych. W najgorszym stanie technicznym jest budynek Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej, który od momentu oddania do użytkowania w 1974 roku nie był 

modernizowany. 

Tab. 7 Stan techniczny budynków użyteczności publicznej należących do Gminy. 

L.p. Nazwa budynku Stan budynku 

Rok  

przeprowadzonej 

termomodernizacji 

1 Urząd Gminy Kozłów 

Dobry 

 

2009 

2 
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna 

Biblioteka Publiczna 
2014 

3 Społeczna Szkoła Podstawowa 2007 

4 Szkoła Podstawowa nr 1  2011 

5 Gimnazjum w Kozłowie 2010 

6 OSP Karczowice 

Wymagający 

termomodernizacji 

 

- 

 

7 OSP Kępie 

8 OSP Marcinowice 

9 OSP Przybysławice 

10 OSP Wierzbica 

11 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Kozłowie  

Zły, wymagający 

termomodernizacji 

- 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie: ankietyzacji 

 

2.2.2.2. Budownictwo mieszkaniowe 

W Gminie Kozłów obserwuje się systematyczny spadek liczby ludności (rozdz. 2.2.3.) 

i wynikającą z tego małą ilość nowopowstałych budynków mieszkalnych Tab. 8. 

Tab. 8 Nowe budynki oddane do użytkowania w Gminie Kozłów w latach 2011-2013. 

Rok 2011 2012 2013 

Ilość [szt.] 3 4 1 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl/bdl) 

Przeprowadzona ankietyzacja domów jednorodzinnych wykazała (podobnie jak w obiektach 

użyteczności publicznej) potrzebę termomodernizacji większości budynków (Rys. 12). 

 

Rys. 12 Stan budynków mieszkalnych w Gminie Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie: ankietyzacji 

 

2.2.3. Jakość powietrza 

Na terenie Gminy nie występuje stały punkt monitoringu jakości powietrza. Najbliżej 

zlokalizowana stacja pomiarowa prowadząca znajduje się w Miechowie (Rys. 13). 

 
Rys. 13 Lokalizacja punktów pomiarowych jakości powietrza w województwie małopolskim.  

Legenda: 17 – stacja pomiarowa Miechów. 
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Źródło: Małopolski wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Raport o stanie środowiska w województwie 

małopolskim w 2012 roku, Kraków 2013 

• Napływ zanieczyszczeń z aglomeracji krakowskiej i śląskiej 

 

Na terenie Gminy i w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary o dużej koncentracji 

przemysłu. Przyczyną złego stanu powietrza są wiatry przenoszące zanieczyszczenia z silnie 

uprzemysłowionej aglomeracji krakowskiej oraz śląskiej. Zgodnie z Raportem o stanie 

środowiska w województwie małopolskim w 2012 roku na obszarze powiatu obserwowane 

sąznaczne przekroczenia zawartości pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(α)piranu w pyle 

PM10 (Tab. 9).  

 

Tab. 9 Pomiary zawartości zanieczyszczeń w powietrzu dla powiatu Miechowskiego 

Rodzaj zanieczyszczeń Wartość dopuszczalna 

[μg/m3] 

Wartość średnioroczna 

 [μg/m3] 

pył PM10 50 45 

pył PM2,5 25 38-34 

benzen 5 3,4 

benzo(α)piren 0,001 0,007-0,009 

Źródło: Małopolski wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Raport o stanie środowiska w województwie 

małopolskim w 2012 roku, Kraków 2013 

 

 

• Lokalne źródła zanieczyszczeń 

 

Lokalnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są niskoemisyjne źródła związane 

z indywidualnym ogrzewaniem budynków (głównym zanieczyszczeniem jest dwutlenek węgla), 

a także zanieczyszczenia pochodzące z ruchu drogowego (zwłaszcza tlenki węgla, azotu, związki 

ołowiu i siarki – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozłów, 2006). 

 

W celu ograniczenia i eliminacji zanieczyszczeń powietrza należy podjąć odpowiednie 

działania w tym zakresie, które są zgodne i spójne z dokumentami dotyczącymi polityki 

ekologicznej, przede wszystkim z: „Program ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego” wyznaczającym kierunki działań w zakresie ochrony powietrza na terenie 

miasta m.in. takie jak: 

• ograniczenie emisji z sektora komunalnego: 

•realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji - eliminacja  

niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe, 

• rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 

użytkowników, 
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• rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników, 

• wykorzystanie  odnawialnych  źródeł energii w celu obniżenia kosztów 

eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego, 

• termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 

w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej, 

• wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych 

na powierzchni ziemi, 

• ograniczenie emisji z transportu, 

• ograniczenie emisji przemysłowej. 

• edukacja ekologiczna mieszkańców, 

• spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości powietrza, 

• poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych, 

• działania uzupełniające zaplanowane w innych dokumentach: 

• regionalna polityka energetyczna, 

• regionalna polityka transportowa, 

• modernizacja układów technologicznych i wprowadzanie najlepszych dostępnych technik 

produkcji i spalania paliw w celu spełnienia przepisów unijnych w zakresie emisji 

przemysłowych oraz systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych. 

„Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” opisuje działania naprawcze, 

które mają przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

w szczególności emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartości benzo(a)pirenu. Jednakże 

powyższe program nie zawierają priorytetów działań naprawczych skierowanych 

bezpośrednio do obszaru Gminy Kozłów, a tym samym nie opisują celu redukcji emisji 

zanieczyszczeń oraz stężeń pyłu zawieszonego PM2,5. Jednak należy podkreślić, że wszystkie 

działania, które są analizowane w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów” 

wpisują się w ogólne działania naprawcze zawarte w programie ochrony powietrza, a tym 

samym przyczynią się do zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń do powietrza nie tylko 

dwutlenku węgla, ale przede wszystkim pyłu zawieszonego PM2,5 oraz beno(a)pirenu, których 

wartości są przekroczone. 

2.3. Aspekty organizacyjne 

2.3.1. Struktury organizacyjne 

Organem wykonawczym Gminy Kozłów jest Wójt Gminy. Na podstawie załącznika do 

Zarządzenia Wójta Gminy Kozłów Nr 135/2012 z dnia 17.12.2012 roku jednostką 
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pomocniczą jest Urząd Gminy Kozłów, w skład którego wchodzą następujące referaty, 

równorzędne jednostki podziału wewnętrznego i samodzielne stanowiska: 

 

1) Wójt Gminy, 

2) Sekretarz Gminy - „SG”, 

3) Skarbnik Gminy - „SK”, 

4) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - „OSO”, 

5) Referat Finansowy - „FN”, 

6) Referat Podatków i Opłat Lokalnych - „PO”, 

7) Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej - „PGK”, 

8) Referat Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych - „ZIR”, 

9) Urząd Stanu Cywilnego - „USC”, 

10) Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - „OC”, 

11) Stanowisko radcy prawnego - „RP”, 

12) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - „BHP”, 

13) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - „IN”, 

14) Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - „ZP”. 

 

Zadania komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kozłów bezpośrednio związane 

z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

 

1) Referat Finansowy: 

 

• sprawy związane z projektowaniem budżetu i planami finansowymi, 

• sprawy związane z realizacją budżetu, 

• sprawy związane z rachunkowością i sprawozdawczością budżetową, 

• prowadzenie spraw finansowych związanych z realizacją funduszu sołeckiego, 

• prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestycji realizowanych przez Gminę. 

 

2) Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej: 

 

• kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy, w tym 

przygotowywanie projektów uchwał dot. studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy, 

• opracowanie programu ochrony środowiska Gminy, 

• przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji w ramach zwykłego 

korzystania ze środowiska, 

• opracowanie projektu Gminnego planu gospodarki odpadami, 

• prowadzenie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz 

urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

• sprawy związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, 
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• realizacja inwestycji, remontów i zakupów w ramach funduszu sołeckiego, 

• sprawy związane z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, 

• przygotowanie planów rozwoju rolnictwa Gminy w oparciu o kierunkowe założenia 

Rady lub jej Komisji. 

 

3) Referat Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych: 

 

• pozyskiwanie funduszy pomocowych, 

• monitoring środków pomocowych z funduszy unijnych i krajowych, 

• opracowywanie projektów wniosków o pozyskanie środków pomocowych, 

• koordynowanie współpracy z komórkami organizacyjnymi Gminy oraz jednostkami 

organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, 

• rozliczanie projektów we współpracy z Referatem Finansowym, 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

• przygotowywanie dokumentów dotyczących strategii rozwoju Gminy, 

• koordynacja prac nad opracowywaniem strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego, 

• przygotowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy, współpraca 

z instytucjami wspierającymi rozwój i inwestycje, 

• opracowywanie projektów lokalnej sieci drogowej oraz prowadzenie spraw z zakresu 

budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg Gminnych i lokalnych dróg 

wiejskich, koordynowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg, 

• sprawy związane z eksploatacją środków transportowych Urzędu, prowadzenie kart 

drogowych, rozliczanie na bieżąco paliw, olejów i materiałów eksploatacyjnych. 

 

 

2.3.2. Zasoby ludzkie 

Poszczególne cele strategiczne i szczegółowe Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą 

realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kozłów. W związku z tym 

niezbędne jest powołanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie, monitorowanie i aktualizację 

PGN 

Proces wdrażania PGN wymaga stałego monitoringu. Najważniejszym jego elementem jest 

ocena realizacji zadań z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Okresowej ocenie 

i analizie należy poddawać: 

➢ stopień realizacji przedsięwzięć i zadań, 

➢ poziom wykonania przyjętych celów, 

➢ rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją. 

