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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów jest przedstawienie zakresu działań 

możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich 

sektorach na terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. 

Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Cel 

główny gmina zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

 Wdrożenie wizji Gminy Brwinów jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony 

i ekologiczny; 

 Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców na terenie gminy; 

 Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie 

gminy, a także emisji pochodzącej z transportu; 

 Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów); 

 Zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania energii; 

 Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 Realizacja wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania 

energią; 

 Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę  eko-

energetyczną oraz jakość powietrza; 

 Promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu – z uwzględnieniem transportu 

publicznego, indywidualnego i rowerowego; 

 Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia. 

Cel strategiczny wyznaczony dla gminy uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-

energetycznym: 

 Redukcję gazów cieplarnianych; 

 Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 Redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane przez podniesienie 

efektywności energetycznej. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów wyznacza główny cel strategiczny rozwoju 

gminy, który jest następujący: 

UTRZYMANIE NISKOEMISYJNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ZASPOKAJANIA POTRZEB 

SPOŁECZEŃSTWA, TJ. POSTĘPU I PROGRESU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO GMINY 

BRWINÓW DO 2020 ROKU, NASTĘPUJĄCEGO BEZ LUB Z MINIMALNYM WZROSTEM 

ZAPOTRZEBOWANIA  NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ I FINALNĄ 

Gmina Brwinów od wielu lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza poprzez efektywne i racjonalne wykorzystanie energii. Większość  

z tych działań to zadania inwestycyjne polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej czy też wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Aby ocenić efekt realizacji 

powyższych działań jako rok bazowy przyjęto rok 2000 (wybór roku bazowego wynika z faktu 

możliwości pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii w tym okresie). Rokiem 

obliczeniowym jest rok 2013. Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy 

zarówno w scenariuszu nie zakładającym działań niskoemisyjnych jak i scenariuszu 

niskoemisyjnym jest rok 2020. 

W celu zdiagnozowania stanu istniejącego pozyskano dane dla zużycia ciepła, gazu, energii oraz 

zużycia paliw transportowych. Na podstawie wszystkich uzyskanych danych stworzono bazę emisji 

CO2, która pozwoliła zidentyfikować główne  obszary problemowe Gminy Brwinów, są to: 

 wysoka emisja CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej we wszystkich sektorach; 

 intensywny wzrost emisji liniowej w analizowanych latach; 

 niewielki udział OZE  w produkcji energii na terenie gminy. 

W celu osiągnięcia zamierzonego przez gminę celu należy wprowadzić działania ograniczające 

zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisji CO2 skierowane do wszystkich sektorów. Do 

działań tych należy przede wszystkim: 

 termomodernizacja obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, 

 wymiana źródeł ciepła, 

 zwiększenie udziału OZE w produkcji energii we wszystkich sektorach, 

 wymiana energochłonnego oświetlenia wewnętrznego, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego, 

 promocja zielonej energii i racjonalizacja zużycia paliw i energii, 

 modernizacja dróg i ścieżek rowerowych. 
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Wdrożenie powyższych działań pozwoli ograniczyć zużycie energii finalnej w stosunku do roku 

2013 o 11,8% (z czego 0,6% pochodzi z wykorzystania źródeł odnawialnych - 95 MWh w skali 

roku), a co za tym idzie emisję CO2 o 12,3% (34 005,38 Mg CO2) oraz ograniczenie emisji z tytułu 

zwiększenia do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,2% - 84,55 Mg 

CO2 w skali roku. 

Niniejszy dokument składa się z trzech bloków tematycznych: 

 

W pierwszej części opracowania dokonano charakterystyki Gminy Brwinów  

z perspektywy aspektów wpływających na emisję CO2 do atmosfery w szczególności 

przeanalizowano zmiany liczby mieszkańców, ilości zarejestrowanych gospodarstw oraz ilości 

obiektów mieszkalnych i  na terenie gminy. Ocenie poddano również zgodność opracowania 

z przepisami krajowymi, dokumentami strategicznymi oraz wytycznymi Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W drugiej  części dokumentu zaprezentowano raport z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na 

terenie gminy w podziale na źródła tej emisji tj. paliw opałowych, paliw transportowych, energii 

elektrycznej oraz gazu.  

W trzeciej części opracowania wskazano działania, które mogą stanowić remedium, na rosnącą 

emisję CO2 na terenie gminy. Wraz z działaniami wskazano potencjalne źródła ich finansowania, 

które powinny sprzyjać realizacji założonych celów. 
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Wstęp 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów (dalej nazywany PGN) jest dokumentem 

strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu 

klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości 

powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 

Problem emisji nie jest powiązany z jednym kluczowym emitentem, ale jest raczej sumą 

zróżnicowanych, rozproszonych źródeł emisji, na którą składa się transport, zużycie energii na 

potrzeby bytowe, wykorzystanie ciepła na potrzeby grzewcze, czy też na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej. Stąd też tylko podjęcie szeroko zakrojonych działań we wszystkich 

sektorach pozwoli na osiągnięcie zauważalnych postępów w dziedzinie redukcji zanieczyszczeń 

i gazów cieplarnianych emitowanych do powietrza. 

Rolę integratora tych działań w PGN odgrywa plan działań poświęcony zarówno inwestycjom, jak 

i przedsięwzięciom nieinwestycyjnym w szczególności w sektorach o najwyższej emisyjności. 

Identyfikujące te sektory możliwe stało się wskazanie grup interesariuszy, czyli podmiotów, do 

których adresowany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którymi są: 

MIESZKAŃCY  stopień emitowanych przez mieszkańców zanieczyszczeń nie jest mierzony 

jedynie stosowanymi paliwami na cele grzewcze, chociaż tzw. niska emisja (pochodząca 

z lokalnych kotłowni i domowych pieców grzewczych opalanych w szczególności, węglem oraz 

miałem węglowym) jest szczególnie uciążliwa. Wykorzystując również inne, pozornie czyste 

nośniki energii wywiera się negatywny wpływ na jakość powietrza – wytwarzanie energii 

elektrycznej oparte jest w Polsce w przeważającej mierze na węglu, zatem nawet wybierając 

ogrzewanie elektryczne, generujemy emisję związaną z wytwarzaniem tej energii. 

W związku z powyższym, w tym obszarze do mieszkańców skierowano działania z jednej strony 

nastawione na redukcję niskiej emisji (modernizacja i likwidacja kotłów węglowych, montaż 

kolektorów wspierających ogrzewanie ciepłej wody użytkowej) z drugiej na wytwarzanie energii 

elektrycznej w sposób ekologiczny – z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Istotne jest 

również promowanie wśród mieszkańców zachowań związanych z oszczędzaniem energii – 

wykorzystując sprzęty elektryczne o mniejszym zapotrzebowaniu na energię, obniża się 

zapotrzebowanie na energię elektryczną pośrednio doprowadzając do spadku emisji związanej 

z wytwarzaniem tej energii. 
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PRZEDSIĘBIORCY      działalność komercyjna związana jest przede wszystkim z dużym 

wykorzystaniem energii elektrycznej – do zasilenia maszyn i urządzeń, do oświetlenia 

pomieszczeń, czy też na potrzeby klimatyzacji, stąd też w stosunku do przedsiębiorców 

przewidziano działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Co ważne, 

wykorzystanie OZE musi być przyjazne zarówno środowisku, jak i społeczności lokalnej, stąd też 

rekomenduje się wykorzystywanie źródeł o najniższej uciążliwości. Zatem PGN nie przewiduje na 

terenie gminy budowy dużych instalacji wiatrowych, czy rozległych farm fotowoltaicznych. 

SAMORZĄD TERYTORIALNY (ADMINISTRACJA GMINNA) I JEDNOSTKI POWIĄZANE     

chociaż obiekty publiczne odpowiadają za stosunkowo niewielką część zużycia paliw i energii na 

terenie miasta, to jednakże pełnią istotną rolę w promowaniu zachowań pro środowiskowych. 

Realizując inwestycje za zakresu odnawialnych źródeł energii na obiektach takich jak – szkoły, 

przedszkola, samorząd może dawać dobry przykład wykorzystania tego rodzaju technologii, 

stanowiąc również lokalną bazę referencyjną pozwalającą w praktyce ocenić opłacalność oraz 

racjonalność konkretnych rozwiązań. W obszarze komunikacji rolą samorządu powinno być 

również promowanie i stwarzanie możliwości do zachowań sprzyjających wykorzystywaniu 

alternatywnych form transportu – zwłaszcza poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych. 

OSOBY I PODMIOTY KORZYSTAJĄCE Z KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ    gwałtownie 

w ostatnich latach rosnąca ilość pojazdów poruszających się po drogach, generuje wiele 

negatywnych skutków - zatłoczenie dróg, niedostatek miejsc parkingowych, wypadki drogowe, 

zanieczyszczenie powietrza. Kluczowe jest zatem dotarcie do osób korzystających na co dzień 

z samochodów aby zmieniały swoje nawyki komunikacyjne, wybierając alternatywne formy 

transportu, bądź wdrażając zasady ekonomicznej jazdy samochodem (ecodrivingu), która pozwala 

obniżyć ilość spalanego paliwa, a tym samym emisję. 

FIRMY BUDOWLANE, DEWELOPERZY, OSOBY PODEJMUJĄCE SIĘ BUDOWY DOMÓW    

jednym z priorytetów Planu jest poprawa efektywności energetycznej, w istniejących 

budynkach umożliwia to termomodernizacja tych obiektów, w przypadku budynków 

nowopowstających o niskie zapotrzebowanie na energię można zadbać już na etapie 

projektowania a następnie wyboru materiałów budowlanych. Stąd też istotną rolą jest 

promowanie takich technologii (domy pasywne, domy energooszczędne), które sprzyjać będą 

ograniczaniu zapotrzebowania na energię cieplną. 
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WYMAGANIA PROCEDURALNE ZWIĄZANE Z ZE STRATEGICZNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO: 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko1 (ustawa OOŚ), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko wymagają projekty:  

 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  

 planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;  

 polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych 

przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

 polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące 

oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną 

obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

 dla dokumentów nieujętych w powyższym katalogu (w taką sytuację wpisuje się PGN) 

konieczne jest przeprowadzenie uzgodnień stwierdzających konieczność lub brak 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy OOŚ, w przypadku PGN, organami właściwymi do 

przeprowadzenia uzgodnień są: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

 konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

pojawia się w sytuacji, gdy opracowywany dokument wyznacza ramy dla późniejszej 

                                                           

 

 

 

1 Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. 
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realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy 

realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na 

środowisko. 

PGN przewiduje co prawda podjęcie przez gminę projektów zarówno o charakterze 

inwestycyjnym, jak i nieinwestycyjnym, jednak stanowią one element przede wszystkim 

propagujący zachowania o charakterze prośrodowiskowym przez mieszkańców gminy. Żadne  

z działań ujętych w dokumencie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 

środowisko, a sam dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji innych przedsięwzięć 

(nieujętych w dokumencie) mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Ze względu na przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko dokumentu nie 

występuje oddziaływanie skumulowane lub transgraniczne oraz nie występuje ryzyko dla zdrowia 

ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Celem dokumentu jest bowiem upowszechnienie działań 

niskonakładowych o bardzo małej skali, które mogą zostać wdrożone przez indywidualne osoby 

i małe podmioty gospodarcze.  

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 

17 października 2014 r., znak: WOOŚ.I.410.584.2014.DC niniejsze opracowanie Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  
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1. Cel i zakres opracowania 

 

Wychodząc naprzeciwko trendom zmierzającym do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a przede 

wszystkim w trosce o środowisko naturalne Gmina Brwinów przystąpiła do opracowania 

i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który zawiera strukturę działań mających 

przyczynić się do osiągnięcia celów znajdujących odzwierciedlenie na różnych szczeblach. 

W perspektywie europejskiej PGN sprzyjać powinien spełnieniu celów określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

 redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;  

 zwiększenie o 20% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 

wskaźnik ten został obniżony do 15 %);  

 zwiększenia o 20% efektywności energetycznej.  

Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości 

powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych 

stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań 

krótkoterminowych. 

W ujęciu lokalnym zadaniem Planu jest natomiast uporządkowanie i organizacja działań 

podejmowanych przez gminę sprzyjających realizacji ww. celom, dokonanie oceny stanu sytuacji 

w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz 

dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości –ze wskazaniem źródeł ich finansowania.  

Zgodnie z powyższym niniejsze opracowanie będzie miało następujący zakres i strukturę: 

 

I. Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy:  

1. Informacje ogólne – charakterystyka gminy, ocena stanu istniejącego w zakresie zaopatrzenia 

gminy w energię, ocena dotychczasowych działań zmierzających do obniżenia emisji CO2 na 

terenie gminy. 

2. Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy powstałej w skutek spalania paliw 

stałych, ciekłych i gazowych, użytkowania energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz z 
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uwzględnieniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z podziałem na poszczególne 

grupy odbiorców energii. 

3. Prognoza emisji dla roku 2020 przy założeniu braku działań ukierunkowanych na obniżenie 

emisji gazów cieplarnianych.  

4. Podsumowanie części inwentaryzacyjnej. 

 

II. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii: 

1. Wariantowe propozycje działań na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych na terenie 

gminy. 

2. Analiza czynników utrudniających bądź ułatwiających realizację planowanych działań. 

3. Harmonogram wdrażania planu działań wraz ze wskazaniem możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych na jego realizację. 

 

2. Podstawy i źródła prawa 

2.1. Prawo międzynarodowe 

Przekształcenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań 

gospodarczych i środowiskowych stojących przed Unią Europejską i państwami członkowskimi, 

dostrzega się jednak, iż rozwój gospodarczy odbywa się w głównej mierze na poziomie lokalnym, a 

więc chcąc transformować gospodarkę – właśnie tam powinno się planować określone działania. 

Dobrze przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej mogą zatem stanowić silny impuls 

rozwojowy zarówno dla Unii Europejskiej, Polski, jak i pojedynczej gminy. 

Jednym z celów ilościowych zaproponowanych przez Komisję Europejska , w ramach zobowiązań 

ekologicznych wyznaczonych na 2020 rok jest tzw. „3x20%”, tj.:  

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z roku 1990,  

 zmniejszenie zużycia energii (poprawa efektywności energetycznej) o 20% w porównaniu z 

prognozami dla UE na 2020 r. w wyniku poprawy efektywności energetycznej,  

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, 

w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów będzie spójny z celami pakietu klimatyczno-

energetycznego, realizując ponadto wytyczne nowej strategii zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego Unii Europe 2020. 

Dokument ten jest ważnym krokiem w kierunku wypełnienia zobowiązania Polski w zakresie 

udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do 2020 r., w podziale na: 

elektroenergetykę, ciepło i chłód oraz transport. Wymagania te wynikają z dyrektywy 

2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

Celem dla Polski, wynikającym z powyższej dyrektywy jest osiągnięcie w 2020 r. co najmniej 15% 

udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10 % 

udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie. 

PGN jest również zgodny z Dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej,  

w której KE nakłada obowiązek dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, wobec którego 

jednostki sektora publicznego realizując swoje zadania zobowiązane są do podejmowania działań 

mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz z Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która 

zobowiązuje państwa członkowskie UE aby od końca 2018 r. wszystkie nowo powstające budynki 

użyteczności publicznej były budynkami „o niemal zerowym zużyciu energii”. 

 

Źródła prawa europejskiego: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.  

w sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14 listopada 2012 

r.), 

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

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. UE L 09.140.16), 

 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
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2.2. Prawo krajowe 

 

Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w 

kilkunastu aktach prawnych. Planowanie energetyczne, zgodne z aktualnie obowiązującymi 

regulacjami, realizowane jest głównie na szczeblu gminnym. W pewnym zakresie uczestniczy w 

nim także samorząd województwa. Biorą w nim także udział wojewodowie oraz Minister 

Gospodarki, jako przedstawiciele administracji rządowej. Na planowanie energetyczne ma 

również wpływ działalność przedsiębiorstw energetycznych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tematycznie zbliżony jest do Projektu założeń do Planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określonym w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z poźn. zm.). Jednak jako 

dokument strategiczny - ma bowiem charakter całościowy (dotyczy całej gminy) i 

długoterminowy, koncentrujący się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie podlega 

regulacjom związanym z przyjęciem projektu założeń do planu. 

Warto podkreślić, iż sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest wymagane żadnym 

przepisem prawa, inaczej niż w przypadku programów ochrony powietrza i planów działań 

krótkoterminowych unormowanych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej  

w Konstytucji RP w art.5 (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z poźn. zm.), stanowiącym, iż RP zapewnia 

ochronę środowiska, kierując się właśnie tą zasadą: " Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia ochronę 

środowiska , kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju." 

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 

roku. Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich  

i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji 

międzynarodowych zobowiązań Polski i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE. 
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Dlatego też bardzo ważne jest ukształtowanie postaw ukierunkowanych na rzecz budowania 

gospodarki niskoemisyjnej oraz patrzenia „niskoemisyjnego” na zasoby i walory gminy wśród 

władz gmin, radnych, grup eksperckich. 

 

Z założeń programowych NPRGN wynikają szczegółowe zadania dla gmin do których należą:   

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,  

 poprawa efektywności energetycznej,  

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,  

 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,  

 zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych 

na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. 

zm.). Powyższa ustawa, która reguluje obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, 

określa m.in.: 

 zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, 

 zasady jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

 zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej. 

 

Pełnienie modelowej roli przez administrację publiczną wykonywane jest na podstawie powyższej 

ustawy, określającej między innymi zadania jednostek sektora publicznego w zakresie 

efektywności energetycznej. Na podstawie art. 10 ww. ustawy, jednostka sektora publicznego 

realizując swoje zadania stosuje, co najmniej dwa z pięciu wyszczególnionych środków poprawy 

efektywności energetycznej. Wśród tych środków wskazano:  

1. umowę, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej;  

2. nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 

energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;  

3. wymianę eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub 

pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;  
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4. przedsięwzięcia, zgodne z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 

2010 r. Nr 76, poz. 493);  

5. sporządzenie audytu energetycznego. 

W ramach realizacji celów postawionych przez Komisję Europejską, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, planuje w uprzywilejowany sposób 

traktować gminy, aplikujące o środki z programu krajowego POIŚ na lata 2014-2020 oraz  

z programów regionalnych na lata 2014-2020 na inwestycje realizujące politykę ochrony 

środowiska i efektywności energetycznej, które będą posiadać opracowany Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej.  

Wymogi w zakresie ostatecznego kształtu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwiera również 

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, prowadzonego przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska. Dokument ten, zatytułowany „Szczegółowe zalecenia dotyczące 

struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”, zawiera założenia i wymagania dotyczące treści 

Planu:  

Założenia do przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej:  

 objęcie całości obszaru geograficznego gminy/gmin,  

 skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, 

w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań 

mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, 

dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

w powietrzu,  

 współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii  

(z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań 

w sektorze publicznym,  

 objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii  

w perspektywie długoterminowej, 

 podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 

(np. zamówienia publiczne),  
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 podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 

(współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),  

 spójność z tworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia  

w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) 

i programami ochrony powietrza.  

 

Wymagania wobec planu: 

 przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy,  

 wskazanie mierników osiągnięcia celów,  

 określenie źródeł finansowania,  

 plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji,  

 spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, program ochrony powietrza),  

 zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań nieinwestycyjnych, takich jak: planowanie 

miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki 

niskoemisyjnej oraz inwestycyjnych, w następujących obszarach:  

o zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki  

i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady 

przemysłowe poza EU ETS – fakultatywnie), dystrybucja ciepła,  

o zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny  

i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji 

ruchu,  

o gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze 

składowisk) – fakultatywnie,  

o produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, 

z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS.  
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Źródła prawa: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 

1232 z późn. zm.),  

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 z późn. zm.)  

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 z 

późn. zm.)  

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( tekst 

jednolity: Dz. U. 2014 poz. 712) 

5. Konstytucja RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) 

 

3. Ogólna strategia gminy 

 

3.1. Wymiar krajowy 

 

Gospodarka niskoemisyjna i zwiększenie efektywności energetycznej są przedmiotem planów  

i strategii na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Polska czynnie uczestniczy w tworzeniu 

wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji prawodawstwa  

z uwzględnieniem warunków krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, 

posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu 

energii. Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej kraju  

w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej 

celów.  

Działania mające na celu ograniczenie emisji w Gminie Brwinów są zgodne ze strategiami na 

szczeblu krajowym. Jednym z dokumentów wyznaczającym działania w tym zakresie jest 

„Strategia rozwoju kraju 2020”, który określa cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku oraz  

9 zintegrowanych strategii, które służą realizacji założonych celów rozwojowych. Jedną z nich jest 

bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, której głównym celem jest poprawa efektywności 

energetycznej i stanu środowiska. 

Poprawieniu efektywności energetycznej służyć mają prace nad innowacyjnymi technologiami  

w systemach energetycznych. Mają one zastosowanie w produkcji maszyn i urządzeń 

energetycznych nowej generacji, w układach cieplnych opartych na OZE. 
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Poprawie jakości powietrza służyć będą działania na rzecz ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych oraz pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej 

emisyjnych (energetyka, transport) i ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże zakłady 

przemysłowe, małe kotłownie). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii  

w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw  

i energii w transporcie, a także stosowanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie. 

Kolejnym dokumentem krajowym, który wyznacza kierunki działań w celu ograniczenia niskiej 

emisji jest „Polityka energetyczna Polski do 2030”. Dokument ten, poprzez działania inicjowane na 

szczeblu krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie 

Wspólnoty.  Określa on również, podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej jako: 

 Poprawa efektywności energetycznej,  

 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej,  

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  

Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności polskiej 

gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży się to też na 

mierzalny efekt w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w sektorze 

energetycznym. 

Szczegółowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej z podziałem na sektory 

proponuje również Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2030. 

Poniższa tabela przedstawia zadania priorytetowe w poszczególnych sektorach. 

Działania w sektorze mieszkalnictwa Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Działania w sektorze publicznym 

System zielonych inwestycji (Część 1) – zarządzanie 

energią w budynkach użyteczności publicznej 

System zielonych inwestycji (Część 5) – zarządzanie 

energią w budynkach wybranych podmiotów 

sektora finansów publicznych 

Program Operacyjny „Oszczędność energii i 
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promocja odnawialnych źródeł energii” dla 

wykorzystania środków finansowych w ramach 

mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego w latach 2012- 2017 

Działania w sektorze przemysłu i MŚP 

Efektywne wykorzystanie energii (Część 1) – 

Dofinansowanie audytów energetycznych i 

elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach. 

Efektywne wykorzystanie energii (Część 2) – 

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

prowadzących do oszczędności energii lub do 

wzrostu efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw. 

Program Priorytetowy Inteligentne sieci 

energetyczne 

System zielonych inwestycji (Część 2) – 

Modernizacja i rozwój ciepłownictwa 

Działania w sektorze transportu 

Systemy zarządzania ruchem i optymalizacja 

przewozu towarów. 

Wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej 

oraz promocja ekojazdy. 

Środki horyzontalne 

System białych certyfikatów. 

Kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w 

zakresie poprawy efektywności energetycznej. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów zakłada działania wpisujące się w powyższe 

zadania priorytetowe. 

Planowane działania Gminy Brwinów w celu zmniejszenia niskiej emisji pochodzącej z różnych 

sektorów gospodarki są również zgodnie z celem tematycznym Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach, co jest szczególnie istotne w perspektywie uzyskania dofinansowania 

zewnętrznego na planowane przedsięwzięcia. Gospodarka ta zakłada, że najbardziej oszczędnym 

sposobem redukcji emisji jest efektywne korzystanie z istniejących zasobów energii. W Polsce 

obszary, które wykazują największy potencjał poprawy efektywności energetycznej to 
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budownictwo (w tym publiczne i mieszkaniowe), ciepłownictwo oraz transport. Ważne jest zatem 

podejmowanie działań związanych z modernizacją energetyczną budynków.  

W perspektywie budżetowej 2014-2020 wyszczególniono następujące priorytety inwestycyjne: 

 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.  

 

Niniejsze opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów jest spójne z celami 

nakreślonymi w strategii rozwoju kraju w poszczególnych dokumentach szczebla krajowego. 

 

3.2. Wymiar regionalny 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Województwo mazowieckie cechuje się dużymi możliwościami, co do uzyskania zasobów 

odnawialnej energii. Procentowy udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej w regionie,  

w 2012 r. wynosił 7,7%. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie 

mazowieckim scharakteryzowany jest jako dobry, przede wszystkim wysoko szacowany jest  

w przypadku energii słonecznej oraz biomasy. Jednakże ograniczenia możliwości przyłączenia 

instalacji do sieci (spowodowane jest to brakiem właściwej infrastruktury elektroenergetycznej), 

skromne wykorzystywanie lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii oraz 
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niewystarczająca wiedza społeczeństwa na temat ekologii spowodowało spadek dynamiki 

wzrostowej w tym obszarze. 

RPO dla województwa mazowieckiego wskazuje na następujące priorytety: 

 Zwiększenie roli OZE w produkcji energii, nie tylko spowoduje zmniejszenie emisji 

szkodliwych związków chemicznych do atmosfery, ale także pozwoli zmniejszyć niedobór 

energii dla lokalnych społeczności.  

 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną zawartą w Programie realizowane będzie we 

wszystkich sektorach dzięki wprowadzeniu 3 Priorytetów Inwestycyjnych: popularyzacja 

wytwarzania i dystrybuowania OZE, wspomaganie efektywności energetycznej i 

eksploatowania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz 

popularyzację planów niskoemisyjnych dla wszystkich regionów, głównie dla regionów 

miejskich, oraz wspomaganie stabilnego transportu miejskiego.  

 Popularyzacja produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii. Zwiększenie 

spożytkowania wysokiego potencjału województwa w zakresie energetyki słonecznej i 

wiatrowej.  

 

Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim. Raport za rok 2013 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w swoim raporcie: „Roczna ocena 

jakości powietrza w województwie mazowieckim” zawarł cele, zakresy i kryteria oceny poziomów 

związków chemicznych w powietrzu w danych strefach. Strefy wyłączone z oceny: 

 zakłady pracy 

 tereny, do których obowiązuje zakaz wstępu,  

 jezdnie dróg i pasy rozdzielcze dróg. 

WIOŚ podzielił cele na dwie grupy: ochronę zdrowia i ochronę roślin. 

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska w raporcie dokonano klasyfikacji stref dla 

każdej substancji, w której odpowiednio: 

 Przekroczone są poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, 

 Poziom związku znajduje się między poziomem dopuszczalnych a poziomem dopuszczalnym 

powiększonym o margines tolerancji,  

 Nie zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego, 

 Zarejestrowano przekroczenie poziomu docelowego, 
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 Nie są przekroczone poziomy docelowe, 

 Zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego, 

 Nie zarejestrowano przekroczenia poziomu celu długoterminowego. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w związku z przekroczeniem w 2013 roku  

dopuszczalnych norm jakości powietrza ogłosił Alert Poziomu III. W piśmie z dnia 25 czerwca 

2014r podano działania, które umożliwią ograniczenie tych przekroczeń z podziałem na zalecenia 

dla ludności, zakazy dla ludności i działania naprawcze średnio i długoterminowe. 

Zalecenia dla ludzkości zaproponowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie to: 

 Nie używanie węgla lub używanie węgla lepszej jakości w sezonie grzewczym,  

 Zamiana komunikacji indywidualnej na miejską,  

 Ograniczenie zużycia spalinowego sprzętu ogrodniczego i grilli, 

 Zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych wjeżdżających do centrów miast. 

Zakazy dla ludności: 

 Zakaz palenia odpadów biogennych w ogrodach i na terenach zielonych, 

 Zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych, 

 Zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków rowów, pasów przydrożnych, szlaków 

kolejowych a także trzcinowisk i szuwarów.  

 

Niniejsze opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów jest spójne z celami 

nakreślonymi w strategii rozwoju województwa w poszczególnych dokumentach szczebla 

regionalnego. 

 

3.3. Wymiar lokalny 

 

Gmina Brwinów wdraża obecnie szereg programów i strategii rozwoju, są to między innymi: 

 „Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020” 

 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-2016 z perspektywą do 

2020 roku” 

 „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brwinów” 

 Obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów wyznacza cele strategiczne, których realizacja 

doprowadzi do ograniczenia zużycia energii oraz zmniejszenie emisji na terenie gminy. 

W przytoczonych strategiach, mimo iż nie dotyczą bezpośrednio tematu gospodarki 

niskoemisyjnej, zadania wyznaczane do realizacji w ich ramach mogą prowadzić, pośrednio lub 

bezpośrednio do celów określonych w niniejszym planie. 

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020” to strategiczny dokument 

porządkujący zaplanowane zadania do 2020roku. Przedsięwzięcia mające wpływ na ograniczenie 

emisji zawarte w prognozie pokrywają się z tymi zaproponowanymi w planie, dzięki czemu środki 

niezbędne do ich przeprowadzenia są zabezpieczone w budżecie. Są to między innymi inwestycje 

związane z modernizacją dróg czy termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. 

W „Programie Ochrony Środowiska dla gminy Brwinów na lata 2013-2016 z perspektywą do 

2020r.” zostały zawarte takie aspekty ochrony środowiska naturalnego jak: 

 Ochrona powietrza- Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Gminie jest 

emisja wynikająca z działalności człowieka. Na jakość powietrza wpływ mają głównie 2 

przyczyny: 

o Oddziaływanie źródeł lokalnych: emisja z pieców węglowych w indywidualnych 

budynkach jednorodzinnych, zakładów przemysłowych, transportu samochodowego, 

nielegalnego spalania odpadów. 

o Oddziaływanie zanieczyszczeń z sąsiednich gmin. 

W głównej mierze na zanieczyszczenie powietrza wpływa niska emisja z gospodarstw domowych. 

Wskazywane przyczyny to ogrzewanie mieszkań indywidualnymi kotłowniami węglowymi. Niskiej 

jakości węgiel lub spalanie śmieci powoduje wzrost stężenia CO2 i pyłu zawieszonego w 

atmosferze. 

Gmina Brwinów w celu ograniczenia emisji powierzchniowej, realizuje następujące 

przedsięwzięcia: 

 Zastępowanie wysokoemisyjnych kotłów węglowych bardziej ekologicznymi źródłami ciepła 

 Termomodernizacja budynków. 

Wyznaczono również siedem obszarów priorytetowych ochrony środowiska dla gminy: 

 Obszar priorytetowy I- Poprawa jakości środowiska 

 Obszar priorytetowy II- Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
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 Obszar priorytetowy III- Ochrona przyrody 

 Obszar priorytetowy IV- Racjonalna gospodarka odpadami 

 Obszar priorytetowy V- Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

 Obszar priorytetowy VI- Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

 Obszar priorytetowy VII- Działania systemowe w ochronie środowiska 

 

Niniejsze opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów jest spójne z celami 

nakreślonymi w strategii rozwoju gminy w poszczególnych dokumentach szczebla lokalnego. 

 

Na terenie Gminy Brwinów aktualnie obowiązują 33 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Treść Planu gospodarki niskoemisyjnej jest w pełni spójna z obowiązującym na 

terenie gminy prawem miejscowym w zakresie planowania przestrzennego . 

 

4. Wizja i misja planu 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki 

dla Gminy Brwinów w zakresie działań w takich obszarach jak: transport prywatny i publiczny, 

oświetlenie uliczne, budownictwo publiczne, zwiększenie efektywności energetycznej oraz 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dokument oraz  wyznaczone w nim cele, a także 

działania do realizacji obejmują teren należący administracyjnie do Gminy Brwinów. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów do 2020 roku docelowo służyć ma wszystkim 

mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz 

podniesienie efektywności energetycznej.  

Dodatkowo dzięki uchwaleniu PGN gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie szeregu 

działań w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zakres działań obejmował 

będzie m.in. termomodernizację budynków mieszkalnych, montaż odnawialnych źródeł energii 

oraz modernizację oświetlenia ulicznego.  
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Przyjmując horyzont czasowy do roku 2020, znajdujących się w granicach niniejszego opracowania 

zdefiniowana dla Gminy Brwinów wizja przedstawia się następująco: 

 

 

 

Tak zdefiniowana wizja pożądanego wizerunku gminy znajduje się w koalicji z jego wizją 

nakreśloną w obowiązujących dokumentach strategicznych. Konstrukcja niniejszej wizji, a tym 

samym strategii gminy dla tego obszaru aktywności, opiera się na dwóch najważniejszych 

założeniach: stałego rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz osiąganiu założonych celów dzięki 

zintegrowaniu polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej.  

Analiza dotychczasowego rozwoju gminy oraz ocena uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 

wskazują na potrzebę sformułowania następującej misji, która kształtuje jej wizerunek. Misją 

samorządu lokalnego Gminy Brwinów dla gospodarki niskoemisyjnej jest zapewnienie jak 

najlepszych warunków do długofalowego, zrównoważonego rozwoju, który oparty będzie na 

wiedzy, nowoczesnych technologiach i partycypacji społeczności lokalnej służących poprawie 

jakości powietrza oraz stanu środowiska naturalnego, a tym samym także warunków jakości życia 

mieszkańców poprzez szeroko rozumianą oszczędność energii.  

 

4.1. Cele strategiczny i szczegółowe 

 

Wizja i misja planu gospodarki niskoemisyjnej wyznaczyły podstawowe kierunki prac nad 

określeniem strategicznego celu rozwoju Gminy Brwinów w tym zakresie. Cel strategiczny 

wyznaczony dla gminy uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym: 

 Redukcję gazów cieplarnianych; 

 Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 Redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane przez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

 

Brwinów gminą stale i dynamicznie rozwijającym się 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem 

zasad zrównoważonego rozwoju. 
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Opracowany główny cel strategiczny oraz cele szczegółowe są następujące: 

 

Rozwój gospodarczy Gminy Brwinów w dużym stopniu oddziałuje na lokalną gospodarkę 

energetyczną, determinując nie tylko skutki ekonomiczne, ale i społeczne, lecz także bezpośrednio 

wpływa na stopień wykorzystania środowiska naturalnego. Celem dla Gminy Brwinów jest 

GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY 
Utrzymanie niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb 

społeczeństwa, tj. postępu i progresu gospodarczo-społecznego Gminy Brwinów do 
2020 roku, następującego bez lub z minimalnym wzrostem zapotrzebowania  na energię 

pierwotną i finalną. 

CEL SZCZEGÓŁOWY I 

Wdrożenie wizji Gminy Brwinów jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony 
i ekologiczny 

CEL SZCZEGÓŁOWY II 

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców na terenie gminy 

CEL SZCZEGÓŁOWY III 

Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na 
terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu 

CEL SZCZEGÓŁOWY VI 

Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji 
zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów) 

CEL SZCZEGÓŁOWY IV 

Zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania energii 

CEL SZCZEGÓŁOWY V 

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

CEL SZCZEGÓŁOWY VII 

Realizacja wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania 
energią 

CEL SZCZEGÓŁOWY VIII 

Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę  
eko-energetyczną oraz jakość powietrza 

CEL SZCZEGÓŁOWY IX 

Promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu – z uwzględnieniem 
transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego 

CEL SZCZEGÓŁOWY X 

Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia 
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podejmowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiej jakości środowiska naturalnego. Oznacza to w szczególności ograniczenie 

zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną wśród wszystkich uczestników rynku energii. 

Oddziaływanie takie ma często charakter dwubiegunowy, co oznacza że z jednej strony rozwój 

gminy powoduje intensyfikację działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych negatywnie 

wpływających na środowisko, z drugiej strony postęp we wdrażaniu nowoczesnych technologii 

może znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz 

transportowych.   

Główny element strategii stanowi wdrażanie pilotażowych, nowoczesnych rozwiązań, 

uwzględniających aspekt energetyczny, ekologiczny, a także edukacyjny. Rozwiązania te będą 

obejmować poszczególne grupy producentów i konsumentów energii. Podstawą strategii jest 

możliwie intensywne zaangażowanie wszystkich uczestników rynku energii w działania, a także 

zwiększanie świadomości użytkowników energii dotyczącej sposobów i możliwości poprawy 

efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ich 

własnym zakresie. Działania gminy będą pełnić rolę wzorcową dla wszystkich grup odbiorców 

energii.  Istotny jest także sposób postrzegania działań Gminy Brwinów przez jego mieszkańców 

oraz inwestorów. Prowadzone działania proefektywnościowe i proekologiczne będą przedstawiać 

gminne systemy zaopatrzenia w paliwa oraz energię jako nowoczesne oraz przyjazne dla 

środowiska.  

CEL SZCZEGÓŁOWY I  

Wdrożenie wizji Gminy Brwinów zarządzanego w sposób zrównoważony  i ekologiczny.  

Celem dla gminy jest rozwój w oparciu o działania zrównoważone, z uwzględnieniem aspektów 

społecznych i gospodarczych. Wśród działań zarządczych także elementy ekologiczne powinny być 

postrzegane jako ważne i wartościowe. Istotnym celem jest pełnienie funkcji koordynującej 

i wspierającej działania pozytywnie wpływające na rozwój zrównoważonej lokalnej polityki 

energetycznej. Istotne jest także dalsze pełnienie roli wzorca w realizowaniu działań 

proefektywnościowych i proekologicznych jednocześnie w przedsięwzięciach inwestycyjnych 

związanych z efektywnością energetyczną, jak i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  

CEL SZCZEGÓŁOWY II 

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy.  