 

Na potrzeby realizacji planu wskazano przykładowe zadania osobyds. PGN: 

a) identyfikacja przedsięwzięć zapewniających realizację zadań PGN, 
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b) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami 

zewnętrznymi i wspieranie prowadzonych przez nich działań na rzecz realizacji zadań 

zawartych w PGN w szczególności w zakresie efektywności energetycznej oraz 

zrównoważonego zużycia energii, a także udział w działaniach (inicjatywach, 

programach, projektach) przyczyniających się do realizacji zadań PGN, 

c) właściwe planowanie rzeczowo-finansowe, monitorowanie zabezpieczenia 

niezbędnych środków finansowych na przedsięwzięcia realizujące zadania PGN 

(zabezpieczenie środków w budżecie Gminy, pozyskiwanie środków z funduszy 

zewnętrznych) oraz wykonanie przedsięwzięć w danym przedziale czasowym, 

zapewniając realizację zadań PGN, 

d) przygotowanie i wdrożenie metodyki monitorowania i raportowania realizacji PGN 

oraz procedury prowadzenia okresowej sprawozdawczości zadań PGN, 

e) monitorowanie realizacji zadań, przeprowadzanie analiz stopnia realizacji 

postanowień PGN, raportów, aktualizacji oraz zbieranie informacji w tym zakresie 

i przygotowywanie okresowych (rocznych) sprawozdań z realizacji zadań. 

Szczegółowa organizacja pracy i zakres obowiązków takiej struktury byłyby określone 

w zarządzeniu Wójta Gminy Kozłów. 

 

 

 

 

 

2.3.3. Zaangażowane strony 

Główni interesariusze PGN to: 

 

• władze publiczne, 

• mieszkańcy, 

• podmioty gospodarcze. 

Uwzględnienie w PGN zgłoszonych przez zaangażowane strony (i zlokalizowanych na 

terenie Gminy Kozłów)  przedsięwzięć: 

• umożliwiło przeprowadzenie inwentaryzacji występujących w Gminie obiektów, 

w celu identyfikacji systemów grzewczych oraz stworzenia mapy emisji gazów 

cieplarnianych; 

• zwiększy szansę interesariuszy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej 

perspektywy finansowej 2014-2020, na przedsięwzięcia objęte PGN, które dotyczą 

obszarów działań w zakresie zużycia energii w budynkach, instalacjach, transporcie, 

produkcji energii oraz gospodarki odpadami. 

 

2.3.4. Budżet 
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Budżet na realizację przedsięwzięć uwzględnionych w PGN będzie pochodzić z dwóch 

rodzajów źródeł finansowania: 

1) środki własne Gminy oraz środki własne właścicieli infrastruktury technicznej lub jej 

wyposażenia; 

2) środki pochodzenia zewnętrznego, które mogą być pozyskane w formie: 

a) inwestycji bezpośrednich, 

b) dotacji bezzwrotnych, 

c) pożyczek, 

d) kredytów komercyjnych i o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty, 

e) gwarancji, 

f) umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO). 

Podstawowym instrumentem zarządzania finansami Gminy Kozłów jest coroczna uchwała 

budżetowa Gminy. Wszystkie jednostki wskazane w PGN jako odpowiedzialne za realizację 

działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na wykonanie przewidzianych zadań. 

Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, 

powinny być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy 

zewnętrznych. 

 

2.3.5. Źródła finansowania inwestycji 

Środki finansowe pochodzenia zewnętrznego mogą być pozyskiwane w różnej formie 

z aktualnie dostępnych źródeł: 

 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

(WFOŚiGW), 

• Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwa małopolskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

• inne możliwości (Program Europa Środkowa 2020, Bank Ochrony Środowiska, Bank  

Gospodarstwa Krajowego).
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2.3.5.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Tab. 10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

PROGRAM CEL BENEFICJENCI 
RODZAJE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 
FINANSOWANIE NABÓR 

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko  

 

2014-2020 

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, 

ochrona środowiska, powstrzymywanie lub 

dostosowanie się do zmian klimatu, 

komunikacja oraz bezpieczeństwo 

energetyczne. 

 

POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem  

i kontynuacją najważniejszych kierunków 

inwestycji wyznaczonych w edycji 

wcześniejszej – POIiŚ 2007-2013. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże 

przedsiębiorstwa, administracja 

publiczna, przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, służby publiczne (inne niż 

administracja), instytucja ochrony 

zdrowia, organizacje społeczne, 

instytucje nauki i edukacji.  

W zależności od osi 

priorytetowej 

Głównym źródłem 

finansowania POIiŚ 

2014-2020 będzie 

Fundusz Spójności 

(FS), dodatkowo 

przewiduje się 

wsparcie z 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

(EFRR). 

  

R
O

D
Z

A
J

E
 P

R
Z

E
D

S
IĘ

W
Z

IĘ
Ć

 

 I. OŚ PRIORYTETOWA - 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. OŚ PRIORYTETOWA - 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 Unii w zakresie środowiska 

oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. 
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• Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 

zaspokojenia 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. 

R
O

D
Z

A
J

E
 P

R
Z

E
D

S
IĘ

W
Z

IĘ
Ć

 III. OŚ PRIORYTETOWA - 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. 

V. OŚ PRIORYTETOWA - Rozwój transportu kolejowego w Polsce 

• Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T. 

• Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszaniu hałasu. 

VII. OŚ PRIORYTETOWA - 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. OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

• Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

IX. OŚ PRIORYTETOWA - 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. 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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2.3.5.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Tab. 11Programy krajowe „Ochrona atmosfery” NFOŚiGW. 

PROGRAM CEL 
RODZAJE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 
BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

LEMUR 

Zmniejszenie zużycia 

energii, a w konsekwencji 

ograniczenie lub 

uniknięcie emisji CO2 

w związku 

z projektowaniem 

i budową nowych 

energooszczędnych 

budynków użyteczności 

publicznej oraz 

zamieszkania zbiorowego. 

Projektowanie i budowa lub tylko 

budowa nowych budynków 

użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego. 

Podmioty sektora finansów publicznych 

(bez PJB). 

Dotacja, pożyczka Ciągły 

Samorządowe osoby prawne, spółki 

prawa handlowego, w których JST 

posiadają 100% udziałów lub akcji i 

które powołane są do realizacji zadań 

własnych JST wskazanych w ustawach. 

Organizacje pozarządowe (w tym 

fundacje i stowarzyszenia), kościoły 

i inne związki, które realizują zadania 

publiczne na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Dopłaty do kredytów 

na budowę domów 

energooszczędnych 

Zmniejszenie emisji CO2, 

poprzez dofinansowanie 

przedsięwzięć 

poprawiających 

efektywność 

wykorzystania energii 

w nowo budowanych 

budynkach mieszkalnych. 

Budowa domu jednorodzinnego; 

Zakup nowego domu jednorodzinnego; 

Zakup lokalu mieszkalnego w nowym 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Osoby fizyczne 

Dotacja na 

częściową spłatę 

kapitału kredytu 

bankowego 

za pośrednictwem 

banku, na 

podst.umowy z 

NFOŚiGW 

Ciągły 

 

Inwestycje 

energooszczędne 

w małych i średnich 

przedsiębiorstwach 

Ograniczenie zużycia 

energii w wyniku 

realizacji inwestycji 

w zakresie efektywności 

energetycznej 

i zastosowania 

odnawialnych źródeł 

energii w sektorze 

MŚP.W rezultacie 

realizacji programu 

nastąpi zmniejszenie 

Inwestycje LEME – działania 

w zakresie: 

a) poprawy efektywności 

energetycznej i/lub 

zastosowania OZE; 

b) termomodernizacji 

budynku/ów i/lub 

zastosowania OZE 

Inwestycje Wspomagane - działania 

inwestycyjne, które nie kwalifikują się, 

jako Inwestycje LEME, w zakresie: 

Prywatne podmioty prawne 

(przedsiębiorstwa) utworzone na mocy 

polskiego prawa i działające w Polsce – 

beneficjent musi spełniać definicję 

mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP. 

Dotacja na 

częściową spłatę 

kapitału kredytu 

bankowego 

za pośrednictwem 

banku, na podstawie 

umowy z 

NFOŚiGW 

(Dot. banków: 

─Bank Ochrony 

Środowiska S.A., 

Ciągły 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów 

 

 

35 

 

emisji CO2. 

 

 

 

a) poprawy efektywności 

energetycznej i/lub 

odnawialnych źródeł energii w 

wyniku których zostanie 

osiągnięte min. 20% 

oszczędności energii; 

b) termomodernizacji 

budynku/ów i/lub 

odnawialnych źródeł energii w 

wyniku których zostanie 

osiągnięte min. 30% 

oszczędności energii. 

─Bank Polskiej 

Spółdzielczości 

S.A., 

─BNP Paribas Bank 

S.A., 

─IDEA Bank S.A.) 

BOCIAN – 

Rozproszone, 

odnawialne źródła 

energii 

Ograniczenie lub 

uniknięcie emisji CO2 

poprzez zwiększenie 

produkcji energii z 

instalacji 

wykorzystujących OZE. 

 

Budowa, rozbudowa lub przebudowa 

instalacji OZE: 

elektrownie wiatrowe,systemy 

fotowoltaiczne,pozyskiwanie energii z 

wód geotermalnych,elektrownie 

wodne,źródła ciepła opalane 

biomasą,wielkoformatowe kolektory 

słoneczne wraz z akumulatorem 

ciepła,biogazownie,instalacje 

wytwarzania biogazu rolniczego celem 

wprowadzenia go do sieci gazowej 

dystrybucyjnej 

i bezpośredniej,wytwarzanie energii 

elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na biomasę, 

instalacje hybrydowe,systemy 

magazynowania energii towarzyszące 

inwestycjom OZE o mocach nie 

większych niż 10-krotność mocy 

zainstalowanej dla każdego ze źródeł 

OZE. 

Przedsiębiorcy podejmujący realizację 

przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie 

RP. 

Pożyczka Ciągły 

Prosument –  

linia dofinansowania 

z przeznaczeniem na 

zakup i montaż 

mikroinstalacji OZE 

Ograniczenie lub 

uniknięcie emisji CO2 

w wyniku zwiększenia 

produkcji energii z OZE, 

poprzez zakup i montaż 

Przedsięwzięcia polegające na zakupie 

i montażu małych instalacji lub 

mikroinstalacji OZE do produkcji 

energii elektrycznej lub do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej, na 

Dla samorządów → 

JST lub ich związki. 