Jednym z głównych elementów niezbędnych do zapewnienia rozwoju społecznego 

i ekonomicznego gminy jest bezpieczeństwo nieprzerwanej dostawy nośników energetycznych. 
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Ważnym aspektem bezpieczeństwa energetycznego jest zwiększenie niezależności odbiorców co 

osiągnąć można m.in. poprzez zmniejszenie energochłonności budynków i instalacji oraz rozwój 

energetyki odnawialnej. 

CEL SZCZEGÓŁOWY III 

Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie 

gminy, a także emisji pochodzącej z transportu.  

Jednym z głównych celów działań Gminy Brwinów jest ograniczenie emisji CO2 oraz gazów 

cieplarnianych zgodnie z europejską polityką klimatyczną. Ponadto istotne jest spełnienie 

wymogów norm dotyczących jakości powietrza. Należy pamiętać że przedsięwzięcia wskazane 

w niniejszym opracowaniu powinny uwzględniać działania we wszystkich sektorach zależnych od 

gminy, w tym także w sektorze transportowym. Realizowane działania powinny uwzględniać także 

przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców, mając na względzie ich jak 

najbardziej intensywne zaangażowanie w inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza 

i ograniczenia emisji zanieczyszczeń. 

CEL SZCZEGÓŁOWY IV 

Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).  

Akceptacja dla funkcjonowania gminnych systemów zaopatrzenia w paliwa oraz energię  

w kontekście ekologicznym ma podstawowe znaczenie społeczne. Taki poziom akceptacji jest 

dynamiczny, dlatego też proces pozyskiwania publicznej aprobaty musi być konsekwentny oraz 

ciągły. Społeczna aprobata w zakresie systemów gminnych będzie korzystnie przyczyniać się do 

dialogu z przedsiębiorstwami energetycznymi w realizacji często trudnych i drażliwych społecznie, 

ale koniecznych inwestycji. Systemy energetyczne powinny rozwijać się w oparciu o gospodarkę 

niskoemisyjną, przyjazną mieszkańcom i środowisku, uwzględniając zagadnienia ekonomicznej 

opłacalności oraz możliwości technicznych. 

CEL SZCZEGÓŁOWY V 

Zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania energii.  

Efektywność wykorzystania energii zarówno w budynkach, jak i instalacjach, ma bezpośredni 

wpływ na emisję zanieczyszczeń oraz koszt eksploatacji obiektów. Na obszarze gminy znajdują się 

budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Część z nich 

charakteryzuje się znacznym potencjałem oszczędności energii możliwym do wykorzystania m.in. 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów 

 

 

  31 | S t r o n a  

 

poprzez działania termomodernizacyjne. Ważnym jest wykorzystanie tego potencjału 

w budynkach użyteczności publicznej i obiektach mieszkalnych. Niemniejsze znaczenie ma wysoka 

efektywność wytwarzania energii, a także w przypadku nośników sieciowych (np. ciepła 

sieciowego) efektywność dystrybucji energii do odbiorców końcowych. Działania 

proefektywnościowe prowadzone zarówno po stronie odbiorców jak i dostawców oraz 

producentów powinny być prowadzone w oparciu o wspólny cel redukcji wpływu systemów 

energetyczny na środowisko. 

CEL SZCZEGÓŁOWY VI 

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Coraz większa ekonomiczna opłacalność wykorzystywania tego typu technologii może mieć 

kluczowe znaczenie dla promocji technologii związanych z energią słoneczną czy geotermalną. 

Dlatego też głównym celem będzie wsparcie wykorzystania OZE zarówno poprzez działania 

związane z dofinansowaniem takich inwestycji, jak również promocją i edukacją 

mieszkańców/inwestorów, oraz w efekcie zwiększenie udziału wykorzystywanej energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działania promujące odnawialne źródła energii mogą mieć 

znaczący wpływ zarówno na poziom wiedzy mieszkańców, lecz także przełożyć się bezpośrednio 

na decyzje podejmowane przez inwestorów. Istotne jest przedstawienie dobrych przykładów 

inwestycji wykorzystujących  OZE oraz wdrażanie tego typu inwestycji na obszarze gminy. Istotne 

jest przedstawienie mieszkańcom rozwiązań prosumenckich, które będą mogły być przez nich 

wykorzystywane i dzięki którym staną się oni częścią eko-energetycznego systemu Gminy 

Brwinów. 

CEL SZCZEGÓŁOWY VII 

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania 

energią. 

Idea wzorcowej roli sektora publicznego znajduje swoje odzwierciedlenie w krajowych 

dokumentach strategicznych. Priorytetem dla tego celu są zarówno działania, jak 

i przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, a tym 

samym w przyszłości będą pełniły rolę wzorca dla mieszkańców oraz inwestorów. Realizację tego 

celu można osiągnąć zarówno poprzez działania inwestycyjne oraz systemowe (np. poprzez 

prowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych), a następnie poprzez dotarcie z opisem 

realizowanych przedsięwzięć do zainteresowanych grup (np. poprzez informacje na stronie 

internetowej). 
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CEL SZCZEGÓŁOWY VIII 

Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę 

eko-energetyczną oraz jakość powietrza.  

Wzrost partycypacji społecznej w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy ma 

podstawowe znaczenie w kontekście realizacji poszczególnych celów działań. Działania 

edukacyjne i informacyjne pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz 

eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem energii i paliw.  Przewiduje się, że realizacja 

tego celu wpłynie korzystnie na podniesienie świadomości ekologicznej i kompetencji nie tylko 

użytkowników obiektów, ale także na wykonawców, w tym architektów i projektantów. Ważne 

jest również zaangażowanie dzieci i młodzieży w ramach kształtowania odpowiednich postaw 

proekologicznych.  

CEL SZCZEGÓŁOWY IX 

Promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu z uwzględnieniem transportu 

publicznego, indywidualnego, jak również rowerowego.  

Aktualnie dostępny jest szeroki wachlarz działań promocyjnych, które mogą bezpośrednio 

wpływać na zachowania i decyzje podejmowane przez przemieszczających się użytkowników 

miasta. Promocja transportu ekologicznego może przebiegać np. w oparciu o pełnienie roli 

wzorca, wykorzystującego nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Istotne dla lokalnych władz jest 

promowanie środków transportu innych niż samochodowy. Komunikacja publiczna powinna stać 

się prostszym i tańszym sposobem podróżowania na całym obszarze gminy w stosunku do 

transportu indywidualnego. Celem jest także popularyzacja transportu rowerowego wśród 

mieszkańców jako alternatywy zdrowej i ekologicznej. 

CEL SZCZEGÓŁOWY X 

Promocja efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu.  

Wykorzystanie zaawansowanych technologii na obszarze gminy powinno być przedmiotem 

nieustannej promocji. Rozwiązania o charakterze energooszczędnym w dziedzinie oświetlenia 

gminnego stają się coraz bardziej popularne, a także coraz mniej kosztowne. Rynek oświetlenia 

typu LED staje się coraz bardziej dostosowany do wymagań klientów. Realizacja inwestycji w tym 

zakresie zmniejszy zużycie energii w systemie oświetlenia ulicznego, służąc jednocześnie za 

rozwiązania pilotażowe energooszczędnego oświetlenia dla mieszkańców. 
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Część I – Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla dla Gminy 

Brwinów 

1. Metodologia 

 

Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru gminy, tak aby umożliwić dobór 

działań służących jej ograniczeniu.  

Na potrzeby przeprowadzonej analizy przyjęto następujące założenia: 

Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru miasta, tak aby umożliwić dobór 

działań służących jej ograniczeniu.  

 

 ROK BAZOWY 

Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2000. Wybór roku 2000 jako roku bazowego dla 

dokonanych obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych na temat emisji 

w tym okresie. Odwoływanie się do dalszych okresów czasowych, z uwagi na brak możliwości 

pozyskania kompleksowych danych, jest co prawda możliwe, ale skutkowałoby koniecznością 

uzupełniania braków szacunkami i analogiami, co w negatywny sposób wpływałoby na 

wiarygodność i rzetelność całego dokumentu.  

 

 ROK ODNIESIENIA 

Rokiem, w którym zebrano dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji jest rok 2013 i rok 

2014, przy czym większość zebranych danych jest aktualna na koniec roku 2013, stąd też przyjęto, 

iż dla dalszej części dokumentu rokiem, na którym ustalono aktualność inwentaryzacji jest rok 

2013, rok ten określany będzie jako rok odniesienia. 

 

 ROK PROGNOZY 

Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. W dalszej części dokumentu 

rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont czasowy dla 

założonego planu działań. 

 

Inwentaryzacja obejmuje całkowity obszar administracyjny Gminy Brwinów (69 km2). 

Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie dobrać 
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działania służące jej ograniczeniu. Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii 

finalnej: 

 paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków),  

 paliw transportowych, 

 energii elektrycznej. 

Do alternatywnych metod wykorzystanych w tym celu należą: ekstrapolacja trendów późniejszych 

ciągów czasowych wstecz, uzupełnianie danych poprzez analogię do innych miast, dla których były 

dostępne tego typu dane, szacunki eksperckie (w wypadkach kiedy nie można było zastosować 

innych metod).  

Kolejny schemat prezentuje hierarchię pozyskiwania danych dla opracowania bazy emisji 

niniejszego dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów 

 

 

  35 | S t r o n a  

 

Tabela 1: Hierarchia pozyskiwania informacji 

HIERARCHIA POZYSKIWANIA INFORMACJI 

D
A

N
E 

I R
ZĘ

D
U

 BADANIA ANKIETOWE 
 

sektor publiczny 
sektor mieszkalny 

sektor usług 
przedsiębiorcy 

 

ankieterzy 

CEL 
pozyskanie informacji o zużyciu 
paliw, o stanie obiektów oraz 

planach inwestycyjnych 

pozyskanie danych dla 
porównania konkretnych 
obiektów w czasie (w tym 

przykładowo budynków po 
termomodernizacji z budynkami 

potencjalnie wymagającymi 
termomodernizacji) 

strona internetowa 

druki bezadresowe 

D
A

N
E 

II
 R

ZĘ
D

U
 

INFORMACJ+E OD 
OPERATORÓW 

DYSTRYBUCYJNYCH 
w przypadku braku 

ankietyzacji 

dystrybutorzy energii 
elektrycznej 

CEL 
uzyskane dane pozwalają na 

ocenę zużycia paliw i energii w 
poszczególnych sektorach dla 

całego miasta 
 

dane pozwalają na weryfikację 
globalnego efektu realizowanych 

działań 

dystrybutorzy gazu 

dystrybutorzy ciepła 
sieciowego 

DANE DOTYCZACE RUCHU 
LOKALNEGO ORAZ 
TRANZYTOWEGO 

Generalny Pomiar Ruchu 

Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców/ 

rejestr Starostwa 
Powiatowego 

D
A

N
E 

II
I R

ZĘ
D

U
 

DANE STATYSTYCZNE 

Urząd miasta/gminy 

CEL 
źródła te pozwalają zebrać dane 
dotyczące charakterystyki miasta 
(liczba ludności, przedsiębiorstw, 

mieszkań itp.) 
 

podstawa do oszacowania emisji 
i zużycia energii  

(w przypadku braku danych 
pozyskanych bezpośrednio w 

ramach ankietyzacji i od 
operatorów dystrybucyjnych) 

Główny Urząd             
Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 

Powszechny Spis  
Ludności 
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Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki: 

Tabela 2: Wskaźniki emisji CO2 dla ruchu tranzytowego 

(źródło: Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW)) 

Rodzaj pojazdu Jednostka Wskaźnik emisji 
CO2  

samochody osobowe gCO2/km 155 

motocykle gCO2/km 155 

samochody dostawcze gCO2/km 200 

samochody ciężarowe gCO2/km 450 

samochody ciężarowe z 
przyczepą 

gCO2/km 900 

autobusy gCO2/km 450 
 

 

Tabela 3: Wskaźniki emisji CO2 dla ruchu lokalnego 

(źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE)) 

Typ paliwa Wskaźnik emisji 
CO2 

Średnie roczne 
zużycie paliwa 

Średni roczny 
przebieg 

kgCO2/GJ l/km km 

benzyna 73,3 0,08 5 876 

olej napędowy 68,6 0,071 12 016 

LPG 62,44 0,102 10 093 

 

Tabela 4: Wskaźniki emisji CO2 dla nośników energetycznych 

(źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE); „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 6) SOWA – 

Energooszczędne oświetlenie uliczne”) 

Rodzaj nośnika energii Jednostka Wskaźnik emisji CO2 

energia elektryczna MgCO2/MWh 0,89 

gaz MgCO2/GJ 0,055 

Węgiel* MgCO2/GJ 0,098 

drewno MgCO2/GJ 0,109 

olej opałowy MgCO2/GJ 0,076 

* Wskaźnik emisji dla węgla zaczerpnięto z opracowania do raportowania w ramach Wspólnotowego 

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami. 

Kluczowym elementem planowania energetycznego jest określenie aktualnych i prognozowanych 

potrzeb energetycznych na danym obszarze. Ocena potrzeb energetycznych w skali gminy i miasta 

jest zadaniem złożonym i wymaga przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na nośniki energii. 

Analiza ta może zostać przeprowadzona w dwojaki sposób: 

 metodą wskaźnikową,  

 metodą uproszczonych audytów energetycznych lub badań ankietowych. 
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2. Czynniki wpływające na emisję 

 

Pierwszym etapem inwentaryzacji emisji na terenie gminy jest identyfikacja okoliczności i cech 

charakterystycznych gminy mających wpływ na wielkość emisji. 

Na płaszczyźnie teoretycznej  wyróżnić można okoliczności: 

1. Determinujące aktualny poziom emisji, 

2. Determinujące wzrost emisyjności, 

3. Determinujące spadek emisyjności. 

 

Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą: 

 Gęstość zaludnienia, 

 Ilość gospodarstw domowych, 

 Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, 

 Stopień urbanizacji, 

 Obecność zakładów przemysłowych, centrów usługowych oraz stref przemysłowych, 

 Szlaki tranzytowe przebiegające przez teren gminy, 

 Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy, 

 Ilość i stan techniczny obiektów publicznych, 

 Obecność zakładów i linii ciepłowniczych, 

Wskazane wyżej czynniki wpływają na aktualne zużycie energii finalnej, a tym samym całkowitą 

wielkość emisji CO2 z obszaru gminy. 

 

Do czynników determinujących wzrost emisyjności należą: 

 Wzrost ilości mieszkańców, 

 Wzrost ilości gospodarstw domowych, 

 Wzrost ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, 

 Budowa nowych szlaków drogowych, 

 Wzrost ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy, 
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Do czynników determinujących spadek emisyjności należą: 

 Spadek ilości mieszkańców, 

 Spadek ilości gospodarstw domowych, 

 Spadek ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, 

 Spadek ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy, 

 Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych, 

 Poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych, 

 Rozbudowa linii ciepłowniczych, 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 

W praktyce konieczne jest zatem dokonanie charakterystyki gminy w oparciu o wymienione wyżej 

kryteria co pozwoli oszacować aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych oraz prognozowany 

trend zmian emisji do roku 2020. 

2.1. Stan powietrza w Gminie Brwinów 

Stan jakości powietrza na terenie Gminy Brwinów zanalizowano na podstawie danych 

publikowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach monitoringu 

powietrza oraz „Raportu o stanie środowiska w województwie mazowieckim 2013”, a także 

„Rocznej oceny powietrza w województwie mazowieckim 2014”. Jakość powietrza na terenie 

całego województwa mazowieckiego monitorowana jest przez WIOŚ Warszawa w poszczególnych 

punktach monitoringowych.  

Poprzez zanieczyszczenia rozumie się „emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub 

stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory 

estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze 

środowiska” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Emisję zanieczyszczeń do powietrza można 

podzielić ze względu na źródło i sposób emisji ze źródła na: 

 emisję ze źródeł punktowych – emisję powstającą w procesach technologicznych (emitory 

znajdują się na wysokości kilku, kilkuset metrów), 

 emisję ze źródeł liniowych – w której źródło emisji znajduje się blisko powierzchni ziemi 

(np. transport),  

 emisję ze źródeł powierzchniowych – emisja z indywidualnych systemów grzewczych, 

pożarów wielkoobszarowych, emisja z dużych odkrytych zbiorników (emisja rozproszona, 

niska),emisję ze źródeł rolniczych, 
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 emisję niezorganizowaną – emisja związana z pojedynczymi pracami budowlanymi, 

pożarami, wyciekami itp. Występujące na terenie miasta zjawisko tzw. niskiej emisji 

związane jest z wykorzystywaniem w mieszkalnictwie nieekologicznych kotłów CO – źródła 

punktowe zanieczyszczeń.  

Używane powszechnie kotły CO mają niskie parametry techniczne, charakteryzują się niską 

sprawnością spalania. Część z tych źródeł ciepła jest wyeksploatowana a ponadto spala się w nich 

tanie paliwa o niskiej jakości a często palne odpady (tworzywa, guma). Kolejnym źródłem jest 

emisja pochodząca z kotłowni w zakładach produkcyjnych bądź przetwórczych. Mogą być one 

ponadto źródłem ponadnormatywnego hałasu (maszyny, samochody), miejscowo podwyższonej 

temperatury (proces technologiczny), producentem znacznej ilości odpadów i źródłem znacznej 

ilości ścieków. Do zagrożeń znacznie oddziałujących na stan środowiska miasta, w tym 

w szczególności stanu powietrza atmosferycznego zaliczyć można również spaliny i pyły związane 

z ruchem drogowym. Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy (emisja ze 

źródeł liniowych) to: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadza, pyły zawierające metale 

ciężkie, m.in. ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły gumowe (emisja na skutek tarcia 

opon o nawierzchnię drogi). Przez obszar gminy przebiegają cztery drogi wojewódzkie oraz 

odcinek autostrady A2, co czyni je obszarem szczególnego narażenia na emisję spalin.  

Dokument Rocznej oceny powietrza w województwie mazowieckim w roku 2014 na terenie 

województwa mazowieckiego wydziela 4 strefy dla których dokonuje się takiej oceny: aglomeracji 

warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz strefy mazowieckiej do, której zaliczyć należy 

Gminę Brwinów. 
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Rysunek 1: Strefy oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim 

(źródło: „Roczna ocena powietrza w województwie mazowieckim 2014”) 

W każdej strefie przeprowadzono ocenę jakości powietrza uwzględniając wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). 

Ocenę w dokumencie Rocznej oceny powietrza w województwie mazowieckim w roku 2014 

przeprowadzono oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia. W wyniku klasyfikacji, w zależności od 

analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref dla substancji dla których 

określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:  

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych i poziomów docelowych,  

 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz 

nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla 

PM2,5),  

 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – 

poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 

Gmina Brwinów 
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Kolejna tabela przedstawia poziom zanieczyszczeń dla strefy mazowieckiej w granicach, której 

mieści się Gmina Brwinów z wyszczególnieniem poszczególnych klas wynikowych dla danego 

rodzaju zanieczyszczeń. 

Tabela 5. Klasy poszczególnych rodzajów emisji zanieczyszczeń w roku 2013 dla strefy mazowieckiej  

(źródło: WIOŚ, Warszawa) 

SO2 NO2 PM10 PM2,5 B(a)P As Cd Ni Pb 

A A C C C A A A A 

Poziom dopuszczalny 

350 30 50 25 1 6 5 20 6,5 

[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [μg/m3] 

Dla strefy mazowieckiej notowane są przekroczenia norm stężeń pyłów zawieszonych oraz 

Benzo(a)Pirenu, a także bardzo lokalnie, w rejonach dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów 

i słabym przewietrzaniu przekroczenia norm NO2. Stężenia dwutlenku siarki na obszarze całego 

województwa były niskie. 

W związku z takim stanem przekroczeń na szczeblu województwa podjęło szereg działań mający 

na celu redukcję emisji z tego tytułu. Jednym z podstawowych narzędzi jakich użyto jest 

uchwalony w roku 2013 Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 

w powietrzu. Dokument ten stał się podstawą i wyznacznikiem strategii działań mających na celu 

redukcję przekroczeń emisji pyłów zawieszonych, należy jednocześnie naznaczyć, iż program nie 

identyfikuje Gminy Brwinów jako bezpośredniego obszaru przekroczeń. Nakreślony w dokumencie 

główny kierunek realizacji działań prowadzących do osiągnięcia powyższego celu obejmuje 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw, kierunki działań jakie nakreśla 

dokument do realizacji (do 2024 roku) dla wszystkich miejscowości strefy mazowieckiej są 

następujące:  

 Ograniczenie emisji liniowej (komunikacyjnej) – stopniowa wymiana taboru autobusowego 

komunikacji miejskiej na pojazdy wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin Euro 

5 – w Gminie Brwinów kierunek działań będzie realizowany poprzez następujące działania 

(wyznaczone do realizacji w niniejszym planie): 

o Działanie 2.1.3.5. - „Wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor wyposażony 

jest w ekologiczne jednostki napędowe”; 

Ponadto ograniczanie emisji liniowej odbywać się będzie także poprzez: 

o Działanie 2.1.3.2. – „Promocja i wsparcie transportu publicznego”; 
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o Działanie 2.1.3.3. – „Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – 

ECODRIVING”; 

 Edukacja ekologiczna – prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających 

społeczeństwo o zagrożeniach  dla zdrowia związanych z emisją pyłu zawieszonego PM10 

podczas spalania paliw stałych  (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej 

sprawności,  o zagrożeniach  dla zdrowia związanych z emisją pyłu zawieszonego PM2,5  

i proponowanych działaniach związanych z jej ograniczeniem - w Gminie Brwinów kierunek 

działań będzie realizowany poprzez następujące działania (wyznaczone do realizacji w 

niniejszym planie): 

o Działanie 2.1.3.4. – „Kampanie edukacyjno-informacyjne z zakresu 

zrównoważonego zużycia energii i ekologii w sektorze transportu”; 

o Działanie 2.1.5.1. – „Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii”; 

o Działanie 2.1.5.3. – „Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 

gminy”. 
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3. Charakterystyka Gminy Brwinów 

 

Gmina Brwinów jest gminą miejsko – wiejską, położoną jest w obrębie powiatu pruszkowskiego, 

w zachodniej części województwa mazowieckiego. Gmina graniczy z następującymi gminami: 

 od północy: Błonie i Ożarów Mazowiecki;  

 od wschodu: Pruszków i Michałowice;  

 od południa: Nadarzyn, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek. 

 

 

Rysunek 2. Położenie Gminy Brwinów. 

 

Północno zachodnia część gminy ma charakter rolniczy natomiast południowa część to głównie 

obszary leśne powiązane z lasem Młochowskim. Użytki rolne w Gminie stanowią około 64,74% 

ogólnej powierzchni gminy (4 884 ha), a wśród nich dominują grunty orne stanowiące 75 % (3 660 

ha). Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia stanowią 7,91% ogólnej powierzchni gminy 

(584 ha). Tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią 19% powierzchni ogólnej gminy, a grunty 

pod wodami 0,42%. 
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Według danych uzyskanych z Nadleśnictwa Chojnów Brwinowa planowane jest zalesienie do 2018 

r. o pow. 1,03 ha. 

 

Część gminy Brwinów obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu tj. układ powiązanych ze sobą 

terenów w województwie mazowieckim, wyróżniających się krajobrazowo o zróżnicowanych 

cennych ekosystemach. Pełni on rolę systemu korytarzy ekologicznych, pozwalających na 

swobodne rozprzestrzenianie się gatunków. W gminie Brwinów na tym obszarze mieści się dolina 

Utraty, Rokitnicy i Zimnej Wody, południowo-wschodnia część gminy (rejon Kań i Otrębus) oraz 

zachodnia i północna część Żółwina. Z północnego wschodu na południowy zachód przebiega też 

ciąg ekologiczny łączący Kampinoski Park Narodowy z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym, 

mający duże znaczenie ekologiczne dla całego obszaru. Są to tereny atrakcyjne z punktu widzenia 

turystyki i rekreacji rowerowej. 

 

4. Sytuacja demograficzna 

 

Całkowita powierzchnia Gminy Brwinów wynosi 6926 ha. Od 2006 roku obserwuje się wzrost 

liczby ludności na terenie gminy. Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie ludności w latach 

2006 – 2013 (tabela 1). 

Tabela 6.  Zmiany w liczbie ludności w latach 2006 – 2013. 

Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasto 
Obszar 
wiejski 

2006 20 546 9 765 10 781 11 446 9 100 

2007 20 806 9 901 10 905 11 502 9 304 

2008 21 199 10 080 11 119 11 613 9 586 

2009 21 784 10 357 11 427 11 805 9 979 

2010 22 246 10 579 11 667 12 004 10 242 

2011 22 751 10 808 11 943 12 201 10 550 

2012 23 207 11 039 12 168 12 357 10 850 
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2013 23 611 11 237 12 374 12 456 11 155 

 

 

Rysunek 3. Zmiany w liczbie ludności w latach 2006 – 2013.  

 

Prognozę liczby ludności w Gminie Brwinów do roku 2020 wykonano na podstawie „Prognozy 

struktury demograficznej województwa mazowieckiego do 2025 roku”. Przyjęto, że w Gminie 

liczba ludności ogółem będzie wzrastała, jednakże nie więcej niż 2% w ciągu roku (rysunek 3).  
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Rysunek 4. Prognoza liczny ludności do roku 2020 dla Gminy Brwinów. 

 

Z danych GUS wynika, że na terenie Gminy Brwinów w 2013 roku było 6 548 budynków 

mieszkalnych. Stanowi to blisko 20% budynków mieszkalnych w powiecie pruszkowskim. 

 

Tabela 7. Mieszkalnictwo w Gminie Brwinów w latach 2008 – 2013. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Budynki 

mieszkalne 

5 719 5 828 5 928 6 375 6 453 6 548 

Liczba mieszkań 8 375 8 490 8 606 8 698 8 783 8 889 

Powierzchnia 

użytkowa [m2] 

745 376 766 916 818 871 835 427 851 070 870 710 

 

Poniższy wykres przedstawia sytuacje kształtowania się zasobów mieszkaniowych w Gminie 

Brwinów. Następny wykres prezentuje przeciętną powierzchnię użytkową jednego mieszkania. 

Można zauważyć znaczący wzrost liczby mieszkań na przestrzeni 6 lat. W 2008 roku w Gminie 

Brwinów było 8 375 mieszkań, a w roku 2013 już 8 889. Jest to wzrost o 514 mieszkań. Średnia 

powierzchnia użytkowa mieszkań w ciągu sześciu lat wzrosła. Powyższe zmiany przedstawiono na 

wykresach (rysunek 4 i 5).  
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Rysunek 5. Zmiany zasobów mieszkaniowy na terenie Gminy Brwinów w latach 2008 – 2013. 

 

 

Rysunek 6. Całkowita powierzchnia wszystkich mieszkań na terenie Gminy Brwinów w latach 2008 – 2013. 

 

Sytuacja demograficzna i mieszkaniowa wskazuje na dynamikę w rozwoju gminy. Wzrasta ilość 

mieszkańców co jest powiązane ze wzrostem ilości mieszkań. Wzrost ten wynika w kluczowej 

mierze z ruchów migracyjnych. Osoby w wieku produkcyjnym pracujące na terenie aglomeracji 

warszawskiej, wybierają gminę Brwinów jako miejsce swojego zamieszkania. Z perspektywy 

gospodarczej jest to niewątpliwie korzystny trend, natomiast niesie ze sobą istotne problemy do 
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których należą w szczególności wzrost natężenia ruchu samochodowego związanego z dojazdami 

do pracy oraz rosnąca urbanizacja skutkująca wzrostem emisji zanieczyszczeń, a także 

zapotrzebowaniem na energię. 

 

 

5. Sytuacja gospodarcza 

 

W 2012 roku w Gminie Brwinów działalność gospodarczą prowadziło 3 860 podmiotów 

gospodarczych, natomiast w 2009 roku 3 321. W 2012 roku nastąpił wzrost o 14% w porównaniu z 

rokiem 2009. Zestawienie podmiotów gospodarki narodowej wg. sekcji PKD przedstawiono w 

poniższej tabeli (tabela 3): 

 

 

Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej wg. PKD w Gminie Brwinów w latach 2009 – 2012. 

Sekcja wg PKD 
Liczba podmiotów gospodarczych 

2009 2010 2011 2012 

Ogółem 3 321 3 624 3 698 3 860 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I 
RYBACTWO 

50 45 45 46 

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 5 5 5 5 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 374 427 424 428 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, 
GORCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 

KLIMATYZACYJNYCH 

0 0 0 2 

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE 
CIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ 

ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 
11 14 15 14 

BUDOWNICTWO 401 418 417 431 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; 
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 

WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 
959 1041 1046 1046 

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 227 233 229 239 
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DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z 
ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 

GASTRONOMICZNYMI 
49 66 65 76 

INFORMACJA I KOMUNIKACJA 111 135 149 168 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I 
UBEZPIECZENIOWA 

109 111 107 109 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ 
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

84 93 96 98 

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA 
I TECHNICZNA 

371 425 449 480 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG 
ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ 

WSPIERAJĄCA 
109 117 132 144 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA 
NARODOWA; OBOWIĄZKOWE 
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

6 6 7 7 

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 136 151 151 165 

POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 167 171 177 186 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Dominującą rolę w gospodarce Gminy odgrywają przedsiębiorstwa związane z handlem hurtowym 

i detalicznym, naprawą pojazdów oraz przedsiębiorstwa budowlane (rysunek 6).  
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Rysunek 7. Zestawienie podmiotów gospodarczych w 2012 roku. 

 

Od 2009 roku obserwuje się systematyczny wzrost podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 

(rysunek 7).  
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Rysunek 8. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Brwinów w latach 2009 – 2012. 

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców dla Gminy Brwinów wynosi 158, 

przy czym średnia wartość dla województwa Mazowieckiego wynosi 79. Gmina Brwinów sąsiaduje 

z wysoko zurbanizowanymi terenami miasta Warszawy, co stwarza dogodne warunki dla rozwoju 

działalności handlowo – usługowej oraz przemysłowej.  

 

6. Bilans emisji 

6.1. Transport 

Gmina Brwinów posiada dogodne położenie komunikacyjne względem aglomeracji warszawskiej. 

O rozwoju gospodarczym tego terenu decyduje głównie transport. Jest on jednak jednym 

z działów gospodarki, które szkodliwie oddziałują na środowisko naturalne, a także zdrowie ludzi 

i zwierząt. Ważne jest więc podjęcie odpowiednich działań w celu ograniczenia negatywnego 

wpływu na otoczenie. W chwili obecnej największe uciążliwości dla środowiska wywołane emisją 

zanieczyszczeń występują w obszarze miejskim jak również na obszarach gminy sąsiadujących 

z drogą wojewódzką Warszawa – Żyrardów.  

Miasto Brwinów leży w bliskiej odległości od Warszawy. Miasta te dzieli 25 km w kierunku 

zachodnim. Główne szlaki komunikacyjne w obrębie gminy to:  

 drogi wojewódzkie: nr 701, 718, 719, 720;  
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 linie kolejowe: podmiejska PKP (Warszawa – Skierniewice) oraz podmiejska WKD 
(Warszawa – Grodzisk).  

Dodatkowo przez obszar gminy przebiega odcinek autostrady A2. Natężenie ruchu na drogach 
wojewódzkich oraz odcinku autostrady A2 z podziałem na rodzaje pojazdów zestawiono 
w poniższej tabeli 9. 

Tabela 9. Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich i odcinku autostrady A2, z uwzględnieniem rodzajowej struktury 
pojazdów w roku 2013. 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

Numer 
drogi 

Długość 
drogi 
[km] 

Pojazdy  
ogółem 

Motocykle 
Sam. 

osobowe 

Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze) 

Samochody ciężarowe 
Autobusy 

Ciągniki 
rolnicze bez przycz. z przycz. 

701 2,2 5 968 35 4564 601 431 300 24 12 

718 1,1 6 793 14 4269 993 650 842 6 14 

719 6,8 23 501 141 20418 1513 757 576 96 0 

720 13,5 8 898 62 7570 861 270 91 36 8 

autostrada 

A2 15 96800 80538 16262 0 

Wielkość emisji CO2 [Mg CO2] oszacowano na podstawie danych pochodzących z „Pomiaru ruchu na 

drogach wojewódzkich w 2010 roku” oraz danych z SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej 

Komunikacji). Do obliczeń zastosowano wskaźniki emisji CO2 wyznaczony przez KOBiZE (Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Analiza zebranych danych wskazuje, iż kluczowym emitentem w tym 

sektorze jest ruch samochodowy przebiegający przez autostradę A2, dalsze przechodzenie ruchu 

tranzytowego z dróg wojewódzkich na autostradę nie powoduje niestety spadku emisji, a jedynie jej 

przesunięcie na inne obszary gminy. Wyniki zestawiono w tabeli 10. 

           Tabela 10. Emisja CO2 [Mg CO2] z transportu na drogach wojewódzkich i odcinku autostrady A2 w latach 2000 oraz 2013.  

Numer 
drogi 

Emisja CO2 [Mg CO2] 

2000 2013 2020 

701 719,95 1054,62 1311,93 

718 525,39 771,90 978,10 

719 7409,71 10899,69 13654,03 

720 5304,58 7777,37 9759,58 

A2 - 128445,95 182393,25 

 13959,64 148949,53 208096,88 

Wykorzystane wskaźniki dla obliczenia emisji CO2 z transportu na drogach wojewódzkich i odcinku 
autostrady A2 w latach 2000 oraz 2013 prezentuje poniższa tabela.  

6.1.1. Transport lokalny 
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Dane na temat transportu lokalnego otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 

Dokonano podziału pod względem rodzaju pojazdu oraz rodzaju stosowanego paliwa. Uzyskano 

dane na rok 2000 i 2013 (tabela 11).  

Tabela 11. Charakterystyka transportu lokalnego z podziałem na rodzaj pojazdu oraz paliwa na rok 2000 i 2013. 

Rodzaj pojazdu 
Rodzaj 
Paliwa 

2000 2013 
Emisja CO2 
[Mg CO2] 
2000 r. 

Emisja CO2 
[Mg CO2] 
2013 r. 

Motocykle 

Benzyna 177 1347 172,95 1316,19 

Diesel 0 0 0,00 0,00 

LPG 0 0 0,00 0,00 

Sam. Osobowe 

Benzyna 2874 9502 3786,15 11921,65 

Diesel 169 2891 334,59 5723,72 

LPG 3 1535 4,56 2334,07 

Samochody sanitarne 

Benzyna 0 0 0,00 0,00 

Diesel 0 1 0,00 3,44 

LPG 0 0 0,00 0,00 

Sam. Ciężarowe 

Benzyna 383 822 8578,12 18353,14 

Diesel 187 1461 2813,48 21981,29 

LPG 0 0 0,00 0,00 

Autobusy 

Benzyna 1 0 20,24 0,00 

Diesel 9 28 151,82 472,34 

LPG 0 0 0,00 0,00 

Samochody specjalne 

Benzyna 12 0 23,76 0,00 

Diesel 25 190 86,10 654,37 

LPG 0 1 0,00 3,71 

Ciągniki siodłowe 

Benzyna 0 4 0,00 89,31 

Diesel 12 117 180,54 1760,31 

LPG 0 0 0,00 0,00 

Ciągniki rolnicze 

Benzyna 5 8 0,00 0,00 

Diesel 312 425 2347,08 3197,14 

LPG 0 0 0,00 0,00 

SUMA 

Benzyna 3452 11683 12581,22 31680,28 

Diesel 714 5113 5913,62 33792,61 

LPG 3 1536 4,56 2337,78 
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Struktura stosowanego paliwa w transporcie w roku 2000 i 2013 przedstawiona jest na rysunku 8 i 

9. Zarówno w 2000 jak i 2013 roku dominującym rodzajem stosowanego paliwa była benzyna. 

Aczkolwiek w 2013 roku w porównaniu z 2000 r. zużycie benzyny spadło o 19%, natomiast wzrosło 

zużycie LPG o 8% i diesla o 11%.  

 

 

Rysunek 9. Rodzaj stosowanego paliwa w transporcie lokalnym w roku 2000. 

 

 

Rysunek 10. Rodzaj stosowanego paliwa w transporcie lokalnym w roku 2013. 

 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów 

 

 

  55 | S t r o n a  

 

W 2013 roku obserwujemy duży wzrost emisji CO2 w porównaniu z rokiem 2000. Jest to związane 

ze wzrostem liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Brwinów. 

Tabela 12. Emisja CO2 [Mg CO2] dla transportu lokalnego, z podziałem na rodzaj pojazdu. 