 

Poprzez bank → 

osoby fizyczne posiadające prawo do 

Dofinansowanie 

w formie pożyczki 

wraz z dotacją 

łącznie do 100% 

kosztów 

Ciągły 
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małych instalacji lub 

mikroinstalacji OZE, 

do produkcji energii 

elektrycznej lub ciepła 

i energii elektrycznej dla 

osób fizycznych oraz 

wspólnot lub spółdzielni 

mieszkaniowych. 

potrzeby istniejących lub będących w 

budowie budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub wielorodzinnych, 

tj.: 

źródła ciepła opalane biomasą, 

pompy ciepła, 

kolektory słoneczne, 

systemy fotowoltaiczne 

małe elektrownie wiatrowe, 

mikrokogeneracja, 

przeznaczone dla budynków 

mieszkalnych. 

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji 

równolegle wykorzystującej więcej niż 

jedno OZE lub więcej niż jedno 

odnawialne źródło ciepła w połączeniu 

ze źródłem (źródłami) energii 

elektrycznej. 

dysponowania budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym (istniejącym lub w 

budowie); 

wspólnoty mieszkaniowe zarządzające 

budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi; 

spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające 

budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi. 

kwalifikowanych 

instalacji 

wchodzących 

w skład 

przedsięwzięcia 

 

Kredyt wraz 

z dotacją na 

realizację 

przedsięwzięcia 

udzielany jest przez 

bank, ze środków 

udostępnionych 

przez NFOŚiGW. 

 

System Zielonych 

Inwestycji (GIS – 

Green 

InwestmentScheme) 

Ograniczenie lub 

unikniecie emisji 

dwutlenku węgla poprzez 

dofinansowanie 

przedsięwzięć 

poprawiających 

efektywnośćwykorzystani

a energii przez budynki 

użyteczności publicznej. 

Zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej, biogazownie 

rolnicze, elektrociepłownie i ciepłownie 

na biomasę, budowa i przebudowa sieci 

elektroenergetycznych w celu 

podłączenia odnawialnych źródeł 

energii wiatrowej. 

Jednostki samorządu terytorialnego  Konkurs 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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Tab. 12Programy krajowe „Międzydziedzinowe"NFOŚiGW. 

PROGRAM CEL 
RODZAJE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 
BENEFICJENCI 

FINANSOWANI

E 
NABÓR 

Edukacja  

ekologiczna 

Podnoszenie poziomu 

świadomości ekologicznej 

i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa 

poprzez promowanie zasad ZR, 

w tym: upowszechnianie wiedzy 

z zakresu ochrony środowiska 

i ZR;kształtowanie 

zachowańprośrodowiskowych; 

aktywizacja społeczna - 

budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Kompleksowe projekty wykorzystujące media 

tradycyjne tj. telewizja, w tym idea placement, 

radio, prasa, outdoor, itp. oraz elektroniczne tj. 

internet, aplikacje mobilne, warsztaty, konkursy, 

imprezy edukacyjne, konferencje, szkolenia, 

seminaria, e- learning, profesjonalizacja 

animatorów edukacji ekologicznej, produkcja 

interaktywnych pomocy dydaktycznych, 

wyposażenie i doposażenie centrów edukacyjnych. 

Osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne z 

osobowością prawną / 

którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, 

państwowe lub 

samorządowe jednostki 

organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej. 

Dotacja, 

pożyczka, 

przekazanie 

środków do PJB 

Konkursowy 

Współfinansowanie 

programu LIFE 

Poprawa jakości środowiska, w 

tym środowiska naturalnego, 

przy wykorzystaniu przez Polskę 

środków dostępnych w ramach 

Programu LIFE. 

Przedsięwzięcia, które przyczyniają się do 

osiągnięcia celów Instrumentu Finansowego 

LIFE+, w ramach: komponentu I Przyroda 

i Różnorodność biologiczna, 

komponentu II Polityka i zarządzanie w zakresie 

środowiska,  

komponentu III Informacja i komunikacja. 

Zarejestrowane na terenie 

RP: 

 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, 

osoby prawne, 

państwowe lub 

samorządowe jednostki 

organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej, 

które podejmują realizację 

przedsięwzięcia jako 

Beneficjent koordynujący 

projektu LIFE+ lub są 

współbeneficjentami 

krajowego albo 

zagranicznego LIFE+. 

Pożyczka 

przeznaczona na 

zapewnienie 

wkładu własnego 

wnioskodawcy, 

pożyczka 

przeznaczona na 

zachowanie 

płynności 

finansowej 

 

Ciągły 

Współfinansowanie 

programu LIFE 

 

Współfinansowanie 

projektów LIFE 

w perspektywie 

finansowej 

2014 – 2020 

Przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w 

zakresie realizowanym na terytorium RP, 

które przyczyniają się do osiągnięcia celów 

Programu:  

projekty zintegrowane LIFE w zakresie 

realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym projekty składane przez MŚ lub 

inne jednostki podległe MŚ lub przez niego 

nadzorowane. 

Ciągły 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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2.3.5.3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 
Tab. 13 Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 

PROGRAM ZASADY FINANSOWANIA TERMIN NABORU 

Ochrona Powietrza 

Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z 

modernizacją kotłowni, dla których moc budowanych urządzeń 

wynosi minimum 40kW. 

Fundusz udziela pomocy finansowej również na źródła ciepła w 

nowo wybudowanych obiektach, jeżeli pochodzą one z 

odnawialnych źródeł energii. W przypadku kolektorów 

słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych montowanych 

samodzielnie (bez kotłowni) minimalna moc to10 kW, dla pomp 

ciepła – minimum 40kW. 

Karty Informacyjne Zadania rozpatrywane są na 

bieżąco od początku roku, natomiast składanie 

wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

odbywać się będzie w trybie ciągłym, 

począwszy od 23.02.2015 r. do 30.09.2015 r. 

Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się 

będzie ostatecznie do dnia 30 października 2015 r. 

Oszczędność energii 

Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z 

ograniczeniem zapotrzebowania na ciepło grzewcze. Fundusz 

udziela pomocy finansowej na docieplenie przegród 

budowlanych (ścian i stropów) o powierzchni powyżej 600 m2. 

W przypadku kompleksowego projektu termomodernizacyjnego 

istnieje możliwość dofinansowania również wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej. Finansowanie zadania z tej dziedziny nie 

obejmuje wymiany wewnętrznej instalacji c.o. oraz grzejników. 

Karty Informacyjne Zadania rozpatrywane są na 

bieżąco od początku roku, natomiast składanie 

wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

odbywać się będzie w trybie ciągłym, 

począwszy od 23.02.2015 r. do 30.09.2015 r. 

Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się 

będzie ostatecznie do dnia 30 października 2015 r. 

Zadania nieinwestycyjne 

W ramach zadań nieinwestycyjnych Fundusz udziela 

dofinansowania m.in. na: 

•     edukację ekologiczną 

•     państwowy monitoring środowiska 

•     wojewódzkie programy i plany związane z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną. 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie w roku 

2015 zadań nieinwestycyjnych odbywać się będzie 

w trybie ciągłym, począwszy od 23.02.2015 r. do 

30.09.2015 r. Natomiast rozpatrywanie wniosków o 

udzielenie pomocy finansowej przez WFOŚiGW w 

Krakowie na zadania nieinwestycyjne odbywać się 

będzie ostatecznie do dnia 30 października 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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2.3.4.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
 

Uchwałą nr 240/15 Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Na realizację programu zostanie przeznaczone 2 878,2 mln euro z funduszy europejskich. Jest to kwota niemal 

o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013 łącznie na Małopolski Regionalny Program Operacyjny oraz 

komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Tab. 14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

CEL 

TEMATYCZNY 

PRIORYTET  

INWESTYCJI 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

PRIORYTETÓW 

INWESTYCYJNYCH 

BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

Wspieranie 

przejścia na 

gospodarkę 

niskoemisyjną 

we wszystkich 

sektorach 

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych 

Promowanie efektywności energetycznej i 

wykorzystywania 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 

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 

Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę 

stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, 

rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych 

(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań 

służących zmniejszaniu hałasu 

Zwiększony poziom 

produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych 

Zwiększona efektywność 

energetyczna w 

przedsiębiorstwach (MŚP) 

Zwiększona efektywność 

energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym i 

użyteczności publicznej 

Zwiększone wykorzystanie 

niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i innych 

przyjaznych środowisku 

form mobilności miejskiej 

Obniżony poziom niskiej 

emisji w województwie 

Przedsiębiorcy 

(MŚP) 

Podmioty 

wdrażające 

instrumenty 

finansowe 

EFRR 
Konkursowy,  

pozakonkursowy 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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2.3.4.5. Inne możliwości 

 

Tab. 15 Program Europa Środkowa 2020. 

 

CEL TEMATYCZNY 
PRIORYTET  

INWESTYCJI 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

PRIORYTETÓW 

INWESTYCYJNYCH 

BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

Współpraca w zakresie 

strategii niskoemisyjnych 

w Europie Środkowej 

Wspieranie przejścia 

na gospodarkę 

niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach. 

- wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania OŹE w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

- opracowanie i wdrażanie rozwiązań na 

rzecz zwiększenia efektywności 

energetycznej ora wykorzystania OŹE w 

infrastrukturze publicznej 

- 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 

- poprawa terytorialnych strategii 

energetycznych i polityk mających wpływ 

na łagodzenie skutków zmian 

klimatycznych 

- poprawa zdolności do planowania 

mobilności na funkcjonalnych obszarach 

miejskich w celu obniżenia emisji CO2. 

- władze/instytucje 

publiczne 

odpowiedzialne w 

zakresie zasobów 

naturalnych, planowania 

i dostaw energii na 

szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym 

- agencje ds. gospodarki 

odpadami 

- podmioty zajmujące się 

doradztwem w zakresie 

leśnictwa i rolnictwa 

- przedsiębiorstwa 

- organizacje 

pozarządowe 

Do 85 % kosztów 

kwalifikowanych 
Konkursowy 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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Tab. 16 Kredyty udzielane przez Bank Ochrony Środowiska. 

PROGRAM RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

Słoneczny EkoKredyt 
Zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody 

użytkowej 

Klienci indywidualni i 

wspólnoty mieszkaniowe 
Kredyt Ciągły 

Kredyt z Dobrą Energią 

Realizacja przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających na 

budowie: biogazowni, elektrowni wiatrowych, elektrowni 

fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, 

innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej 

JST, spółki komunalne, 

duże, średnie i małe 

przedsiębiorstwa 

Kredyt Ciągły 

Kredyty na urządzenia 

ekologiczne 
Zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska 

klienci indywidualni, 

wspólnoty mieszkaniowe, 

mikroprzedsiebiorstwa 

Kredyt Ciągły 

Kredyt EnergoOszczędny 

Inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w 

tym: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia 

ulicznego, wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i 

zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, 

usługowych itp., wymiana przemysłowych silników elektrycznych, 

wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w 

budynkach mieszkalnych, modernizacja technologii na mniej 

energochłonną, wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń 

w nowych instalacjach oraz inne przedsięwzięcia służące oszczędności 

energii elektrycznej 

Mikroprzedsiębiorcy i 

wspólnoty mieszkaniowe 
Kredyt Ciągły 
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Kredyt EkoOszczędny 

Inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu: zużycia (energii 

elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do 

produkcji), zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska, zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych w związku z: 

składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków, 

uzdatnianiem wody, inne przedsięwzięcia ekologiczne przynoszące 

oszczędności 

JST, przedsiębiorcy i 

wspólnoty mieszkaniowe 
Kredyt Ciągły 

Kredyt z Klimatem 

1. inwestycje efektywności energetycznej, polegające na zmniejszeniu 

zapotrzebowania na energię (cieplną i elektryczną): 

• modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych i obiektach wielkopowierzchniowych oraz lokalnych,  

• docieplenie (np. docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu, wymiana 

okien), 

• wymiana oświetlenia bądź instalacji efektywnego systemu wentylacji 

lub chłodzenia, 

• montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub 

obiektach przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z 

istniejącym źródłem ciepła lub jego zamianę na OZE), 

• likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do 

sieci miejskiej, 

• wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, 

• instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, 

• instalacja małych jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji. 

2. budowa systemów OZE. 

JST, wspólnoty i 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

mikroprzedsiębiorstwa 

oraz małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa, 

fundacje, 

przedsiębiorstwa 

komunalne 

Kredyt Ciągły 
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Kredyty z linii kredytowej NIB 

projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest 

redukcja oddziaływania na środowisko, projekty, których celem jest 

zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko, projekty 

dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, wytwarzanie 

energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych, termomodernizacja, 

remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do 

powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź 

polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł 

odnawialnych 

MŚP, duże 

przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, JST, 

przedsiębiorstwa 

komunalne 

Kredyt Ciągły 

EkoKredyt PROSUMENT 

przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej 

lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących 

lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 

wielorodzinnych 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

osoby fizyczne, 

wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe 

Kredyt Ciągły 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

Tab. 17 Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

PROGRAM 
RODZAJE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 
BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

FUNDUSZ 

TERMOMODERNIZACJI I 

REMONTÓW: 

kontynuacja dofinansowań z 

Funduszu Termomodernizacji przy 

Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Zmiana nastąpiła zgodnie ze zmianą 

ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów (Dz. 

U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła 

dotychczasową ustawę o wspieraniu 

przedsięwzięć termo 

modernizacyjnych 

Przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne 

• Samorządy 

• Przedsiębiorstwa 

• Klienci indywidualni 

Kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych z możliwością 

otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej, 

remontowej (budynki wielorodzinne, użytkowane przed dniem 14 

sierpnia 1961), kompensacyjnej,  

w wysokości: 

 

• Termomodernizacyjna 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak 

nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność 

przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, 

ustalonych na podstawie audytu energetycznego 

• Remontowa 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak 

niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego 

Ciągły 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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2.3.6. Środki finansowe na monitoring i ocenę 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu monitoringu środowiska mogą być pozyskane z: 

 

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program 

wspierania działalności monitoringu środowiska), 

• budżetu Gminy Kozłów. 

 

3. Inwentaryzacja emisji CO2 

Poniższy rozdział zawiera podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych wykonanej dla Gminy Kozłów dla lat 2011 i 2013. 

 

Etapy i efekty inwentaryzacji emisji CO2:  

 

 określenie wielkości emisji na terenie Gminy Kozłów, 

 planowanie i podjęcie przez władze Gminy Kozłów działań ograniczających emisję, 

 zmniejszenie emisji na terenie Gminy Kozłów. 

 

3.1. Podstawowe założenia 

Dokument został przygotowany zgodnie z proponowaną przez NFOŚiGW metodologią 

monitorowania wskaźników opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji 

Europejskiej (JRC) przy współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER). 

 

Jako bazowy rok inwentaryzacji przyjęto 2011. Jest to rok, dla którego udało się zebrać 

kompleksowe dane we wszystkich grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii. 

 

Wyróżniono następujące sektory odbiorców: 

 

• sektor użyteczności publicznej,  

• sektor obiektów mieszkalnych oraz usługowo–handlowych,  

• sektor przemysłowy, 

• sektor transportowy, 

• oświetlenie uliczne. 

 

Do inwentaryzacji emisji CO2w roku bazowym 2011 posłużono się zestawem wskaźników 

przyporządkowanych dla danego nośnika energii. Wartości wskaźników przedstawiono 

w Tab. 18. 
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Tab. 18 Zestawienie wykorzystanych wskaźników emisji dla paliw oraz energii elektrycznej. 

Rodzaj paliwa 

2011 2012 2013 

Źródło Wartość 

opałowa 

[MJ/kg] 

*[MJ/m3] 

Wskaźnik 

emisji CO2               

[kg CO2/GJ] 

Wskaźnik  

emisji CO2 

   [Mg 

CO2/MWh] 

Wartość 

opałowa 

[MJ/kg] 

*[MJ/m3] 

Wskaźnik 

emisji CO2               

[kg CO2/GJ] 

Wskaźnik  

emisji CO2 

   [Mg 

CO2/MWh] 

Wartość 

opałowa 

[MJ/kg] 

*[MJ/m3] 

Wskaźnik 

emisji CO2               

[kg CO2/GJ] 

Wskaźnik  

emisji CO2 

   [Mg 

CO2/MWh] 

Energia elektryczna 

[MgCO2/MWh] 
- 0,812 - - 0,812 - - 0,812 - 

Referencyjny wskaźnik jednostkowej 

emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji 

energii elektrycznej do wyznaczania 

poziomu bazowego dla projektów JI 

realizowanych w Polsce 

Gaz ziemny 34,04 55,82 0,201 34,04 55,82 0,201 34,04 55,82 0,201 
2011: 

 

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w 

roku 2008do raportowania w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu 

Uprawnieniami do Emisji za rok 2011 

 

 

2012: 

 

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w 

roku 2009 do raportowania w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu 

Uprawnieniami do Emisji za rok 2012 

 

 

2013: 

 

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w 

roku 2010 do raportowania w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu 

Uprawnieniami do Emisji za rok 2012 

 

 

Olej opałowy 40,19 76,59 0,276 40,19 76,59 0,276 40,19 76,59 0,276 

Węgiel kamienny 22,52 94,61 0,341 22,72 94,71 0,341 23,08 94,62 0,341 

Benzyna 44,80 68,61 0,247 44,80 68,61 0,247 44,80 68,61 0,247 

Olej napędowy 43,33 73,33 0,264 43,33 73,33 0,264 43,33 73,33 0,264 

Drewno opałowe i 

odpady pochodzenia 

drzewnego 

15,60 109,76 0,395 15,60 109,76 0,395 15,60 109,76 0,395 

Biogaz 50,40 54,33 0,196 50,40 54,33 0,196 50,40 54,33 0,196 
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3.2. Charakterystyka głównych sektorów 

3.2.1. Sektor użyteczności publicznej 

W Gminie Kozłów występują następujące obiekty użyteczności publicznej (Tab. 19): 

 

Tab. 19 Obiekty użyteczności publicznej w Gminie Kozłów. 

L.p. Nazwa obiektu użyteczności publicznej Uwagi 

1 Urząd Gminy Kozłów 

Podlegają  

pod Urząd Gminy. 

 

2 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie 

4 Gminny Ośrodek Kultury 

5 Gminna Biblioteka Publiczna 

6 Punkt przedszkolny w Kamionce 

7 Społeczna Szkoła Podstawowa w Przybysławicach 

8 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie 

9 Gimnazjum w Kozłowie 

10 OSP Karczowice 

11 OSP Kępie 

12 OSP Marcinowice 

13 OSP Przybysławice 

14 OSP Wierzbica 

15 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie  

16 Parafia Rzymskokatolicka N.M.P. Nieustającej Pomocy Nie podlegają  

pod Urząd Gminy. 17 Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A 

W celu pozyskania danych przeprowadzona została ankietyzacja obiektów użyteczności 

publicznej. Na ich podstawie policzone zostało zużycie energii i emisja dwutlenku węgla do 

atmosfery (Tab. 20).  

 

Tab. 20 Zużycie energii oraz emisja CO2 w obiektach użyteczności publicznej Gminy Kozłów. 

Nośnik Zużycie energii [MWh] Emisja CO2 [Mg CO2] 

2011 2013 2011 2013 

węgiel 720,15 696,30 245,28 237,18 

olej 38,85 38,85 10,71 10,71 

energia 

elektryczna 
91,05 88,19 73,93 71,61 

Suma 850,06 823,35 329,93 319,51 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów 

 

 

47 

 

W 2013 roku zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej zmniejszyło się o około 

3% względem roku bazowego. Zmianę tę obserwuje się we wszystkich wykorzystywanych 

nośnikach energii za wyjątkiem oleju opałowego (Rys. 14). Tendencja spadkowa zauważalna 

jest również w poziomie emisji CO2 (Rys. 15). 