 2000 2013 

Rodzaj pojazdu Emisja CO2 [Mg CO2] Emisja CO2 [Mg CO2] 

Motocykle 172,95 1316,19 

Sam. Osobowe 4 125,30 19 979,45 

Samochody sanitarne 0,00 3,44 

Sam. Ciężarowe 11 391,61 40 334,42 

Autobusy 151,82 472,34 

Samochody specjalne 0,00 0,00 

Ciągniki siodłowe 0,00 0,00 

Ciągniki rolnicze 0,00 0,00 

SUMA 18 499,40 67 810,67 

 

6.2. Emisja z tytułu  zużycia gazu 

 

Z danych GUS wynika, że liczba odbiorców gazu ziemnego w Gminie Brwinów rośnie, wzrost ten 

nie jest powiązany ze wzrostem zużycia gazu, które ma charakter fluktuacyjny. Dane zestawiono w 

tabeli oraz na wykresie (tabela 13, rysunek 11). 
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Tabela 13. Liczba odbiorców oraz zużycie gazu w Gminie Brwinów. Źródło: GUS 

Rok Liczba odbiorców Zużycie gazu [tys.m3] 

2002 4 606 8 331,1 

2005 5 072 8 934,4 

2006 5 360 10 391,4 

2007 5 677 8 767,9 

2008 6 014 9 523,1 

2009 6 234 9 995,9 

2010 6 427 11 659,2 

2011 6 559 12 002 

2012 6 698 10 796,8 

2013 6 971 11 073,8 

 

 

Rysunek 11. Wykres liczba odbiorców oraz zużycia gazu w Gminie Brwinów. Źródło: GUS 

 

Wyliczono emisję CO2 ze zużycia gazu. Wskaźnik wyliczono stosując wartości z KOBiZE. Zestawiono 

wyniki na lata 2002 – 2013 (tabela 14). Dane przedstawiono na wykresie (rysunek 12).  
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Tabela 14. Emisja CO2 [Mg CO2] dla gazu w Gminie Brwinów. Źródło: GUS 

Rok Zużycie gazu [m3] Zużycie gazu [GJ] Wskaźnik emisji 

[Mg CO2/GJ] 

Emisja CO2 

 [Mg CO2] 

2002 8 331 100 310 750,03 0,055 17 091,25 

2005 8934 400 333 253,12 0,055 18 328,92 

2006 10 391 400 387 599,22 0,055 21 317,96 

2007 8 767 900 327 042,67 0,055 17 987,35 

2008 9 523 100 355 211,63 0,055 19 536,64 

2009 9 995 900 372 847,07 0,055 20 506,59 

2010 11 659 200 434 888,16 0,055 23 918,85 

2011 12 002 000 447 674,60 0,055 24 622,10 

2012 10 796 800 402 720,64 0,055 22 149,64 

2013 11073800 413052,74 0,055 22717,90 

 

Rysunek 12. Wykres emisji CO2 [Mg CO2] dla gazu w Gminie Brwinów. Źródło: GUS 

 

6.3. Emisja z tytułu zużycia energii elektrycznej 

 

Dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Brwinów jest PGE Dystrybucja, Odział Warszawa. 

W tabeli 10 zestawiono dane na temat liczby odbiorców energii elektrycznej oraz jej zużycie w 
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latach 2002 – 2013. Z poniższej tabeli wynika, że od 2002 roku rośnie liczba odbiorców energii 

elektrycznej oraz jej zużycie. Wyniki zestawiono na wykresie (rysunek 13).  

Tabela 15. Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w Gminie Brwinów. Źródło: GUS 

Rok Liczba odbiorców 
Zużycie energii 

[MWh] 

2002 4 509 12 696 

2003 4 633 12 478 

2004 4 677 12 828 

2005 4 760 12 628 

2006 4 759 13 656 

2007 4 938 13 308 

2008 5 068 14 145 

2009 5 124 14 484 

2010 5 203 15 125 

2011 5 380 14 751 

2012 5 475 14 609 

2013 5 570 14 880 

 

 

Rysunek 13. Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w Gminie Brwinów. Źródło: GUS 
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Emisję CO2 pochodzącą ze zużycia energii elektrycznej wyliczono z ogólnego zużycia oraz 

wskaźników obliczonych na podstawie danych z programu SOWA (NFOŚ). Dane zestawiono 

w tabeli 16 oraz rysunku 14. Wynika z nich, że od 2002 roku rośnie ogólne zużycie energii 

elektrycznej, a co za tym idzie wzrasta również emisja CO2.  

Tabela 16. Emisja CO2 [Mg CO2] dla energii elektrycznej w Gminie Brwinów. Źródło: GUS 

Rok 
Zużycie energii 

[MWh] 
Wskaźnik emisji 

[Mg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg 

CO2] 

2002 12 696 0,89 11 299,44 

2003 12 478 0,89 11 105,42 

2004 12 828 0,89 11 416,92 

2005 12 628 0,89 11 238,92 

2006 13 656 0,89 12 153,84 

2007 13 308 0,89 11 844,12 

2008 14 145 0,89 12 589,05 

2009 14 484 0,89 12 890,76 

2010 15 125 0,89 13 461,25 

2011 14 751 0,89 13 128,39 

2012 14 609 0,89 13 002,01 

2013 14 609 0,89 13 002,01 

 

 

Rysunek 14. Wykres emisji CO2 [Mg CO2] dla energii elektrycznej w Gminie Brwinów. Źródło: GUS 

 

Kolejne zestawienie tabelaryczne przedstawia dane dotyczące zużycia energii elektrycznej 

w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brwinów, a także obliczoną wielkość emisji 

CO2 z tego tytułu. 
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Tabela 17. Zużyci energii elektrycznej oraz emisja CO2 z tego tytułu w budynkach użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Brwinów w roku 2013. 

Lp. Podmiot 
Powierzchnia 

użytkowa [m2] 

Zużycie energii 
elektrycznej 

[MWh] 

Emisja CO2 
z energii         
[Mg CO2] 

1 OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3 1040 22 19,58 

2 Budynek Komunalny, ul. Środkowa 7 177 0,3 0,267 

3 Świetlica ŚOPS, ul. Grodziska 31 127 5 4,45 

4 Pałac Toeplitza, ul. Wiejska 1, Otrębusy 427 15 13,35 

5 
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 

Brwinów 
1462 100 89 

6 Urząd Gminy ul. Kościuszki 4A, Brwinów 496 64 56,96 

7 
Budynek Socjalny, ul. Józefowska 5, 

Krosna Wieś 
690 22 19,58 

8 OSP Biskupice 21 142 3,7 3,29 

9 Budynek Socjalny, Moszna Parcela 49 A 2 501,14 77 68,53 

10 Hala Sportowa ul. Turystyczna 4, Brwinów 350 56 49,84 

11 
Budynek Biurowo-Mieszkalny,                             

ul. Turystyczna 4 Brwinów 
168 0,3 0,267 

12 
Budynek mieszkalny przy szkole, Żółwin ul. 

Szkolna 39 
451 

mieszkańcy sami się 
rozliczają  

13 Zagroda, ul. Grodziska 57, Brwinów 135,65 24 21,36 

14 OSP Moszna 134,94 37 32,93 

15 
Samorządowe Przedszkole nr 1 w 
Brwinowie, ul. Lilpopa 4 Brwinów 

841 22 19,58 

16 
Samorządowe Przedszkole nr 3 w 

Brwinowie, ul. Słoneczna 6 Brwinów 
497 16 14,24 

17 
Samorządowe Przedszkole w Otrębusach, 

ul. Wiejska 1A w Otrębusach 
200 12 10,68 

18 
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie, ul. 

Piłsudskiego 11 Brwinów 
2011 71 63,19 

19 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w 

Brwinowie ul. Żwirowa Brwinów 
5374,82 154 137,06 

20 
Zespół Szkół w Otrębusach ul. Piaseckiego, 

Otrębusy 
4010,5 70 62,3 

21 
Zespół Szkół w Żółwinie ul. Szkolna 39, 

Żółwin 
1100 7,3 6,50 

22 
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie ul. 

Wilsona 2, Brwinów 
200 1,7 1,51 

23 OSP Żółwin ul. Nadarzyńska 25, Żółwin 500 44 39,16 

24 Brwinów, ul. Biskupicka 57A 258 1,8 1,60 

25 Czubin 1 480 0,25 0,22 

26 Moszna Parcela 39 511 1,7 1,51 

27 Brwinów, ul. Rynek 28 276 0,28 0,25 

28 Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 4 280   

29 Boisko sportowe Parzniew - 0,5 0,45 

SUMA 828,83 737,66 
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6.4. Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych 

 

Z informacji uzyskanych od dostawcy ciepła na terenie Gminy Brwinów -PGNiG TERMIKA SA 

wynika, że na terenie Gminy Brwinów jest trzech odbiorców ciepła. Poniżej przedstawiono 

otrzymane dane (tabela 18): 

Tabela 18. Zużycie ciepła oraz liczba odbiorców w Gminie Brwinów w roku 2013. 

Grupa odbiorców 
Zużycie ciepła [GJ/rok] 

Rok 2013 

przemysł - 

gospodarstwa domowe 30 816,60 

użyteczność publiczna 12 039,23 

handel / usługi b/d 

pozostali b/d 

*brak danych o ilości gospodarstw domowych w ramach wspólnot mieszkaniowych 

W Gminie Brwinów funkcjonują lokalne kotłownie na terenie dużych osiedli mieszkaniowych 

wielorodzinnych. Gospodarstwa domowe korzystają z własnych systemów grzewczych takich jak 

piece centralnego ogrzewania na paliwa stałe, paliwa płynne i gazowe. Dlatego też do wyliczeń 

zapotrzebowania na ciepło oraz emisji CO2 [Mg CO2] z tego sektora posłużono się danymi 

statystycznymi z GUS. W celu oszacowania zużycia oraz emisji CO2 z sektora związanego 

z ciepłownictwem, wykorzystano dane statystyczne na temat zapotrzebowania na energię cieplną 

na m2, który wynosi 0,821 GJ (Zużycie Energii w Gospodarstwach Domowych w 2012 r., GUS, 

Warszawa, 2014) oraz ogólną powierzchnię mieszkań w Gminie Brwinów – 870 710 m2 w roku 

2013 (GUS). Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono statystyczną strukturę zużycia paliw na 

cele grzewcze Emisję CO2 [Mg CO2]. 
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Rysunek 15. Struktura zużycia paliw na cele grzewcze w roku 2013. Wg raportu GUS 

 

Emisja CO2 z tego sektora, została opracowana w oparciu o wskaźniki z KOBiZE. Wskaźnik emisji 

dla węgla zaczerpnięto z opracowania do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu 

Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami. Wyniki zestawiono w tabeli 19 i rysunku 16. 

 

 

Tabela 19. Potrzeby cieplne oraz emisja CO2 [Mg CO2] z podziałem na poszczególne paliwa w roku 2013. 

Poszczególne paliwa 
Struktura zużycia 

paliw na cele 
grzewcze [%] 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z 

danego rodzaju 
paliwa 

Wskaźnik 
emisji 

Emisja CO2 
[Mg CO2] 

Ciepło z sieci 2,36 16 489,99 0,094 [t/GJ] 1 550,06 

Węgiel 45,13 315 336,16 0,098 [t/GJ] 30 902,94 

Drewno 47,25 330 149,20 0,109 [t/GJ] 35 986,26 

Gaz 3,37 23 547,15 0,055 [t/GJ] 1 295,09 

Energia elektryczna 1,89 13 205,97 0,890 [t/MWh] 11 753,31 

SUMA 100 698 728,47 - 81 487,67 
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Rysunek 16. Emisja CO2 [Mg CO2] z sektora paliw grzewczych w rozróżnieniu na poszczególne rodzaje paliw 
w roku 2013 

Poniższa tabela prezentuje zakres danych dotyczący zużycia paliw opałowych w poszczególnych 

budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brwinów, a także obliczoną wielkość emisji 

CO2 z tego tytułu. 

Tabela 20. Tabela 16. Zużycie paliw opałowych oraz emisja CO2 z tego tytułu w budynkach użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Brwinów w roku 2013. 

Lp. Podmiot 
Powierzchnia 

użytkowa [m2] 
Źródło 
ciepła 

Zużycie 
ciepła [GJ] 

Emisja CO2 
z ciepła 

1 OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3 1040 
kocioł na 
biomasę 

83,5 t 0,00* 

2 Budynek Komunalny, ul. Środkowa 7 177 gaz 172,25 9,47 

3 Świetlica ŚOPS, ul. Grodziska 31 127 gaz 141,67 7,79 

4 Pałac Toeplitza, ul. Wiejska 1, Otrębusy 427 
kocioł na 
biomasę 

53,5 t 0,00* 

5 
Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 

12, Brwinów 
1462 gaz 669,91 36,84 

6 
Urząd Gminy ul. Kościuszki 4A, 

Brwinów 
496 gaz 451,55 24,84 

7 
Budynek Socjalny, ul. Józefowska 5, 

Krosna Wieś 
690 

olej 
opałowy 

297,41 22,60 

8 OSP Biskupice 21 142 gaz 71,13 3,91 

9 
Budynek Socjalny, Moszna Parcela 49 

A 
2501,14 

olej 
opałowy 

730,25 55,50 

10 
Hala Sportowa ul. Turystyczna 4, 

Brwinów 
350 

kocioł na 
biomasę 

43 t 0,00* 

11 
Budynek Biurowo-Mieszkalny,                             

ul. Turystyczna 4 Brwinów 
168 węgiel 103,86 10,18 

12 
Budynek mieszkalny przy szkole, 

Żółwin ul. Szkolna 39 
451 gaz 

mieszkańcy 
sami się 

rozliczają 
- 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów 

 

 

  64 | S t r o n a  

 

13 Zagroda, ul. Grodziska 57, Brwinów 135,65 elektryczne - - 

14 OSP Moszna 134,94 elektryczne - - 

15 
Samorządowe Przedszkole nr 1 w 
Brwinowie, ul. Lilpopa 4 Brwinów 

841 gaz 539,73 29,69 

16 
Samorządowe Przedszkole nr 3 w 

Brwinowie, ul. Słoneczna 6 Brwinów 
497 gaz 383,97 21,12 

17 
Samorządowe Przedszkole w 
Otrębusach, ul. Wiejska 1A w 

Otrębusach 
200 gaz 187,84 10,33 

18 
Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie, ul. 

Piłsudskiego 11 Brwinów 
2011 gaz 1786,41 98,25 

19 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 

w Brwinowie ul. Żwirowa Brwinów 
5374,82 gaz 2840,58 156,23 

20 
Zespół Szkół w Otrębusach ul. 

Piaseckiego, Otrębusy 
4010,5 gaz 2271,50 124,93 

21 
Zespół Szkół w Żółwinie ul. Szkolna 39, 

Żółwin 
1100 gaz 1172,15 64,47 

22 
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie 

ul. Wilsona 2, Brwinów 
200 gaz 219,03 12,05 

23 OSP Żółwin ul. Nadarzyńska 25, Żółwin 500 elektryczne - - 

SUMA 12039,23 688,20 

 

6.5. Oświetlenie uliczne 

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego za rok 2012 na terenie gminy 

Brwinów wyniosło 1 675 MWh. 

Na terenie gminy Brwinów jest zainstalowanych 4167 opraw sodowych oświetlenia ulicznego 

o mocy 70 W, 100 W i 150 W (w zależności od kategorii drogi) oraz 82 szt. opraw 

metalohalogenkowych 70W w oświetleniu Parku Miejskiego w Brwinowie. 

Emisja CO2 [Mg CO2] z oświetlenia ulicznego w roku 2012 wyniosła 1 490,75 [Mg CO2].  

 

7. Prognoza wielkości emisji w roku 2020 

 

7.1. Transport 

 

Od 2000 roku do roku 2013 zaobserwowano wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych w Gminie 

Brwinów ogółem o ponad 200%. W tym czasie również obserwowano wzrost liczby mieszkańców, 
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liczby mieszkań oraz podmiotów gospodarczych. W 2013 roku liczba pojazdów przypadająca na 

1000 mieszkańców wynosiła 752. Średnia unijna wynosi 484 pojazdy na 1000 osób. Średnia dla 

Gminy Brwinów jest więc znacznie większa niż średnia unijna. Dlatego prognozuje się, że obszar 

związany z transportem lokalnym uległ już nasyceniu i liczba pojazdów na 1000 mieszkańców do 

roku 2020 nie ulegnie znaczącej zmianie. W związku z tym emisja CO2 pochodząca z transportu, 

również nie ulegnie znaczącej zmianie. 

Przez teren Gminy Brwinów przebiegają drogi wojewódzkie o łącznej długości ok. 38,6 km. Dla 

prognozy emisji CO2 [Mg CO2] przyjęto, że liczba pojazdów na drogach tranzytowych do roku 2020 

wzrośnie o 42% (wg. danych SISKOM). Stąd też wzrost emisji CO2 [Mg CO2]. Zestawiono emisję  

CO2 [Mg CO2] dla roku 2013 oraz prognozowanego 2020 z podziałem na drogi wojewódzkie: 701, 

718, 719, 720 oraz odcinek autostrady A2 (rysunek 17).  

 

Rysunek 17. Emisja CO2 [Mg CO2] w roku 2010 i prognozowanym 2020 w Gminie Brwinów. 

 

7.2. Energia elektryczna 

 

Analizując wcześniejsze informacje prognozuje się wzrost zużycia energii elektrycznej do 2020 

roku dla Gminy Brwinów. Jest to związane ze wzrostem liczby ludności, mieszkań oraz wzrostem 

liczby podmiotów gospodarczych. Przyjmuje się, że zużycie energii elektrycznej do 2020 roku 

będzie wzrastało według linii trendu lat poprzednich (rysunek 18).Emisję CO2 z energii elektrycznej 
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dla Gminy Brwinów obliczono wykorzystując wskaźniki emisji dla energii elektrycznej wg. KOBiZE 

(rysunek 19). 

 

Rysunek 18. Prognoza zużycia energii elektrycznej do roku 2020 w Gminie Brwinów. 

 

 

Rysunek 19. Prognoza emisji CO2 [Mg CO2] do 2020 roku. 

 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej jest zależne od poszczególnych czynników, na które 

składają się między innymi: cena jednostkowa za dany nośnik energii, wielkość produkcji i usług, 

aktywność społeczna, czy efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych. Do roku 2020 

można spodziewać się wzrostu cen energii elektrycznej. Spowodowane to będzie wzrostem 

wymagań ekologicznych, zwłaszcza opłat za uprawnienia do emisji CO2 i wzrostem cen nośników 

energii pierwotnej. W związku z tym prognozowane zmiany zużycia energii elektrycznej mogą ulec 

zmianie. 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów 

 

 

  67 | S t r o n a  

 

 

7.3. Gaz 

 

Analogicznie jak dla prognozy zużycia energii elektrycznej w Gminie Brwinów, prognozuje się 

zużycie gazu. Jest to związane, tak jak w przypadku energii elektrycznej, ze wzrostem liczby 

ludności, mieszkań oraz wzrostem liczby podmiotów gospodarczych. Zużycie gazu do roku 2020 

będzie wzrastało (źródło: PGNiG). Przewiduje się również, że wzrośnie liczba gospodarstw 

domowych wykorzystujących gaz do celów grzewczych (również dzięki zmniejszeniu kosztów 

ogrzewania po termomodernizacji budynków).  

Przyjmuje się, że zużycie gazu również będzie wzrastało do 2020 roku zgodnie z linią trendu lat 

poprzednich (rysunek 20). Również emisja CO2 [Mg CO2] będzie wzrastała (rysunek 21).  