 
Rys. 14Zużycie energii w obiektach użyteczności publicznejGminy Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

 

Rys. 15 Emisja CO2 w obiektach użyteczności publicznej Gminy Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

Ponad 74% emisji CO2w 2011 i 2013 roku pochodzi ze spalania węgla (Rys. 16, Rys. 

17).Udział energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 23%. Z kolei tylko 3% całkowitej 

emisji CO2 pochodzi z oleju opałowego, co związane jest z wysokimi kosztami zakupu paliwa 

(kocioł na olej zlokalizowany jest w Gminnym Ośrodku Kultury). 
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Rys. 16 Udział poszczególnych nośników energii w emisji CO2 w obiektach użyteczności 

publicznej Gminy Kozłów w 2011 roku. 
Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

 
Rys. 17 Udział poszczególnych nośników energii w emisji CO2 w obiektach użyteczności 

publicznej Gminy Kozłów w 2013 roku. 
Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

3.2.2. Sektor obiektów mieszkalnych oraz usługowo-handlowych 

Ze względu na częstą lokalizację obiektów usługowych w budynkach 

jednorodzinnych(posiadających wspólne opomiarowanie energii) połączone zostały dwa 

sektory: mieszkaniowy oraz usługowo-handlowy. 

 

W Gminie Kozłów ponad 60%usług skupiona jest w sołectwach: Kozłów, Przysieka oraz 

Kępie. W większości przypadków jest to handel lub działalność związana z naprawą 

pojazdów (Rys. 18). 
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Rys. 18 Główne rodzaje działalności usługowo-handlowych na terenie Gminy Kozłów 

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. 
Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie: www.prod.ceidg.gov.pl 

Zużycie energii oraz emisję CO2pochodzącą z  budynków mieszkalnych oraz usługowo-

handlowych przedstawiono w Tab. 21. 

 

Tab. 21 Zużycie energii oraz emisja CO2 w budynkach mieszkalnych Gminy Kozłów. 

Nośnik Zużycie energii [MWh] Emisja CO2 [Mg CO2] 

2011 2013 2011 2013 

węgiel 35682,35 37700,73 12153,27 12842,07 

drewno 17397,08 18381,15 0,00 0,00 

inne (olej opałowy, LPG) 330,80 349,51 90,94 95,05 

energia elektryczna 3799,56 4014,48 3085,24 3259,76 

Suma 57209,79 60445,88 15329,45 16196,89 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

Zużycie energii i emisja dwutlenku węgla z obiektów mieszkalnych oraz usługowo-

handlowych (w odniesieniu do roku bazowego) ma tendencję rosnącą (Rys. 19, Rys. 20). 

Prawie 80%emisji CO2 pochodzi ze spalania węgla na cele grzewcze.  

 

W przypadku opalania drewnem przyjmowana jest zerowa emisja dwutlenku węgla. 

Związane jest to z ilością CO2 powstającą w trakcie spalania, która równoważy się z ilością 

CO2pobieraną przez rosnące rośliny podczas procesu fotosyntezy.  

 

Pozostałe nośniki energii takie jak: olej opałowy i gaz LPG mają niewielki (0,6%) wpływ na 

wielkość występującej emisji (Rys. 21).   
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Rys. 19Tendencja zużycia energii w obiektach mieszkalnych oraz usługowo-handlowych 

Gminy Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

Rys. 20 Tendencja emisji CO2 w obiektach mieszkalnych oraz usługowo-handlowychGminy 

Kozłów. 
Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

Rys. 21Udział poszczególnych nośników energii w emisji CO2 w obiektach mieszkalnych oraz 

usługowo-handlowych Gminy Kozłów w 2011 roku. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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3.2.3. Sektor przemysłowy 

Na terenie Gminy Kozłów podmiotem gospodarczym zaliczanym do sektora przemysłowego 

jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Marcinowicach. Ma ona nieznaczny wpływ na 

wielkość emisji CO2 ze wyglądu na stopniowe zaprzestanie produkcji w zakładzie.  

 

W związku z procesem wygaszania działalności nie rejestrowane są również dane dotyczące 

zużycia paliw pierwotnych i energii elektrycznej. Było to przyczyną pominięcia 

inwentaryzacji dwutlenku węgla z sektora przemysłowego.  

 

3.2.4. Sektor transportowy 

W 2011 roku liczba wszystkich zarejestrowanych środków transportowych w Gminie Kozłów 

wynosiła 5435 (w tym 8 należących do Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 do urzędu 

Gminy). Strukturę pojazdów przedstawiono w Tab. 22. 

 

Tab. 22 Procentowy udział pojazdów w Gminie Kozłów w 2011 roku. 

Rodzaj pojazdów Udział[%] 

samochody osobowe 76,7 

samochody ciężarowe + autobusy 4,0 

ciągniki rolnicze 19,2 

 SUMA: 100 % 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie: Urząd Starostwa Powiatowego w Miechowie 

 

Na terenie Gminy funkcjonuje zorganizowany dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 

i Gimnazjum w Kozłowie oraz międzygminną komunikacja autobusowa.  

 

Zużycie energii i emisja CO2zostały wyliczone z paliw wykorzystanych przez w/w środki 

transportowe i przedstawione w Tab. 23. Emisja z pojazdów Gminnych wynosiła5,22 Mg 

CO2, co stanowi poniżej 0,002% całkowitej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  

 

Tab. 23 Zużycie energii oraz emisja CO2 ze środków transportowych Gminy Kozłów. 

Paliwo  

Zużycie energii  

 [MWh] 

Emisja CO2 

[Mg CO2] 

2011 

Benzyna  8953,82 2211,56 

Olej napędowy 6554,16 1730,22 

LPG 1029,19 231,35 

Suma 16537,18 4173,12 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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W sektorze transportowym największy udział w emisjiCO2ma spalanie benzyny (Rys. 22), 

która stanowi 53% zużycia końcowego wszystkich paliw. Rolniczy charakter Gminy wpływa 

na szczególne wykorzystanie oleju napędowego (41,5%). Najmniejsze jest zużycie gazu LPG, 

wynoszące około 5,5%.  

 
Rys. 22 Zużycie energii i emisja CO2 ze środków transportowych Gminy Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
 

3.2.5. Oświetlenie uliczne 

Na terenie Gminy Kozłów w 2013 roku znajdowało się 635 punktów świetlnych. Łączna moc 

oświetlenia ulicznego kształtowała się na poziomie 43584W. 

 

Całkowite zużycie energii i emisja CO2 zostały przedstawione w Tab. 24. Pomimo9% 

wzrostu ilości lamp ulicznych emisja dwutlenku ma tendencję malejącą(Rys. 23, Rys. 

24).Spowodowane jest to efektywnym zarządzaniem oświetleniem ulicznym w Gminie.   

 

Tab. 24 Zużycie energii oraz emisja CO2 oświetlenia ulicznego Gminy Kozłów. 

Rok 
Zużycie energii  

[MWh] 

Emisja CO2 

[Mg CO2] 

2011 25,52 20,72 

2013 24,81 20,15 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie: Urząd Gminy Kozłów  
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Rys. 23 Zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym w Gminie Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

 

Rys. 24 Zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym w Gminie Kozłów. 
Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

3.3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 

w Gminie Kozłów. 
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Tab. 25 Wyniki bazowej inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji CO2Gminy Kozłów. 

Sektor 

2011 

Roczne zużycie energii  Emisja CO2 

MWh % Mg CO2 % 

Użyteczność publiczna 849,61 1,14 329,81 1,66 

Obiekty mieszkalne i 

usługowo-handlowe 
57236,77 76,67 15328,47 77,21 

Transport 16537,18 22,15 4173,12 21,02 

Oświetlenie uliczne 25,52 0,03 20,72 0,10 

SUMA: 74649,09 100% 19852,12 100% 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

Poziom emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Kozłów wynosił19852,12 Mg CO2.Około 

77%emisji pochodzi z sektora obiektów mieszkalnych i usługowo-handlowych(Rys. 

26).Znaczący udział ma również sektor transportu wynoszący 21,01%. Użyteczność 

publiczna i oświetlenie uliczne stanowią poniżej 2% całkowitej emisji CO2 do atmosfery.  

 

 
Rys. 25 Zużycie energii w poszczególnych sektorach Gminy Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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Rys. 26Emisja CO2 w poszczególnych sektorach Gminy Kozłów. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

4. Działania dla osiągnięcia założonych celów 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje realizację inwestycji mających na celu obniżenie 

emisji CO2 na obszarze Gminy Kozłów. Działania podejmowane w ramach PGN podzielone 

zostały na trzy grupy: 

 

• działania krótkoterminowe 2015-2017, 

• działania średnioterminowe 2018-2020, 

• plany długoterminowe (po roku 2020). 

 

Realizowane zaplanowanych działań odbywać się będzie w następujących obszarach: 

 

• informacja i edukacja, 

• ograniczenie emisji w budynkach, 

• transport niskoemisyjny, 

• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

• zastosowanie energooszczędnych technologii. 
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4.1. Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 

Długoterminowa strategia Gminy Kozłów związana jest z realizacją tzw.  pakietu 

klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.  

 

W ramach tego pakietu Polska zobowiązana jest do: 

 

• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem z roku 

1990 (do 2020r.), 

• zwiększenie do 15 % udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii 

(do 2020 r.), 

• redukcji zużycia energii finalnej o 20%, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej (do 2020 r.). 

 

4.2. Działania krótko i średnioterminowe 

W Tab. 26 przedstawiono spis inwestycji zaplanowanych do realizacji w latach 2015-2020. 

Podano m.in. opisy i koszty działań, możliwe źródła finansowania oraz policzono efekty 

energetyczne i ekologiczne dla każdej inwestycji. Zadania uporządkowano wg obszarów 

działań.  

 

 

Łączny efekt energetyczny możliwy do uzyskania w wyniku realizacji działań krótko 

i średnioterminowych wynosi 50,05 MWh/rok. 

 

Uzysk energii z OZE kształtuje się na poziomie 1021,00 MWh/rok.  