 

 

Rysunek 20. Prognoza zużycia gazu do 2020 roku dla Gminy Brwinów. 
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Rysunek 21. Emisja CO2 [Mg CO2] do roku 2020 dla Gminy Brwinów. 

 

7.4. Ciepło 

 

Ogólne zużycie ciepła wyliczono na m2 przyjmując, że zużycie ciepła na 1 m2 do roku 2020 nie 

zmieni się znacząco i będzie wynosiło 0,821 GJ. W prognozie zużycia ciepła również brano pod 

uwagę powierzchnię użytkową [m2]. Na podstawie danych z lat poprzednich obserwuje się wzrost 

liczby ludności oraz powierzchni użytkowych [m2]. Wyznaczając linie trendu do roku 2020 

uzyskano prognozowaną wartość powierzchni użytkowych [m2] w 2020 r. Zakładając, że struktura 

zużycia paliw oraz zużycie ciepła na 1 m2 nie zmieni się znacząco, wyliczono emisję CO2 [Mg CO2] w 

oparciu o wskaźnik KOBiZE.  Wyniki zestawiono w tabeli 21. 

 

Tabela 21. Potrzeby cieplne oraz emisja CO2 [Mg CO2] z podziałem na poszczególne paliwa w prognozowanym 2020 
roku. 

Poszczególne paliwa 

Struktura 
zużycia paliw 

na cele 
grzewcze [%] 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z 

danego rodzaju 
paliwa 

Wskaźnik 
emisji 

Emisja CO2 
[Mg CO2] 

Ciepło z sieci 2,36 20 449,82 0,094 [t/GJ] 1 922,28 

Węgiel 45,13 391 059,52 0,098 [t/GJ] 38 323,83 
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Drewno 47,25 409 429,70 0,109 [t/GJ] 44 627,84 

Gaz 3,37 29 201,65 0,055 [t/GJ] 1 606,09 

Energia elektryczna 1,89 16 377,19 0,890 [t/MWh] 14 575,70 

SUMA 100 866 517,88 - 101 055,74 

 

7.5. Oświetlenie uliczne 

 

Co roku trwają prace związane z rozbudową oświetlenia i uzupełnianiem go w miejscach 

brakujących – montowane są nowe oprawy sodowe o mocy 70W (2011-2014). 

W latach następnych 2014-2016 planowane są kolejne rozbudowy oraz w ramach rewitalizacji 

centrum Brwinowa planowana jest modernizacja oświetlenia z zastosowaniem 

energooszczędnych oraz w pełni sterowalnych opraw LED ok. 300 opraw. W roku 2014 -2015 

planowana jest budowa ścieżki rowerowej Brwinów - Parzniew z energooszczędnym oświetleniem 

LED ok. 70 opraw ze sterowaniem sekwencyjnym. 

W związku z powyższym prognozuje się podwyższenie zużycia energii elektrycznej na cele 

oświetleniowe do roku 2020. Emisja CO2 [Mg CO2] w roku 2020 będzie wynosiła 1 592,44 [Mg 

CO2]. 

Tabela 22. Zużycie energii [MWh] i emisja CO2 [Mg CO2] z oświetlenia ulicznego w 2013 i 2020 r. 

Zużycie MWh 
Wskaźnik emisji 

[Mg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg CO2] Rok 

1 675 0,89 1 490,75 2013 

1 789 0,89 1 592,44 2020 

 

7.6. Wnioski z analizy 

 

Z informacji zawartych w „Prognozie struktury demograficznej województwa mazowieckiego do 

2025 roku” wynika, że w Gminie Brwinów liczba ludności ogółem będzie wzrastała, jednakże nie 

więcej niż 2% w ciągu roku. Porównując rok 2013 z latami wcześniejszymi można zaobserwować 

stały wzrost zużycia energii elektrycznej, gazu, zużycia paliw transportowych i grzewczych, co 

przekłada się na analogiczny wzrost emisji CO2. 
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Poszczególne czynniki takie jak cena jednostkowa za dany nośnik energii, wielkość produkcji  

i usług, aktywność społeczna, czy efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych, 

wpływa na zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dlatego też prognozowane zmiany  

w użytkowaniu energii elektrycznej są niejednoznaczne. Ze względu na to, że prognozuje się 

wzrost liczby ludności oraz wzrost liczby urządzeń na energię elektryczną, zakłada się wzrost 

zużycia energii w najbliższych latach w Gminie Brwinów. 

Zakłada się, że ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Brwinów pozostanie na stałym 

poziomie do 2020 r. Natomiast wzrost emisji CO2 [Mg CO2] ze źródeł transportowych, wynikać 

będzie ze wzrostu natężenia ruchu na drogach wojewódzkich i odcinku autostrady A2 

przebiegających przez teren Gminy Brwinów (przewidziany wzrost – 42%).  

W związku z tym, że prognozuje się wzrost liczby ludności oraz powierzchni użytkowych [m2]  

w Gminie Brwinów zakłada się wzrost zużycia paliw na cele grzewcze, a tym samym wzrost emisji 

CO2 [Mg CO2] z tego sektora. Z uwagi na to, że gospodarstwa domowe korzystają z własnych 

systemów grzewczych (piece centralnego ogrzewania na paliwa stałe, paliwa płynne i gazowe) 

prognozuje się, że struktura zużycia paliw na cele grzewcze pozostanie na podobnym poziomie. 

Ze względu na przewidywaną rozbudowę infrastruktury oświetleniowej zakłada się wzrost emisji 

CO2 z oświetlenia ulicznego.  

W przypadku wdrożenie działań niskoemisyjnych planowana redukcja emisji wyniesie 12,3% 

(szczegóły dotyczące wyliczenia całkowitej emisji znajdują się w zbiorczej tabeli działań). 

Tabela 23. Bilas emisji CO2 [Mg CO2] z podziałem na poszczególne sektory w roku 2013 i prognozowanym 2020 r. 

Bilans emisji 
Wielkość emisji CO2 

[Mg CO2] w 2013 r. 

Wielkość emisji CO2 [Mg 

CO2] w 2020 r. - 

scenariusz Business As 

Usual 

Wielkość emisji CO2 [Mg 

CO2] w 2020 r. - 

scenariusz Niskoemisyjny 

Energia elektryczna 13 002,01 15 082,03 15 082,03 

Transport 157 097,98 216 403,22 276 906,81 

Gaz 22 717,90 28 901,11 28 901,11 

Ciepło 81 487,67 101 055,74 101 055,74 

Oświetlenie uliczne 1 490,75 1 592,44 1 592,44 

Planowana redukcja 
emisji* 

- - 34 005,38 

SUMA 275 796,31 363 034,54 389 532,75 

*Wartość wyliczona na podstawie proponowanych działań 
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7.7. Identyfikacja obszarów problemowych 

 

Na podstawie danych zebranych w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych można wskazać obszary problemowe, które z jednej strony znacząco przyczyniają 

się do emisji dwutlenku węgla, a z drugiej cechują się potencjałem do obniżenia tego 

niekorzystnego oddziaływania. Do obszarów tych należy: 

 emisja liniowa, 

 niska emisja, 

 niewielki udział energii z OZE. 

EMISJA LINIOWA 

Emisja liniowa ze środków transportu ma istotny wpływ na jakość powietrza. Jest ona szczególnie 

istotna ze względu na niskie źródło emisji, prowadzące często do powstania wysokich stężeń 

w strefie przebywania ludzi. Substancje emitowane z silników pojazdów wpływają na stan 

czystości powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ maleje wraz 

z odległością. 

Emisja liniowa generowana jest przez transport lokalny (mieszkańców poruszających się na 

terenie gminy oraz z miejskiej komunikacji zbiorowej), a także przez tranzyt (samochody 

przejeżdżające przez teren gminy w drodze do innych miejscowości). Niestety możliwości redukcji 

emisji w tym sektorze są niewielkie (przy rosnącej ilości pojazdów na drogach jedyną szansą na 

obniżenie szkodliwych zanieczyszczeń jest rozwój samochodów z napędem elektrycznym). 

Działania gminy w tym obszarze ograniczają się jedynie do poszukiwania alternatywnych środków 

transportu, którym sprzyja rozwój ścieżek rowerowych czy komunikacji zbiorowej. W przypadku 

ruchu tranzytowego działaniem możliwym do podjęcia jest budowa obwodnic i dróg 

przelotowych, które pozwolą odsunąć duże skupiska ruchu samochodowego od obszarów 

miejskich – gęsto zaludnionych. Nie obniża to jednakże emisji CO2, a jedynie przesuwa jej źródła 

w inne obszary.  

Gmina Brwinów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej planuje wdrożyć szereg działań 

mających na celu ograniczenie emisji liniowej. Są to kampanie promocyjne zachęcające 

mieszkańców do korzystania między innymi z ecodrivingu. Planuje się poprawę komfortu podróży 

mieszkańców również przez rozbudowę systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy. 
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NISKA EMISJA 

Do tzw. niskiej emisji zalicza się zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł na wysokości poniżej 

40 m. Są to przede wszystkim zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, najczęściej 

emitowane przez indywidualne piece domowe, kotłownie, a także transport komunikacyjny. 

Niska emisja, która może być przenoszona z chmurą na dalekie odległości koncentruje się przy 

źródle. Przy bezwietrznej pogodzie dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń, co można 

zaobserwować w starych dzielnicach, w osiedlach domków jednorodzinnych, które ogrzewane są 

przy pomocy gazu, węgla, a nawet odpadów komunalnych. Niska emisja jest źródłem wielu 

zanieczyszczeń powietrza, m.in. pyłów PM oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych, np. HCB, 

PCDD czy WWA.  

Do głównych czynników powodujących niską emisję zalicza się: 

 energetykę opartą na węglu kamiennym i brunatnym, 

 niedobór instalacji oczyszczających gazy odlotowe, 

 opóźnienie w rozwoju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania. 

Problem zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł tzw. „niskiej emisji” dotyczy głównie: 

 wytwarzania ciepła grzewczego na potrzeby budynków mieszkalnych i publicznych, 

 wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego w przemyśle, 

 emisji z tzw. źródeł liniowych. 

Efektywne ograniczenie niskiej emisji możliwe jest poprzez skoordynowane działania obejmujące: 

 wymianę niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne 

proekologiczne kotły z automatycznym i sterowanym dozowaniem paliwa i powietrza 

w procesie spalania wg potrzeb cieplnych użytkowników budynku, 

 kompleks działań zmniejszających zużycie energii w obiekcie poprzez prace 

termorenowacyjne (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, ocieplenie 

stropodachów, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. budynku z uwzględnieniem 

automatycznej regulacji, itp.). 

 W celu ograniczenia niskiej emisji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina 

planuje podjąć działania związane z termomodernizacją budynków użyteczności 

publicznej, budynków mieszkalnych oraz usługowych. Poza działaniami 

termomodernizacyjnymi planuje się wdrożenie szeregu zadań polegających na zmianie 

źródła ciepła (np. kolektory słoneczne). 
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NIEWIELKI UDZIAŁ ENERGII Z OZE 

Na terenie Gminy Brwinów identyfikuje się słabo rozwiniętą infrastrukturę wykorzystującą 

odnawialne źródła energii. W celu zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w dalszej 

części dokumentu wskazano szereg działań inwestycyjnych skierowanych do jednostek 

budżetowych, indywidualnych gospodarstw domowych, a także innych aktorów lokalnych. Poza 

działaniami inwestycyjnymi gmina zamierza prowadzić kampanie edukacyjne dla mieszkańców, 

których rolą będzie zachęta do wykorzystania zielonej energii. 
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Część II – Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 

 

1. Metodologia doboru planu działań 

 

Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac  

i uwarunkowań, sprzyjających redukcji emisji CO2 realizowanych w granicach administracyjnych 

gminy o charakterze lokalnym. Działania te mogą zostać pogrupowane w następujące struktury. 

Pierwszy podział działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej związany jest z wpływem 

poszczególnych zadań na redukcję emisji dwutlenku węgla. Wyszczególniono tutaj: 

 Działania służące redukcji zużycia energii finalnej na terenie gminy. Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych, ma w tym przypadku charakter pośredni – redukując zużycie energii, 

obniża się zużycie paliw kopalnych (w szczególności węgla), które są głównym źródłem 

szkodliwych emisji.  Przykładem takich działań jest chociażby termomodernizacja obiektów 

publicznych.  

 Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

w których źródła emisji (takie jak lokalne kotły węglowe) zastępowane są przez 

nowoczesne rozwiązania wykorzystujące paliwa mniej szkodliwe dla środowiska (np. 

wymiana kotła węglowego na gazowy) lub odnawialne źródła energii w ramach których, 

emisje zostają zredukowane do zera (np. kolektory słoneczne wytwarzające ciepło, 

instalacje fotowoltaiczne generujące energię elektryczną). 

Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział z uwagi na podmiot 

odpowiedzialny za ich realizację. W tej kategorii wyróżnić można:  

 Działania realizowane przez struktury administracyjne, 

 Działania realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie są 

uzależnione bezpośrednio od aktywności gminy, aczkolwiek istotna jest rola samorządu 

w promocji i upowszechnianiu pożądanych z punktu środowiskowego zachowań.  

Trzecim podziałem jest podział zadań z uwagi na plan ich realizacji gdzie wyróżnić można: 

 Działania przewidziane do realizacji – tzw. Działania obligatoryjne, wpisane do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, których realizacja jest zagwarantowana środkami zarezerwowanymi 

w budżecie gminnym. Są to których realizacja ma charakter priorytetowy. 
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 Działania planowane do realizacji – tzw. Działania fakultatywne, niewpisane do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, których realizacja uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków 

zewnętrznych, bądź dodatkowych środków budżetowych. Realizacja tych zadań nie ma 

charakteru priorytetowego, wskazują one jednakże kierunek inwestycyjny jakim powinna 

podążać gmina, a także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający na jego obszarze. 

Podstawą doboru działań są: 

 wyniki inwentaryzacji, która pozwala określić obszary kluczowe, charakteryzujące się 

największym potencjałem w zakresie planowanego efektu ekologicznego 

realizowanych inwestycji; 

 uwarunkowania lokalne stanowiące podstawę doboru rodzaju rekomendowanych 

inwestycji (w szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii); 

 dokumenty strategiczne funkcjonujące na szczeblu krajowym, regionalnym oraz 

lokalnym, określające działania i obszary priorytetowe wokół których koncentrować się 

powinny przedsięwzięcia podejmowane przez władze samorządowe oraz 

mieszkańców; 

 perspektywy pozyskania zewnętrznych źródeł finansowych, gdzie szczególną uwagę 

przywiązuje się do zgodności planowanych przedsięwzięć z Projektem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz 

Programem Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; 

 możliwości budżetowe gminy. 

Katalog wyszczególnionych działań nie ma jednakże charakteru zamkniętego. Postęp techniczny 

oraz zmienność warunków otoczenia gospodarczego powoduje, iż rekomendowane działania 

powinny podlegać bieżącej aktualizacji i ewentualnej korekcie, tak aby pozostawać w zgodzie 

z obowiązującymi aktualnie strategiami oraz możliwościami inwestycyjnymi. W szczególności 

baczną uwagę należy zwracać na pojawienie się nowych instrumentów wsparcia finansowego oraz 

nowych technologii umożliwiających wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze ochrony 

środowiska.  
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2. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 

 

2.1. Zestawienie działań 

 

Dobór właściwych działań sprzyjających redukcji emisji gazów cieplarnianych i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną, to kluczowy element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W tym 

bowiem elemencie następuje przejście od diagnozy sytuacji problemowych do rekomendacji 

i recept sprzyjających naprawie sytuacji. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej  

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii zaplanowane do realizacji w celu osiągnięcia 

zakładanej redukcji emisji CO2 o minimum 20% do 2020 roku. Realizacja tego celu jest możliwa 

przez podejmowanie szeregu działań w zakresie zrównoważonej energii, zarówno inwestycyjnych, 

edukacyjnych i administracyjnych we wszystkich sektorach, a zwłaszcza w priorytetowych 

obszarach działania. Działania przedstawione poniżej, w celu zachowania przejrzystości 

podzielono na poszczególne sektory uwzględnione w raporcie z inwentaryzacji emisji CO2 w roku 

bazowy i obliczeniowym. 

Cele rozwoju i kierunki działań realizacyjnych Gminy Brwinów zawarte w „Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym dla Gminy Brwinów na lata 2014-2020” składają się z najważniejszych celów 

strategicznych oraz celów priorytetowych.  

Cele strategiczne Gminy: 

 Poprawienie jakości życia mieszkańców; 

 Stworzenie warunków do społecznego rozwoju mieszkańców; 

 Efektywna gospodarka Gminy o wysokim potencjale wzrostu. 

Cele priorytetowe Gminy: 

 Ochrona środowiska, w tym rozwój systemu odbioru i utylizacji ścieków oraz gospodarki 

odpadami stałymi; 

 Zachęcanie firm do dokonywania nowych inwestycji; 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego i społecznego: 

 Wykreowanie „serca” Gminy Brwinów oraz zagospodarowanie terenów zieleni i ochrony 

zabytków; 

 Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych i kwalifikacji kadry pedagogicznej; 
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 Rozwinięcie działań instytucji życia kulturalnego, w tym dostępu do mieszkańców do sieci 

teleinformatycznej. 

W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału 

upatruje się w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła 

konwencjonalne, działaniach termomodernizacyjnych obiektów oraz przedsięwzięciach poprawy 

efektywności energetycznej (w szczególności modernizacji oświetlenia) które sprzyjają obniżeniu 

zapotrzebowania energetycznego budynków i infrastruktury technicznej. Należy także zaznaczyć, 

że gmina nie posiada strategii komunikacji, a co za tym idzie konkretnych kierunków dla rozwoju 

komunikacyjnego gminy. 

Każde działanie rozpatrywać jednak należy nie tylko z perspektywy uzyskanego efektu 

ekologicznego i przypadającego kosztu inwestycyjnego, ale również korzyści i kosztów 

społecznych. Inwestycje w odnawialne źródła energii mogą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc 

pracy przy eksploatacji nowopowstałych instalacji, ale jeżeli rozwój miasta skoncentrowany będzie 

wokół energetyki wiatrowej może to skutkować zaburzeniem naturalnego krajobrazu i tym 

samym odbić się negatywnie na kondycji sektora turystycznego. 

Każde ze wskazanych działań ma charakter rekomendacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych 

celów stąd też zaprezentowany katalog nie może być traktowany jako zamknięte zestawienie, ale 

raczej jako zestaw wytycznych – standardowych wariantów możliwych do przeprowadzenia 

inwestycji.  

W ramach konkretnych realizacji należy jednakże dążyć do maksymalizacji rezultatów bądź to 

poprzez dobranie rozwiązań zapewniających lepszy efekt ekologiczny, bądź to poprzez 

poszukiwanie tańszych wariantów realizacji zaplanowanych działań i przeznaczeniu tym samym 

zaoszczędzonych środków finansowych na dalsze cele inwestycyjne. 

Ponadto wskazane w niniejszym opracowaniu działania wpisują się swoim zakresem w nakreślone 

kierunki działań przez dokument  Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której 

zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 

w powietrzu.  
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2.1.1. Sektor użyteczności publicznej 

 

Lp. 2.1.1.1. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Inwestycyjne/wysokonakładowe 

POLE DZIAŁANIA Budynki użyteczności publicznej 

należące do Gminy 

NAZWA DZIAŁANIA 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

228,65 (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2 203,5 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 6 000 000 PLN 

 

Jednym z ważniejszych działań przyczyniającym się do ograniczenia emisji w sektorze użyteczności 

publicznej jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Budynki te posiadają 

ogromy potencjał nie tylko oszczędnościowy, ale również marketingowy. Działania w celu 

ograniczenia emisji pozwolą zmobilizować mieszkańców do podobnych inicjatyw. Podejmowane 

działania termomodernizacyjne polegać będą między innymi na wymianie źródeł ciepła na mniej 

emisyjne, docieplanie lub ocieplanie przegród budowlanych, stropodachu oraz wymianę okien 

lub/i drzwi .  

W ramach termomodernizacji przewiduje się ocieplenie przegród budowlanych, wymianę okien i 

drzwi. W budynkach ogrzewanych węglem lub przy pomocy energii elektrycznej sugeruje się 

zmianę na źródło mniej emisyjne. Zadanie to jest opcjonalne, uzależnione od pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania. 
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Lp. 2.1.1.2. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Administracyjne/ bez nakładowe  

POLE DZIAŁANIA Podmioty zobligowane do stosowania 

zamówień publicznych  

NAZWA DZIAŁANIA System "Zielonych Zamówień Publicznych" 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

25 (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

22,25 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 0 PLN 

 

Zielone zamówienia publiczne (green public procurement) oznaczają politykę, w ramach której 

podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu udzielania 

zamówień publicznych., rozumiane jako poszukiwanie rozwiązań ograniczających negatywny 

wpływ produktów oraz usług na środowisko - uwzględniając cały cykl życia produktu. Dzięki tym 

działaniom Gmina ma wpływ na upowszechnienie technologii środowiskowych. 

Istotą zielonych zamówień jest uwzględnianie w zamówieniach publicznych także aspektów 

środowiskowych jako jednych z głównych kryteriów wyboru ofert. Zielone zamówienia powinny 

obejmować działania takie jak: zakup energooszczędnych urządzeń biurowych, sprzętu AGD i RTV, 

wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zakup energooszczędnych 

i ekologicznych środków transportu, wykorzystywanie inteligentnych systemów klimatyzacji 

i wentylacji w obiektach, wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Podstawowym sposobem wdrażania systemu zielonych zamówień publicznych jest zastosowanie  

przez zamawiających w procedurze odpowiednich kryteriów środowiskowych, do przykładowych 

kryteriów należą:  

 Kryterium energooszczędności – dla danego typu urządzeń zużywających energię (jak np. 

sprzęt czyszczący do pomieszczeń, maszyny i urządzenia oczyszczania miasta, urządzenia 

i systemy ciepłownicze, sprzęt oświetleniowy, pojazdy mechaniczne) w specyfikacji 

technicznej można określić ich minimalną żądaną sprawność energetyczną.  
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 Kryterium surowców odnawialnych i z odzysku oraz surowców i materiałów alternatywnych 

– dla określonych rodzajów działalności gospodarczej, w tym produkcji energii czy 

żywności ekologicznej, jednostka zamawiająca może określić stosowne wymogi 

w specyfikacji technicznej lub też w kryteriach oceny oferty.  

 Kryterium niskiej emisji – zamawiający może w specyfikacji technicznej określić dla danego 

typu urządzeń emitujących do środowiska substancje zanieczyszczające (np. pojazdów 

mechanicznych) minimalną dopuszczalną wielkość emisji.  

 Kryterium niskiego poziomu odpadów – wymóg ten może być postawiony w specyfikacji 

technicznej lub warunkach realizacji umowy. Można postawić wymóg ponownego 

wykorzystania produktu lub ponownego przetworzenia materiałów tworzących wyrób.  

 Podmiotowe kryterium możliwości technicznych wykonawców w aspekcie ekologicznym – 

można określić wymagania środowiskowe w ramach wykazania możliwości technicznych 

dla celów realizacji umowy. Muszą one wyraźnie dotyczyć przedmiotu umowy. Dowodem 

na posiadanie kwalifikacji może być wdrożony system ISO 14001 lub EMAS (lub inny 

równoważny).  

 Rozwiązania kompleksowe – zamawiający mogą realizować swoje potrzeby kompleksowo, 

stosując przy tym rozwiązania przyjazne środowisku. W szczególności mogą preferować 

usługi zamiast produktów i korzystać z rozwiązań takich jak: współdzielenie środków 

transportowych w systemie eco-sharingu, leasing ekologiczny środków trwałych, 

zintegrowane lokalnie skojarzone systemy zaopatrzenia w ciepło, zimno, elektryczność, 

wodę, odprowadzania i utylizacji odpadów.  
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Lp. 2.1.1.3. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Inwestycyjne/wysokonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Budynki użyteczności publicznej należące 

do Gminy Brwinów 

NAZWA DZIAŁANIA Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na 

budynkach użyteczności publicznej 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

19 (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

16,91 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 160 000 PLN 

 

Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na budynkach należących do Gminy wpłynie 

pozytywnie nie tylko na aspekt środowiskowy, ale również finansowy. Montaż instalacji 

fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 10 kW pozwala rocznie wyprodukować 9500 kWh 

"zielonej" energii, co pozwala zredukować emisję CO2 o 8,45 Mg rocznie. Dodatkowo 

wyprodukowana energia zużyta będzie na potrzeby własne, dzięki czemu zredukowane będą 

również koszty. 

Jako przykład podawana jest instalacja fotowoltaiczna, ponieważ budowa instalacji o mocy do 40 

kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z czym jej realizacja jest dużo 

łatwiejsza niż w przypadku innych odnawialnych źródeł energii.  Aby osiągnąć zaplanowany efekt 

wystarczy zainstalować łącznie ok. 20 kW. 

Działania związane z wykorzystaniem OZE są działaniami fakultatywnymi. Ich realizacja 

uwarunkowana jest od pozyskania zewnętrznych form wsparcia. 
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2.1.2. Oświetlenie uliczne 

 

Lp. 2.1.2.1. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM OŚWIETLENIE ULICZNE 

CHARAKTER/RODZAJ 

DZIAŁANIA 

Inwestycyjne/wysokonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Oświetlenie uliczne 

NAZWA DZIAŁANIA Wymiana oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

54,27 (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

48,3 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 200 000 PLN 

 

 

W ramach rewitalizacji centrum Brwinowa planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego 

polegająca na wymianie dotychczasowych źródeł sodowych na energooszczędne źródła LED w 

ilości ok. 300 sztuk, dzięki czemu możliwa będzie redukcja zużycia energii elektrycznej na cele 

oświetlenia ulicznego o ok. 54,27 MWh rocznie, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 o 48 Mg 

rocznie. 
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Lp. 2.1.2.2. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM OŚWIETLENIE ULICZNE 

CHARAKTER/RODZAJ 

DZIAŁANIA 

Inwestycyjne/wysokonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Oświetlenie uliczne 

NAZWA DZIAŁANIA System inteligentnego sterowania 

oświetleniem ulicznym. 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

261,19 (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

232,46 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 2 087 000 PLN 

 

Ze względu na bieżącą wymianę oświetlenia ulicznego, oraz stosunkowo niskie moce 

zamontowanych lamp sodowych nie proponuje się wymiany całego oświetlenia ulicznego na 

oprawy LED, a zamontowanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym. 

Inteligencja systemów sterowania oświetleniem polega na dostosowywaniu poziomów natężenia 

oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników i wymogów ustanowionych przez obowiązujące 

normy. System inteligentny również zbiera informacje o stanie poszczególnych elementów sieci 

oświetleniowej – zlicza czas pracy poszczególnych lamp, zbiera informacje dotyczące ich aktualnej 

mocy, współczynnika mocy i innych parametrów elektrycznych. Pozwala to administratorowi na 

wgląd w stan całej sieci oświetleniowej; informacje które lampy uległy awarii docierają do 

systemu na kilka minut po jej wystąpieniu. Ma on dostępne również informacje dotyczące 

aktualnego zużycia energii oraz przewidywany czas wymiany poszczególnych opraw. Instalacja 

systemu pozwoli na redukcję zużycia energii o 261,19 MWh/rok. 
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2.1.3. Transport 

 

Lp. 2.1.3.1. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM TRANSPORT 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Inwestycyjne/wysokonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Transport 

NAZWA DZIAŁANIA Modernizacja i budowa ścieżek 

rowerowych na terenie gminy 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

- (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

1 356,21 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 2 500 000 PLN 

 

 

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na stworzenie dogodnych warunków 

rozwoju komunikacji alternatywnej na terenie gminy. Dostępność i odpowiednie przygotowanie 

tras rowerowych wpływa na atrakcyjność roweru jako środka transportu. Tego typu rozwiązanie 

komunikacyjne wpływa na zmniejszenie ruchu samochodowego oraz przynosi wymierne efekty 

ekologiczne. 
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Lp. 2.1.3.2. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM TRANSPORT 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Edukacyjne/ niskonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Transport 

NAZWA DZIAŁANIA Promocja i wsparcie transportu publicznego 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

- (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

6 733,83 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 10 000 PLN 

 

 

Efektem zaplanowanych działań będzie stworzenie warunków do podróżowania bez wykorzystywania 

samochodu osobowego. Promocja transportu publicznego będzie polegała m.in. na stworzeniu 

pozytywnego wizerunku komunikacji publicznej, która będzie kojarzyć się z ekologicznym, a jednocześnie 

bezpiecznym środkiem transportu. Tego typu działania mogą przyjmować różną formę np.: promocyjne 

ceny biletów, reklamy na przystankach autobusowych, działania promocyjne polegające na darmowym 

przejeździe dla osób posiadających przy sobie dowód rejestracyjny, a także budowę parkingów typu  

„Parkuj i Jedź”, itp. 
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Lp. 2.1.3.3. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM TRANSPORT 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Edukacyjne/ niskonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Transport 

NAZWA DZIAŁANIA Promowanie zachowań energooszczędnych 

w transporcie - ECODRIVING 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

- (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

6 781(Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 15 000 PLN 

 

 

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zmianę przyzwyczajeń kierowców na 

bardziej energooszczędne. Sposobów promocji tego typu zachowań jest wiele, np. broszury 

informacyjne, szkolenia dla kierowców, informacje w prasie lokalnej, kampanie informacyjne. 

Ekojazda oznacza sposób prowadzenia samochodu, który jest równocześnie ekologiczny i 

ekonomiczny. Ekologiczny - ponieważ zmniejsza negatywne oddziaływanie samochodu na 

środowisko naturalne, ekonomiczny - gdyż pozwala na realne oszczędności paliwa. 
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Lp. 2.1.3.4. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM TRANSPORT 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Edukacyjne/ niskonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Transport 

NAZWA DZIAŁANIA Kampanie edukacyjno-informacyjne z 

zakresu zrównoważonego zużycia energii i 

ekologii w sektorze transportu. 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

- (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

1 017 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 8 000 PLN 

 

 

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zwiększenie ekologii w sektorze 

transportu. Takie działania mogą zostać osiągnięte poprzez np. wprowadzenie systemu opłat za 

parkowanie ze zniżkami dla pojazdów spełniających określone standardy emisyjne połączone z 

promocją biopaliw oraz promocje transportu publicznego i jazdy na rowerze jako alternatywy dla 

indywidualnych środków transportu. 
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Lp. 2.1.3.5. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM TRANSPORT 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Administracyjne/ bez nakładowe  

POLE DZIAŁANIA Transport 

NAZWA DZIAŁANIA Wybór przewoźnika dla transportu, którego 

tabor wyposażony jest w ekologiczne 

jednostki napędowe 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

- (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

70,85 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 0 PLN 

 

 

Planowane działanie polega na wyborze przewoźnika dla transportu publicznego, którego tabor 

wyposażony jest w ekologiczne jednostki napędowe, tj. spełniający najnowsze normy  EURO 6. 

Działania te nie wymagają żadnych nakładów finansowych. 
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2.1.4. Ciepłownictwo 

 

Lp. 2.1.4.1. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM CIEPŁOWNICTWO 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Edukacyjne / niskonakładowe 

POLE DZIAŁANIA Społeczność lokalna 

NAZWA DZIAŁANIA Wymiana źródeł ciepła opalanych węglem 

na bardziej efektywne w budynkach 

mieszkalnych 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ZUŻYCIA CIEPŁA 

 

0  (GJ/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

16 590,33  (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 25 000 000 PLN 

 

Ponad 80% mieszkań na terenie Gminy opalanych jest węglem (jako główne źródło oraz przy 

współspalaniu). Celem działania jest możliwość dofinansowania jak również promowanie bardziej 

efektywnych źródeł ciepła - zarówno na opalane tym samym czynnikiem, ale nowocześniejsze jak 

również na opalane gazem, olejem opałowym czy biomasę. Działania promujące polegać będą na 

uświadamianiu mieszkańców w zakresie emisji CO2, pyłów oraz substancji szkodliwych, 

informowaniu o Programach i Konkursach finansowanych ze środków unijnych, krajowych, 

norweskich itd. w ramach których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła 

ciepła.  

Zadaniem Gminy jest bieżące monitorowanie w/w Programów i Konkursów, nie tylko w celu 

informowania o nich społeczności lokalnej, ale również w przypadku pojawienia się Programu 

przeznaczonego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, złożenie wniosku o przyznanie 

dofinansowania w celu realizacji powyższego zadania. Oszacowana redukcja zakłada wymianę ok. 

20 % węglowych źródeł ciepła na bardziej efektywne. 
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2.1.5. Społeczność lokalna 

 

Lp. 2.1.5.1. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Edukacyjne/ niskonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Społeczność lokalna 

NAZWA DZIAŁANIA Edukacja lokalnej społeczności w zakresie 

efektywności energetycznej i odnawialnych 

źródeł energii 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

847,3  (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

754,1 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 10 000PLN 

 

 

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zwiększenie świadomości 

społeczeństwa w zakresie możliwości wpływania na wysokość rachunków za energię elektryczną 

oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego, poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych 

energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.  

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii, która obejmuje m.in. 

 promocję energooszczędnych źródeł światła i oszczędności energii wśród mieszkańców 

 kampania edukacyjno-informacyjna na temat możliwości zmniejszenia zużycia energii  

w domu 

 promocja mechanizmów finansowych dotyczących montażu kolektorów słonecznych, ogniw 

fotowoltaicznych i innych źródeł energii. 
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Lp. 2.1.5.2. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Inwestycyjny / niskonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Wytwarzanie energii 

NAZWA DZIAŁANIA Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o 

mocy 4 kW przez mieszkańców 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

38 (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

33,82 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 320 000 PLN 

 

 

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kW daje roczną produkcję energii na poziomie  

3 800 kWh. Szacuje się, iż dzięki Programowi  "Prosument" prowadzonym przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach którego można uzyskać do 40 % 

dotacji na mikroinstalację dla osoby fizycznej, na terenie Gminy zostanie zamontowanych co 

najmniej 10 takich instalacji. 

Rolą Gminy w tym działaniu będzie wielopoziomowa edukacja mieszkańców, w zakresie 

dostępności zewnętrznych środków finansowania inwestycji, m. in. wymienionego Programu 

„Prosument”, pomoc merytoryczna przy procedurze ubiegania się o środki, zachęcanie 

mieszkańców do ubiegania się o środki. 
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Lp. 2.1.5.3. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM OBIEKTY HANDLOWO-USŁUGOWE 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Edukacyjne / niskonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Edukacja przedsiębiorców 

NAZWA DZIAŁANIA Edukacja przedsiębiorców 

prowadzących działalność na terenie 

gminy 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

20 (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

17,8 (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT 10 000 PLN 

 

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zwiększenie świadomości firm w 

zakresie oszczędnego gospodarowania energią, wspieranie działań proefektywnościowych przez 

podmioty, zaangażowanie sektora prywatnego w działania energooszczędne. 

 

Lp. 2.1.5.4. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM PRZEMYSŁ 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Inwestycyjny / wysokonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Wytwarzanie energii 

NAZWA DZIAŁANIA Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych 

o mocy 40 kW przez przedsiębiorców 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

38 (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 33,82 (Mg CO2/rok) 
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CO2 

SZACOWANY KOSZT 280 000 PLN 

 

Instalacja o mocy 40 kW pozwala wyprodukować rocznie ok. 38 000 kWh. W ramach 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na 

inwestycje w formie preferencyjnych pożyczek, dopłat do oprocentowania oraz umorzeń. Budowa 

instalacji o mocy 40 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z czym jej 

realizacja jest dużo łatwiejsza niż w przypadku innych odnawialnych źródeł energii. 

Rolą Gminy w tym działaniu będzie edukacja przedsiębiorców, w zakresie dostępności 

zewnętrznych środków finansowania inwestycji, m. in. wymienionego Programu „Prosument” 

oraz pomoc merytoryczna przy procedurze ubiegania się o środki. 

 

2.1.6. Działania międzysektorowe 

 

Lp. 2.1.6.1. 

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM MIĘDZYSEKTOROWE 

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA Inwestycyjny / wysokonakładowe  

POLE DZIAŁANIA Wykorzystanie nowych technologii 

NAZWA DZIAŁANIA Wykorzystanie systemów "Plug&Charge" 

- publicznych systemów ładowania 

urządzeń i pojazdów 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

- (MWh/rok) 

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI 

CO2 

- (Mg CO2/rok) 

SZACOWANY KOSZT - PLN 

 

Systemy „Plug &Charge” są to systemy umożliwiające ładowanie urządzeń jak i pojazdów 

elektrycznych. Elektryczna motoryzacja jest jednym z celów wyznaczonych przez Komisję 
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Europejską. Samochody elektryczne są coraz bardziej popularnym środkiem transportu, jednak ich 

rozwój nie jest możliwy bez budowy odpowiedniej infrastruktury. Położenie geograficzne Gminy 

Brwinów może korzystnie wpłynąć na rozwój transportu elektrycznego, poprzez dostępność stacji 

ładowania na terenie aglomeracji warszawskiej.  

Celem działania jest również promocja oraz montaż wolnostojących, publicznych systemów 

ładowania urządzeń takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery. Urządzenia te są zasilane 

dzięki energii słonecznej. 

 

Tabela 24. Zbiorcze zestawienie działań wraz z obliczoną redukcją zużycia energii i emisji CO2. 