 

Możliwe zmniejszenie emisji CO2 (efekt ekologiczny) wynosi 636,46 Mg CO2/rok, w tym 

uniknięta emisja CO2: 597,48 Mg CO2/rok.  
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Tab. 26 Działania krótko i średnioterminowe objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów. 

Lp. Obszar 

Opis działań w 

ramach zadania 

umieszczonego w 

PGN 

Nazwa  

budynku / 

miejsca 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Ilość / 

Moc 

Efekt 

energetyczny 

/Uzysk z OZE  

[MWh/ 

rok] 

Rodzaj 

stosowanego 

(oszczędzone

-go) paliwa 

 Efekt 

ekologiczny 

(w tym 

uniknięta 

emisja 

CO2)[Mg 

CO2/ 

rok] 

Okres 

realizacji 

inwestycji 

 Koszt  

[zł] 

WPF 

[T/N] 

Przykładowe źródła 

finansowania 

1 

Ograniczenie 

emisji w 

budynkach 

Termomodernizacja 

budynku spółdzielni 

mieszkaniowej  

Budynek 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

Kozłów 255 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

”Przyszłość" 

378,36

m2 
1,77 węgiel 0,60 2017 149500,00 N 

kredyt wraz z premią 

termomdernizacyjną 

udzielną przez BGK 

2 

Budowa budynku 

użyteczności 

publicznej w 

technologii 

budynków 

energooszczędnych 

Sala 

gimnastyczna 

przy Szkole 

Podstawowej 

nr 1 w 

Kozłowie 

Urząd Gminy 

Kozłów 

619,50 

m2 
16,78 biomasa 12,80 

2013-

2016 
2973670,00 T 

Budżet Gminy 

Kozłów oraz 

dofinansowanie z 

NFOŚiGW w 

ramach programu 

priorytetowego 

LEMUR 

3 

Wykorzystanie 

odnawialnych 

źródeł energii 

Zastosowanie paneli 

fotowoltaicznych w 

budynku 

użyteczności 

publicznej 

Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 w 

Kozłowe 

Urząd Gminy 

Kozłów 

100 

szt./ 

0,028

MW 

25,20 
energia 

elektryczna 
20,46 

30.04. 

2015 
268299,90 T 

Budżet Gminy 

Kozłów/ MRPO 

działanie 7.2 
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Lp. Obszar 

Opis działań w 

ramach zadania 

umieszczonego w 

PGN 

Nazwa  

budynku / 

miejsca 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Ilość / 

Moc 

Efekt 

energetyczny 

/Uzysk z OZE  

[MWh/ 

rok] 

Rodzaj 

stosowanego 

(oszczędzone

-go) paliwa 

 Efekt 

ekologiczny 

(w tym 

uniknięta 

emisja 

CO2)[Mg 

CO2/ 

rok] 

Okres 

realizacji 

inwestycji 

 Koszt  

[zł] 

WPF 

[T/N] 

Przykładowe źródła 

finansowania 

Budowa wolno-

stojących paneli 

fotowoltaicznych o 

łącznej mocy ok. 

1000kW (budowa 

farmy 

fotowoltaicznej) 

oraz usadowienie na 

gruncie stacji 

kontenerowej wraz z 

mającej z nią 

związek 

funkcjonalny 

infrastrukturą 

techniczną 

Przysieka, 

gmina Kozłów, 

działka nr 

199/10 

A-PLANT Sp. 

z o.o. 

6310,7 

m2 /   

1 MW 

995,80 
energia 

elektryczna 
597,48 

2017-

2020 
4674000,00 N 

MRPO działanie 4.1, 

poddziałanie 4.1.1 

4 

Zastosowanie 

energo-

oszczędnych 

technologii 

Budowa nowych 

punktów świetlnych 

(zastosowanie 

technologii LED) 

- 
Urząd Gminy 

Kozłów 

9 szt./  

306 W 
6,30  

energia 

elektryczna 
5,12 2020 42000,00 N 

Budżet Gminy 

Kozłów 

Podsumowanie 
50,05 / 

1021,00 
- 636,46 - 8107469,9 - - 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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4.3. Działania nieinwestycyjne 

W Gminie Kozłów zaplanowane są informacyjno-edukacyjne działania mające na celu kształtowanie świadomości mieszkańców (Tab. 27). Okres 

ich realizacji przewidziany jest na lata 2015-2020. Możliwy do uzyskania efekt energetyczny wynosi 90,68 MWh/rok, natomiast efekt ekologiczny 

24,28 Mg CO2. 

 

Tab. 27 Działania nieinwestycyjne objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów. 

Lp. 
Obszar 

Opis działań w ramach zadania 

umieszczonego w PGN 
Zakres działań 

Efekt 

energetyczny 

[MWh/rok] 

Efekt 

ekologiczny 

[Mg CO2/rok] 

WPF 

[T/N] 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

1 
Informacja 

i edukacja 

Monitoring zużycia energii oraz wody we 

wszystkich obiektach użyteczności 

publicznej Gminy Kozłów. 

• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 

gromadzenie informacji w Gminie 

(energetyk Gminny), 

• gromadzenie miesięcznych danych o 

zużyciu energii i wody w budynkach 

użyteczności publicznych, 

• gromadzenie danych o stanie technicznym 

monitorowanych budynków. 

b. d. b. d. N - 

2 
Informacja 

i edukacja 

Przeprowadzenie audytów energetycznych w 

budynkach użyteczności publicznej, w 

których niezbędne są prace 

termomodernizacyjne. 

• przygotowanie (na podstawie PGN) wykazu 

budynków wymagających 

termomodernizacji, 

• przeprowadzenie audytów energetycznych. 

b. d. b. d. N 
Budżet Gminy 

Kozłów 

3 
Informacja 

i edukacja 

Wprowadzenie zielonych zamówień 

publicznych. 

• zapoznanie się z procedurą udzielania 

zielonych zamówień publicznych, 

• wdrożenie procedury udzielania zielonych 

zamówień publicznych. 

b. d. b. d. N - 
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Lp. 
Obszar 

Opis działań w ramach zadania 

umieszczonego w PGN 
Zakres działań 

Efekt 

energetyczny 

[MWh/rok] 

Efekt 

ekologiczny 

[Mg CO2/rok] 

WPF 

[T/N] 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

4 
Informacja 

i edukacja 

 

Kampanie edukacyjne dla szkół dotyczące 

ochrony atmosfery i klimatu oraz 

ukierunkowania na efektywność energii. 

• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 

kampanie edukacyjne na terenie Gminy, 

• zaangażowanie dyrektorów szkół i sołtysów 

w przygotowanie kampanii, 

• przeprowadzenie kampanii (dla co najmniej 

300 dzieci i 150 osób dorosłych). 

 

90,68 24,28 

N 
Budżet Gminy 

Kozłów 

/Program 

Priorytetowy 

Edukacja 

Ekologiczna 

NFOŚiGW 
5 

Informacja 

i edukacja 

Kampanie edukacyjne dla mieszkańców w 

zakresie gospodarki niskoemisyjnej i 

odnawialnych źródeł energii oraz 

energooszczędności w domu i w miejscu 

pracy. 

N 

Podsumowanie 90,68 24,28 - - 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

Wszelkie działania nieinwestycyjne dotyczące planowania przestrzennego będą dążyły do osiągnięcia celów szczegółowych zawartych w PGN. 

Zużycie energii w dużej mierze zależne jest od planowania przestrzennego. Decydujące są przede wszystkim postanowienia dotyczące sektora 

budowlanego. W przyszłości, potencjalne przyjmowanie przez Radę Gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą uwzględniały 

konieczność: 

• zachowania standardów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków, 

• promowanie projektów mających na celu oszczędność energii, 

• promowanie wielofunkcyjności zabudowy, 

• promowanie transportu publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego, 

• planowanie zabudowy zorientowanej na wykorzystanie OZE 
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4.4. Plany długoterminowe 

W Tab. 28 przedstawiono spis inwestycji objętych planami długoterminowymi. Ich realizacja zależy od pozyskanych funduszy i możliwości 

przekazania środków z budżetu Gminy Kozłów. W tabeli podano m.in. opisy działań, możliwe źródła finansowania, efekty energetyczne 

i ekologiczne. Zadania uporządkowano wg obszarów działań.  

 

Tab. 28 Działania długoterminowe objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów. 

Lp

. 
Obszar 

Opis działań w 

ramach zadania 

umieszczonego w 

PGN 

Nazwa 

budynku 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Ilość 

Efekt 

energetyczny 

/ Uzysk z 

OZE 

[MWh/rok] 

Rodzaj 

stosowanego 

(oszczędzone

go) paliwa 

 Efekt 

ekologiczny 

[Mg 

CO2/rok] 

Okres 

realizacji 

inwestycji 

 Koszt 

[zł] 

WPF 

[T/N] 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

1 

Ograniczenie 

emisji w 

budynkach 

Termomodernizacj

a  z zastosowaniem 

odnawialnych 

źródeł energii w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

OSP 

Przybysławice 

Urząd Gminy 

Kozłów 
700 m2 b. d. 

węgiel, 

energia 

elektryczna 

b. d. 2020 b. d. N 

Budżet Gminy 

Kozłów/ RPO 

województwa 

małopolskiego 

Cel tematyczny 

4, priorytet 

inwestycyjny 

4c/ WFOŚiGW 

2 OSP Wierzbica 
Urząd Gminy 

Kozłów 
253 m2 b. d. 

węgiel, 

energia 

elektryczna 

b. d. 2020 b. d. N 

3 
OSP 

Karczowice 

Urząd Gminy 

Kozłów 
165 m2 b. d. 

węgiel, 

energia 

elektryczna 

b. d. b. d. b. d. N 

4 OSP Kępie 
Urząd Gminy 

Kozłów 
754 m2 b. d. 

węgiel, 

energia 

elektryczna 

b. d. b. d. b. d. N 

5 
OSP 

Marcinowice 

Urząd Gminy 

Kozłów 
325 m2 b. d. 

węgiel, 

energia 

elektryczna 

b. d. b. d. b. d. N 

6 

Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Kozłowie 

Urząd Gminy 

Kozłów 
238 m2 50,6 

węgiel, miał, 

ekogroszek 
17,11 b. d. b. d. N 
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Lp

. 
Obszar 

Opis działań w 

ramach zadania 

umieszczonego w 

PGN 

Nazwa 

budynku 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Ilość 

Efekt 

energetyczny 

/ Uzysk z 

OZE 

[MWh/rok] 

Rodzaj 

stosowanego 

(oszczędzone

go) paliwa 

 Efekt 

ekologiczny 

[Mg 

CO2/rok] 

Okres 

realizacji 

inwestycji 

 Koszt 

[zł] 

WPF 

[T/N] 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

7 

Ograniczenie 

emisji w 

budynkach 

Termomodernizacj

a  z zastosowaniem 

odnawialnych 

źródeł energii w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury + 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna 

Urząd Gminy 

Kozłów 
430 m2 4,8 olej opałowy 4,07 b. d. b. d. N 

Budżet Gminy 

Kozłów/ RPO 

województwa 

małopolskiego 

Cel tematyczny 

4, priorytet 

inwestycyjny 

4c/ WFOŚiGW 

8 

Społeczna 

Szkoła 

Podstawowa w 

Przybysławicac

h 

Urząd Gminy 

Kozłów 
460 m2 65,04 Węgiel 39,08 b. d. b. d. N 

9 

Termomodernizacj

a budynków 

komunalnych 

Budynek 

wielorodzinny 

Kępie 164 

Urząd Gminy 

Kozłów 
238 m2 10,47 Węgiel 3,57 b. d. b. d. N 

10 

Termomodernizacj

a budynków 

jednorodzinnych 

~35% 

budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnyc

h 

Mieszkańcy 
47262 

m2 
661,67 Węgiel 225,36 b. d. b. d. N 

Budżet własny 

mieszkańców / 

kredyt z premią 

termomoderniz

acyjną z BGK 

11 

Wymiana źródła 

ciepła (z pieców 

węglowych na 

piece o lepszej 

efektywności 

energetycznej) w 

budynkach 

jednorodzinnych 

 

~3% budynków 

jednorodzinnyc

h 

Mieszkańcy 9453 m2 445,06 Węgiel 315,02 b. d.  b. d.  N 

Budżet własny 

mieszkańców / 

NFOŚiGW 

Prosument/ 

RPO 

województwa 

małopolskiego 
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Lp

. 
Obszar 

Opis działań w 

ramach zadania 

umieszczonego w 

PGN 

Nazwa 

budynku 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Ilość 

Efekt 

energetyczny 

/ Uzysk z 

OZE 

[MWh/rok] 

Rodzaj 

stosowanego 

(oszczędzone

go) paliwa 

 Efekt 

ekologiczny 

[Mg 

CO2/rok] 

Okres 

realizacji 

inwestycji 

 Koszt 

[zł] 

WPF 

[T/N] 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

12 
Wykorzystanie 

odnawialnych 

źródeł energii 

Zastosowanie 

odnawialnych 

źródeł energii w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Urząd Gminy 

Kozłów + 

Zespół 

Ekonomiczno-

Administracyjn

y Szkół + 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Kozłowie 

Urząd Gminy 

Kozłów 

b. d. 

MW 
4,03 

węgiel, 

energia 

elektryczna 

1,28 b. d. b. d. N 

  

Budżet Gminy 

Kozłów/ RPO 

województwa 

małopolskiego 

Cel tematyczny 

4, priorytet 

inwestycyjny 

4a/ WFOŚiGW 

13 

Punkt 

przedszkolny w 

Kamionce 

Urząd Gminy 

Kozłów 

b. d. 

MW 
41,36 

Węgiel, 

energia 

elektryczna 

29,27 b. d. b. d. N 

14 

Wykorzystanie 

odnawialnych 

źródeł energii 

Zastosowanie 

odnawialnych 

źródeł energii w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Gimnazjum w 

Kozłowie 

Urząd Gminy 

Kozłów 

b. d. 

MW 
15,8 

węgiel, 

energia 

elektryczna 

12,83 b. d. b. d. N 

  

Budżet Gminy 

Kozłów/ RPO 

województwa 

małopolskiego 

Cel tematyczny 

4, priorytet 

inwestycyjny 

4a/ WFOŚiGW 

15 

Zastosowanie 

paneli 

fotowoltaicznych 

w budynkach 

mieszkalnych 

jednorodzinnych 

~3% budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnyc

h 

Mieszkańcy b. d. m2 135 
energia 

elektryczna 
109,62 

2015-

2020 
b. d. N 

Budżet własny 

mieszkańców / 

NFOŚiGW 

Prosument/ 

RPO 

województwa 
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Lp

. 
Obszar 

Opis działań w 

ramach zadania 

umieszczonego w 

PGN 

Nazwa 

budynku 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Ilość 

Efekt 

energetyczny 

/ Uzysk z 

OZE 

[MWh/rok] 

Rodzaj 

stosowanego 

(oszczędzone

go) paliwa 

 Efekt 

ekologiczny 

[Mg 

CO2/rok] 

Okres 

realizacji 

inwestycji 

 Koszt 

[zł] 

WPF 

[T/N] 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

16 

Zastosowanie 

kolektorów 

słonecznych w 

budynkach 

mieszkalnych 

jednorodzinnych 

~7% budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnyc

h 

Mieszkańcy b. d. m2 236,54 

energia 

elektryczna / 

węgiel 

75,15 
2015-

2020 
b. d. N 

małopolskiego 

17 
Transport 

niskoemisyjny 

Budowa parkingu 

P+R 

Stacja kolejowa 

Kozłów 

Urząd Gminy 

Kozłów 
130 szt. 78,15 

benzyna, olej, 

LPG 
19,55 b. d.  b. d.  N 

Budżet Gminy 

Kozłów/ RPO 

województwa 

małopolskiego 

18 

Zastosowanie 

energo-

oszczędnych 

technologii 

Wymiana sprzętu 

ITC (komputerów 

stacjonarnych na 

laptopy) w 

budynku 

użyteczności 

publicznej 

Urząd Gminy 

Kozłów 

Urząd Gminy 

Kozłów 
~20 szt. 73,25 

energia 

elektryczna 
59,48 b. d. b. d. N 

Budżet Gminy 

Kozłów 

Podsumowanie - 
1821,77 / 

476,71 
- 911,39 - - - - 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A
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Znaczny udział transportu indywidualnego oraz prywatnych przewoźników na analizowanym 

terenie ogranicza możliwości działań Gminy w zakresie redukcji emisji z sektora transportowego. 

Z tego względu w ramach działań PGN w sektorze transportu uwzględniono budowę parkingu P+R, 

którego realizacja przyczyni się do ograniczenia transportu indywidualnego. Przedsięwzięcie to 

będzie miało zatem przełożenie na redukcję emisji zanieczyszczeń z niniejszego sektora.  

Ze względu na brak składowiska odpadów na terenie Gminy, nie przewidziano w ramach PGN 

działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami. 

Łączny efekt energetyczny możliwy do uzyskania w wyniku realizacji działań długoterminowych 

wynosi 1821,77 MWh/rok.  

 

Uzysk energii z OŹE kształtuje się na poziomie 476,71 MWh/rok (26,17%).  

 

Możliwe zmniejszenie emisji CO2 (efekt ekologiczny) jest równe 911,39 Mg CO2/rok. 

 

4.5. Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzenia wszystkich inwestycji (rozdz. 4.2, 4.3, 4.4) na terenie Gminy Kozłów 

emisja CO2 zmniejszy się o 1 572,13 Mg CO2 (Tab. 29). 

 

Tab. 29 Redukcja zużycia energii oraz emisji CO2 w wyniku przeprowadzonych inwestycji na 

terenie Gminy Kozłów. 

Działania / Plany 

Efekt 

energetyczny 

Udział 

w całkowitym 

zużyciu 

energii  

 

Uzysk OŹE  

 

Udział w 

całkowitym 

zużyciu 

energii  

Efekt 

ekologiczny  

(W tym 

uniknięcie 

emisji CO2) 

Udział w 

całkowitej 

emisji 

CO2 

MWh % MWh % % Mg CO2 % 

Krótko i 

Średnioterminowe 
50,05 0,07 1021,00 2039,96 1,37 636,46 3,21 

Długoterminowe 1821,77 2,44 476,71 26,17 0,64 911,39 4,59 

Nieinwestycyjne 90,68 0,12 0,00 0,00 0,00 24,28 0,12 

SUMA: 1962,50 2,63 1497,71 76,33 2,01 1572,13 7,92 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

 

Działania krótkoterminowe, średnioterminowe oraz nieinwestycyjne zaplanowane do realizacji do 

2020 r. przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 na terenie Gminy Kozłów o 3,33%. Niezwykle 

istotna jest zatem realizacja planów długoterminowych, w wyniku których emisja dwutlenku węgla 

względem roku bazowego zmniejszy się o 7,92%. Znaczący wpływ na osiągnięcie efektu 

ekologicznego ma realizacja przedsięwzięcia dotyczącego budowy wolno-stojących paneli 

fotowoltaicznych, która przyczyni się do uniknięcia 597,48 Mg/rok emisji CO2 (38 % efektu 

ekologicznego). 
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Sumarycznym wynikiem przeprowadzonych działań na terenie Gminy Kozłów będzie: 

• wzrost świadomości mieszkańców na tematy związane z gospodarką niskoemisyjną 

i ochroną przyrody, 

• zmniejszenie o 2,63 % zużycia energii w gospodarstwach domowych i budynkach 

użyteczności publicznej, 

• zmniejszenie emisji CO2 o 7,92 % w gospodarstwach domowych i  budynkach użyteczności 

publicznej, 

• wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (2,01% całkowitego zużycia energii), 

• obniżenie rachunków za media oraz paliwa pierwotne. 

• poprawa jakości powietrza, 

• poprawa efektywności energetycznej. 
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5. Monitoring oraz wskaźniki monitorowania 

Monitoring realizacji i ewaluacja PGN 

 

Końcowym etapem wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest monitoring osiąganych 

efektów. Za jego realizację odpowiedzialna będzie jednostka koordynująca (rozdział 2.3.2), do 

której należeć będzie gromadzenie następujących danych: 

• terminy realizacji planowanych zadań wraz z postępem prac, 

• poniesione koszty na realizację zadań, 

• osiągnięte rezultaty działań  tj. efekty zużycia energii i  redukcji emisji, 

• utrudnienia w realizacji zadań, 

• ocena skuteczności działań tj. stopień zrealizowanych założeń Planu. 

Stały monitoring PGN jest niezbędnym elementem we wdrażaniu i realizacji planu. Konieczne jest 

stałe śledzenie postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia 

emisji CO2 i zużycia energii. Proces monitorowania pozwoli również na wprowadzanie 

ewentualnych poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja Planu, 

umożliwiają stałe ulepszanie Planu. Prawidłowe wdrażanie PGN powinno odbywać się w myśl 

zasady: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj.  

 

Zaleca się wykonywanie okresowych raportów z implementacji Planu, gdzie dokonywana będzie 

aktualizacja inwentaryzacji emisji. W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie 

zgromadzenie danych wejściowych, aby dokonać aktualizacji inwentaryzacji emisji. Konieczna 

będzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi na terenie Gminy, w tym m.in. z: 

• zarządcami nieruchomości, 

• przedsiębiorstwami energetycznymi. 

 

Raporty 

Raport kontrolny w ramach prowadzonego monitoringu będzie sporządzany na potrzeby 

wewnętrznej sprawozdawczości z realizacji PGN. Zakres raportu obejmować będzie: analizę stanu 

realizacji przedsięwzięć/zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń 

oraz zużycia energii. 

W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych wejściowych, 

przede wszystkim dotyczących obiektów gminnych, jak i wszystkich innych znajdujących się na 

terenie gminy.  

Ponadto co cztery lata lub w przypadku gdy raport kontrolny wykaże iż, wyznaczone cele  redukcji 

emisji oraz  zużycia energii nie są osiągane, sporządzany będzie raport inwetaryzacyjny, który 

zawierać będzie m.in: 

a) cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji celów (na 

podstawie wskaźników monitorowania); 

b) opis stanu realizacji PGN; 
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c) wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji 

i porównanie jej z inwentaryzacją bazową; 

d) ocena realizacji oraz działania korygujące; 

e) stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań 

określonych na podstawie wskaźników monitorowania; 

Do przygotowania raportów niezbędna będzie współpraca ze wspólnotami i spółdzielniami 

mieszkaniowymi, zarządcami energii elektrycznej oraz przedsiębiorcami komunikacyjnymi 

funkcjonującymi na terenie Gminy Kozłów. Uzyskane dane należy porównywać do roku bazowego 

2011, względem którego zwiększony ma być udział odnawialnych źródeł energii, a ograniczone 

zużycie energii finalnej oraz emisja CO2. Szczególnie dokładny monitoring powinien dotyczyć 

obiektów podległych Urzędowi Gminy Kozłów. 

 

Schemat podsumowujący przygotowanie raportów z realizacji PGN: 

 

 

5.1. Obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury komunalnej 

Sposób monitoringu działań dotyczących sektora obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury 

komunalnej przedstawiono w Tab. 30. 

 

Efekty monitoringu powinny zostać ujęte w cyklicznie wykonywanych 
raportach.

Raporty powinny być wykonywane w cyklach np. rocznych.

Raporty powinny składać się z systematycznie uzupełnianej bazy danych 
oraz zestawienia informacji o wykonanych działań wpisanych w treść PGN.

W przypadku nie wykonania/przedłużeniu/przesunięciu realizacji 
poszczególnych działań w terminie, w Raporcie należy zamieścić informację 

o zaistniałej sytuacji.

Wykonanie Raportu może sugerować konieczność wykonania aktualizacji 
PGN
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Tab. 30 Wskaźniki monitoringu proponowane dla sektora użyteczności publicznej i infrastruktury 

komunalnej. 

Obszar Działania Wskaźniki 

Ograniczenie 

emisji 

w budynkach 

- budowa budynku 

użyteczności publicznej w 

technologii budynków 

energooszczędnych 

- monitorowanie wielkości zużycia oraz kosztów zaopatrzenia 

w energię i ciepło po wykonaniu przedsięwzięcia w 

porównaniu do budynku w technologii tradycyjnej, 

- termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej i komunalnych 

- przeprowadzenie audytów energetycznych, 

- gromadzenie danych na temat liczby i powierzchni obiektów 

poddanych termomodernizacji, 

- monitorowanie wielkości zużycia oraz kosztów zaopatrzenia 

w energię i ciepło przed oraz po wykonaniu przedsięwzięcia, 

- wymiana instalacji 

grzewczej w budynku 

użyteczności publicznej na 

bardziej efektywną 

energetycznie  

-  monitorowanie wielkości zużycia oraz kosztów zaopatrzenia 

w energię i ciepło przed oraz po wykonaniu przedsięwzięcia, 

Wykorzystanie 

odnawialnych 

źródeł energii 

- instalacja odnawialnych 

źródeł energii w budynkach 

użyteczności publicznej 

- gromadzenie danych na temat całkowitej powierzchni 

zainstalowanych kolektorów słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych, 

- gromadzenie danych na temat ilości uzyskanej energii z OZE, 

 

 

Informacja 

i edukacja 

 

- monitoring zużycia energii 

oraz wody w budynkach 

użyteczności publicznej 

 

- gromadzenie miesięcznych danych dotyczących zużycia 

energii oraz wody,  

- przeprowadzenie audytów 

energetycznych w budynkach 

użyteczności publicznej 

- gromadzenie danych na temat ilości przeprowadzonych 

audytów energetycznych w budynkach użyteczności 

publicznej,  

- wprowadzenie zielonych 

zamówień publicznych 

- wykorzystanie danych ze wszystkich dotychczasowych 

zamówień, 

- ustalenie wskaźnika dla każdej kategorii i porównanie z 

typową wartością sprzed wprowadzenia zielonych zamówień 

publicznych, 

Zastosowanie 

energooszczędnych 

technologii 

- wymiana sprzętu ICT w 

budynku użyteczności 

publicznej 

- gromadzenie danych na temat ilości wymienionego sprzętu 

ICT,  

- monitorowanie ilości zużytej energii elektrycznej przed 

wymianą sprzętu ICT oraz po wymianie.   

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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5.2. Obiekty mieszkalne 

Sposób monitoringu działań dotyczących sektora obiektów mieszkalnych przedstawiono w Tab. 31. 

 

Tab. 31 Wskaźniki monitoringu proponowane dla sektora mieszkalnego. 

Obszar Działania Wskaźniki 

Ograniczenie emisji 

w budynkach 

- termomodernizacja budynku spółdzielni 

mieszkaniowej oraz budynków 

jednorodzinnych 

- gromadzenie danych na temat liczby 

i powierzchni obiektów poddanych 

termomodernizacji, 

- monitorowanie wielkości zużycia oraz kosztów 

zaopatrzenia w energię i ciepło przed oraz po 

wykonaniu przedsięwzięcia, 

- program wymiany instalacji grzewczej w 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

na bardziej efektywną energetycznie 

- monitorowanie wielkości zużycia oraz kosztów 

zaopatrzenia w energię i ciepło przed oraz po 

wykonaniu przedsięwzięcia, 

Wykorzystanie 

odnawialnych 

źródeł energii 

- instalacja odnawialnych źródeł energii w 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

- gromadzenie danych na temat całkowitej 

powierzchni zainstalowanych kolektorów 

słonecznych i paneli fotowoltaicznych, 

- gromadzenie danych na temat ilości uzyskanej 

energii z OZE, 

Informacja 

i edukacja 

- kampanie edukacyjne dla szkół oraz 

mieszkańców dotyczące gospodarki 

niskoemisyjnej, OŹE, energooszczędności 

- stworzenie listy osób uczestniczących 

w poszczególnych kampaniach. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 

5.3. Transport oraz oświetlenie uliczne 

Sposób monitoringu działań dotyczących sektora transportu oraz oświetlenia publicznego 

przedstawiono w Tab. 32. 

 

Tab. 32 Wskaźniki monitoringu proponowane dla sektora transportowego i obiektów mieszkalnych. 

Obszar Działania Wskaźniki 

Transport niskoemisyjny  - budowa parkingu P + R 
- gromadzenie miesięcznych danych na temat 

ilości zaparkowanych samochodów,  

Zastosowanie 

energooszczędnych 

technologii 

- budowa punktów świetlnych 

w technologii LED 

- gromadzenie danych dotyczących zużycia 

energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne. 

Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. 
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6. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. art. 48 i 57 o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t ze zm.) strategiczna ocena oddziaływania na środowiska 

wymagana jest, m.in. dla planów z dziedziny energetyki, jeśli wyznaczają one ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Rozpatrywane w opracowaniu działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w perspektywie krótko-, 

średnio-, długoterminowej ukierunkowane są na racjonalizację wykorzystania nośników 

energetycznych oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Kozłów. 

Żadne ze zgłoszonych działań zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 

213 poz. 1397) nie kwalifikuje się, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko. Ponadto wszelkie działania, wynikające z przedmiotowego dokumentu, których 

realizacja jest planowana dotyczą jedynie obszaru Gminy Kozłów i nie przewiduje się ich 

oddziaływania na obszary sąsiadujące. Biorąc pod uwagę powyższe, należałoby uznać, iż realizacja 

postanowień „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kozłów” nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko. 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zgodnie z pismem z dnia 08 czerwca 2015 

roku wykazała podstawy do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kozłów”.  

 

Dodane do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kozłów” działanie dotyczące budowy 

wolno-stojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW w miejscowości Przysieka nie spowoduje 

znaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z pismem z dnia 16.02.2016 r. od Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Miechowie oraz z pismem z dnia 07.03.2016 r. od 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, nie ma konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.  
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