Lp. NAZWA DZIAŁANIA TYP DZIAŁANIA 

PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 

ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 

REALIZACJI 

REDUKCJA 

ENERGII 

[MWh/rok] 

REDUKCJA 

EMISJI CO2 

[MgCO2/rok] 

SZACOWANY 

KOSZT [PLN] 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

2
.1

.1
.1

. 

Termo-

modernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

inwestycji) 

2014-2020 228,65 203,5  6.000.000  

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.1
.2

. System "zielonych 

zamówień 

publicznych" 

nie-

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Wdrożenie 

systemu) 

2016-2020 25  22,25  - Budżet Gminy 

2
.1

.1
.3

. 

Montaż 

Odnawialnych 

Źródeł Energii dla 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

inwestycji) 

2014-2020 19  16,91  160.000  

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.2
.1

. 

Wymiana 

oświetlenia 

ulicznego na 

energooszczędne 

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

inwestycji) 

2014-2020 54,27  48,3  200.000  

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.2
.2

. 

System 

inteligentnego 

sterowania 

oświetleniem 

ulicznym 

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Wdrożenie 

systemu) 

2016-2020 261,19  232,46  2.087.000  

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 
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2
.1

.3
.1

. 

Modernizacja i 

budowa ścieżek 

rowerowych na 

terenie gminy 

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

inwestycji) 

2014-2020 - 1356,21  2.500.000  

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.3
.2

. 

Promocja i 

wsparcie 

transportu 

publicznego 

nie-

inwestycyjne 

/inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

działań) 

2014-2020 - 6733,83  10.000  

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.3
.3

. 

Promowanie 

zachowań 

energooszczędnych 

w transporcie - 

ECODRIVING 

nie-

inwestycyjne 

 

Gmina Brwinów 

(Przeprowadzenie 

działań 

promocyjnych) 

2014-2020 - 6781  15.000  

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.3
.4

. 

Kampanie 

edukacyjno-

informacyjne z 

zakresu 

zrównoważonego 

zużycia energii i 

ekologii w sektorze 

transportu. 

nie-

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

kampanii) 

2014-2020 - 1017  8.000 

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.3
.5

. 

Wybór 

przewoźnika dla 

transportu, którego 

tabor wyposażony 

jest w ekologiczne 

jednostki 

napędowe 

nie-

inwestycyjne 
Gmina Brwinów  2014-2020 - 70,85  - Budżet Gminy 
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2
.1

.4
.1

. 

Wymiana źródeł 

ciepła opalanych 

węglem na bardziej 

efektywne w 

budynkach 

mieszkalnych 

inwestycyjne 

Osoby fizyczne/ 

przedsiębiorcy 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

inwestycji) 

2014-2020 0  16590,33  25 000 000  

Środki własne 

oraz wsparcie z 

Budżetu Gminy 

dla osób 

fizycznych/ 

POIiŚ/ RPO, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

2
.1

.5
.1

. 

Edukacja lokalnej 

społeczności w 

zakresie 

efektywności 

energetycznej i 

odnawialnych 

źródeł energii 

nie-

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przeprowadzenie 

działań 

promocyjnych) 

2014-2020 847,3 754,1  10.000 

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.5
.2

 

Montaż 

mikroinstalacji 

fotowoltaicznych 

o mocy 4 kW 

przez 

mieszkańców 

inwestycyjne 

Mieszkańcy 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

inwestycji) 

2014-2020 38  33,82  320.000  

Środki własne 

oraz wsparcie z 

Budżetu Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.5
.3

. 

Edukacja 

przedsiębiorców 

prowadzących 

działalność na 

terenie gminy 

nie-

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

szkoleń) 

2014-2020 20  17,8  10 000  

Budżet Gminy/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.5
.4

. 

Montaż 

mikroinstalacji 

fotowoltaicznych 

o mocy 40 kW 

przez 

przedsiębiorców 

inwestycyjne 

Przedsiębiorcy 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

inwestycji) 

2014-2020 38  33,82  280.000  

Środki własne/ 

RPO/ NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW 

2
.1

.6
.1

. 

Wykorzystanie 

systemów 

"Plug&Charge" - 

publicznych 

systemów 

ładowania 

urządzeń i 

pojazdów 

inwestycyjne 

Gmina Brwinów 

(Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

inwestycji) 

2016-2020 - - - Budżet Gminy 

SUMA 1 531,41  34 005,38  36 280 000   
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2.2. Planowane rezultaty 

 

Zgodnie z wyznaczonymi w Pakiecie klimatyczno-energetycznym celami, kraje członkowskie Unii 

Europejskiej winny ograniczyć emisje CO2 o 20% do roku 2020. Jest to jednak cel ogólnokrajowy. 

Poszczególne gminy są analizowane indywidualnie. W przypadku planowania działań 

zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 brana pod uwagę jest 

specyfika gminy, m.in. takie czynniki jak: sektor przemysłowy działający na terenie gminy, 

zabudowa mieszkaniowa czy infrastruktura drogowa. Z przeprowadzonej inwentaryzacji emisji 

CO2 wynika, że najbardziej emisyjnym sektorem na terenie Gminy Brwinów jest sektor 

transportowy. Drugim pod względem emisyjności CO2 jest sektor związany z ciepłownictwem. 

Wzrost liczby mieszkańców oraz liczby mieszkań, a tym samym wzrost powierzchni mieszkaniowej 

którą należy ogrzać. Na wielkość emisji CO2 na terenie Gminy Brwinów wpływ ma także zużycie 

energii elektrycznej. Zważając na powyższe gmina planuje podjąć działania ograniczające zużycie 

energii, a co za tym idzie – redukcję emisji CO2. Działania te podejmowane będą w różnych 

sektorach: użyteczność publiczna, oświetlenie, mieszkalnictwo, przedsiębiorstwa, transport.  

Wdrożenie tych działań pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 12,3% w stosunku do roku odniesienia – 

2013, zaś ograniczenie emisji z tytułu zwiększenia do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych ma osiągnąć poziom 0,2% w odniesieniu do roku 2013. Celem do osiągnięcia 

do roku 2020 jest redukcja zużycia energii finalnej o 1 531,41 MWh (11,8% w stosunku do roku 

2013), z czego 95 MWh/rok redukcji pochodzi z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii (0,61% w stosunku do roku 2013). Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, iż nie 

wszystkie działania mogą zostać sfinansowane z budżetu gminy. Dlatego niektóre zadania 

traktowane są jako fakultatywne, czyli będą wdrażane w przypadku uzyskania dodatkowych 

zewnętrznych form wsparcia. 

W poniższej tabeli przedstawiona została całkowita emisja CO2 na terenie Gminy Brwinów  w roku 

2013, prognozę emisji do roku 2020 w dwóch wariantach – pierwszym, który nie zakłada działań 

mających na celu redukcję emisji CO2, oraz drugim – niskoemisyjnym. 

Tabela 25. Całkowita emisja CO2 na terenie Gminy Brwinów w poszczególnych latach  

Rodzaj Rok 2013 Rok 2020 
Rok 2020 – wariant 

niskoemisyjny 

Całkowita emisja z terenu Gminy Brwinów [MgCO2] 275 796,31 363 034,54 329 029,16 

Zużycie energii finalnej [MWh] 15 323,40 16 946,10 15 414,69 
SUMA ZREDUKOWANEJ EMISJI 34 005,38 [MgCO2] 

SUMA ZREDUKOWANEJ EMISJI Z OZE 676,4  [MgCO2] 
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SUMA ZREDUKOWANEJ ENERGII 1 531,41 [MWh] 

SUMA ZREDUKOWANEJ ENERGII Z OZE 95 [MWh] 

 

2.3. Uwarunkowania realizacji działań 

 

Dla celów planowania działań przeanalizowano silne i słabe strony Gminy oraz możliwości i 

zagrożenia, jakie będą sprzyjały bądź utrudniały realizację celu redukcji. Posłużono się analizą 

SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats – analiza mocnych i słabych stron). Na 

podstawie wyników analizy, należy wskazać, w kontekście realizacji przyjętego celu redukcji, 

następujące uwarunkowania. 
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Silne strony Słabe strony 

 Relatywnie niski poziom przemysłowych i 

energetycznych zanieczyszczeń powietrza 

 Wysoki poziom wiarygodności finansowej gminy 

 Obszerne tereny inwestycyjne 

 Aktywna postawa Urzędu Gminy w tematyce 

zarządzania energią  

 Dotychczasowe osiągnięcia gminy w dziedzinie 

oszczędnego gospodarowania energią 

 Brak mapy cyfrowej dla celów planistycznych 

 Ograniczenia budżetowe 

 Niska świadomość społeczna dot. racjonalnego 

wykorzystywania energii i źródeł energii 
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Szanse Zagrożenia 

 Wysoka pozycja gminy w ocenach atrakcyjności 

inwestycyjnej 

 Wykorzystanie walorów środowiska 

przyrodniczego 

 Budowa obwodnicy po wschodniej stronie gminy 

 Integracja ze strukturami UE wymuszająca 

działania na rzecz poprawy stanu środowiska  

 Możliwość korzystania z funduszy narodowych i 

europejskich 

 Planowany wzrost udziału OZE w skali kraju do 

 Brak spójności i luki w prawie o 

zagospodarowaniu przestrzennym 

 Brak kompromisu w skali globalnej co do 

porozumienia w celu redukcji emisji CO2  

 Osłabienie polityki klimatycznej UE 

 Utrzymujący się trend wzrostu zużycia energii 

 Wysoki koszt inwestycji w OZE 

 Rosnąca ilość pojazdów na drogach 
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15% do 2020 roku. 

2.4. Realizacja i ewaluacja działań 

 

Etap wdrożenia i ewaluacji działań jest kluczowym elementem realizacji założeń Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Na tym odcinku rozstrzyga się bowiem, czy PGN pozostanie zbiorem 

niezrealizowanych postulatów, czy też wywrze konkretny wpływ na życie gminy. 

W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych zadań powinny być sporządzone 

szczegółowe plany realizacji zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych i harmonogramem ich 

realizacji – zgodnie z ogólnymi założeniami zawartymi w Planie Działań. Poszczególne działania 

ogólne i zadania szczegółowe realizowane będą przez różne stanowiska w ramach struktur Urzędu 

Gminy. W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych efektów 

postuluje się powołanie jednostki bądź zespołu koordynującego prowadzone zadania. Do 

najważniejszych zadań jednostki koordynującej należeć będzie: 

 kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2020,  

 monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających 

realizację zadań,  

 informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia 

społecznego dla realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami 

społecznymi działającymi na terenie gminy.  

Część działań z uwagi na swój innowacyjny charakter, powinna zostać przeprowadzona w formie 

pilotażowej, aby zbadać jaki odbiór społeczny i jaki efekt przyniosą. Jeżeli działania okażą się 

skuteczne można je wdrożyć w pełnej skali – w przeciwnym razie należy rozważyć ich modyfikację 

bądź wdrożenie rozwiązania alternatywnego. 

Dla skutecznego wdrożenia działań konieczne jest ustalenie źródła i sposobu finansowania. 

Przewiduje się, że działania będą finansowane ze środków zewnętrznych i z budżetu gminy.  

W przypadku budżetu gminy istotne jest także uwzględnienie środków na finansowanie 

monitoringu. 

Ze względu na znaczące koszty realizacji wielu zadań, konieczne jest pozyskanie finansowania 

zewnętrznego. Środki są dostępne w postaci krajowych i europejskich funduszy oraz środków 

międzynarodowych, w formie preferencyjnych kredytów i bezzwrotnych pożyczek i dotacji. 
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Planując szczegółową realizację działań należy uwzględnić terminy, w jakich można ubiegać się 

o środki z zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach ewaluacji działań za monitoring realizacji 

planu odpowiada jednostka koordynująca. Monitoring działań będzie polegał na zbieraniu 

informacji o postępach w realizacji zadań oraz ich efektach.  

Do danych zbieranych na potrzeby monitoringu należą: 

 terminy realizacji planowanych zadań, jednostki realizujące i postępy prac,  

 koszty poniesione na realizację zadań, 

 osiągnięte rezultaty działań (efekty redukcji emisji i zużycia energii),  

 napotkane przeszkody w realizacji zadania, 

 ocena skuteczności działań (w szczególności w jakim stopniu zrealizowano założone 

cele). 

Efektem ewaluacji będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne, na ile 

zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły 

zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja Planu Działań. 

Rekomenduje się przygotowywanie tzw. „Raportów z działań" nie zawierających aktualizacji 

inwentaryzacji emisji co 2 lata począwszy od przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Ponadto w roku 2021 należy przygotować "Raport z implementacji" zawierający szczegółową 

inwentaryzację emisji dotyczącą wcześniejszego roku (dopuszcza się także przygotowanie 

pośredniego „Raportu z implementacji” w roku 2017 lub 2018). 

„Raport z działań" powinien zawierać informacje o procesie wdrażania działań, analizę sytuacji 

oraz, jeśli to potrzebne, wyniki odpowiednich pomiarów. Zarówno "Raporty z działań" jak 

i „Raporty z implementacji" powinny być wykonane wg szablonu udostępnionego przez biuro 

Porozumienia Burmistrzów i NFOŚiGW. „Raporty z implementacji" powinny być powiązane 

z poszczególnymi etapami wdrażania PGN.  

W umieszczonych poniżej tabelach przedstawiono prognozowane wskaźniki monitoringu  

w oparciu o działania w poszczególnych grupach użytkowników energii. Wskaźniki proponuje się 

monitorować każdego roku. Większość z nich oparte jest o informacje posiadane przez Urząd 

Gminy lub dane z Głównego Urzędu Statystycznego.  

 

 

 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów 

 

 

  101 | S t r o n a  

 

 

Tabela 26: Wskaźniki monitoringu dla grupy użyteczności publicznej 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej 

MWh/rok 

2 Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i 
paneli fotowoltaicznych 

m2 

3 Moc zainstalowanych kolektorów słonecznych i paneli 
fotowoltaicznych 

kW 

4 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. 

5 Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji  m2 

6 Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł 
ciepła 

szt. 

7 Roczna liczba usług/produktów, których procedura wyboru 
oparta została o kryteria środowiskowe (system zielonych 
zamówień publicznych). 

szt./rok 

 

Tabela 27: Wskaźniki monitoringu dla oświetlenia ulicznego 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 Ilość zużytej energii elektrycznej na cele oświetlenia 
ulicznego 

MWh/rok 

2 Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych szt. 

 

Tabela 28: Wskaźniki monitoringu dla sektora transportu 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 Długość zmodernizowanych dróg km 

2 Długość zmodernizowanych lub wybudowanych ścieżek 
rowerowych 

km 

3 Liczba osób objętych akcjami społecznymi związanymi z 
efektywnym i ekologicznym transportem 

os. 

 

Tabela 29: Wskaźniki monitoringu dla sektora mieszkalnictwa 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w budynkach mieszkalnych 

MWh/rok 

2 Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i 
paneli fotowoltaicznych 

m2 

3 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. 

4 Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji  m2 

5 Liczba budynków pasywnych/energooszczędnych 
wybudowanych przez mieszkańców 

szt. 

6 Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi i 
edukacyjnymi 

szt. 
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Tabela 30: Wskaźniki monitoringu dla sektora handlu, usług i przedsiębiorstw 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw 

MWh/rok 

2 Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i 
paneli fotowoltaicznych 

m2 

3 Liczba budynków pasywnych/energooszczędnych 
wybudowanych w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw 

szt. 

4 Liczba firm/osób objętych działaniami promocyjnymi i 
edukacyjnymi 

szt. 

5 Roczne zużycie energii elektrycznej, gazu, ciepła w sektorze 
handlu, usług 

GJ/rok, m2/rok, MWh/rok 
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3. Źródła finansowania 

3.1. Unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to narodowy 

program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, 

powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo 

energetyczne.  

POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji 

wyznaczone w edycji wcześniejszej- POIiŚ 2007-2013. Odnoszą się one w szczególności do postępu 

technicznego państwa w priorytetowych sektorach gospodarki. 

Program POIiŚ 2014-2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to jednostki 

samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do dużych 

przedsiębiorstw).  

Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, którego 

głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony 

środowiska w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje się dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Program skierowany jest na inwestycje takie jak: 

a) Priorytet I (FS)- promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:  

 Wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie OZE (poprzez budowę lub modernizację 

farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz); 

 Udoskonalenie efektywności energetycznej w obszarze publicznym i mieszkaniowym 

 Rozwinięcie inteligentnych systemów dystrybucji i wdrażanie ich (np. tworzenie sieci 

dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia) 

Planowany wkład unijny:  1 5218,4 mln euro. 

b) Priorytet II (FS)- ochrona środowiska (włączając w to dostosowanie się do zmian klimatu): 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury środowiskowej (modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci 

kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych) 

 Protekcja i odbudowanie różnorodności biologicznej, polepszeniu stanu środowiska 

miejskiego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza) 
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 Adaptacja do zmian klimatu (np. ochrona terenów miejskich przed niekorzystną pogodą czy 

prowadzenie projektów z zakresu małej retencji) 

Planowany wkład unijny: 3 808,2 mln euro 

c) Priorytet III (FS)- modernizacja infrastruktury komunikacyjnej nastawiona na ochronę 

środowiska: 

 Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T, poza tą siecią i w 

aglomeracjach 

 Niskoemisyjna komunikacja miejska, śródlądowa, morska i intermodalna 

 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym 

Planowany wkład unijny: 16 841,3 mln euro. 

d) Priorytet IV (EFRR) - nasilenie transportowej sieci europejskiej: 

 Udoskonalenie przepustowości infrastruktury drogowej (włączając w to obwodnice i trasy 

wylotowe) 

Planowany wkład unijny: 3 000,4 mln euro 

e) Priorytet V (EFRR) - udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego: 

 Rozwinięcie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej (np. poprzez rozbudowę sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych) 

Planowany wkład unijny: 1 000,0 mln euro 

f) Priorytet VI (EFRR)- ochrona dziedzictwa kulturowego 

Planowany wkład unijny: 497,3 mln euro 

g) Priorytet VII (EFRR)- pogłębienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

Planowany wkład unijny: 508,3 mln euro 

h) Priorytet VIII (EFRR)- pomoc techniczna 

Planowany wkład unijny- 330,0 mln zł 
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3.2. Środki NFOŚiGW 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł 

polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący 

środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań w 

ramach programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: 

poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, 

odnawialnych źródeł energii oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme).  

 

3.2.1. Poprawa jakości powietrza 

 

Program poprawa jakości powietrza ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie 

zanieczyszczeń powietrza w tych strefach, gdzie dopuszczalne i docelowe stężenia zanieczyszczeń 

uległy przekroczeniu. W tym celu należy opracowywać programy ochrony powietrza oraz 

zmniejszać emisję zanieczyszczeń, szczególnie pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2. Program dzieli 

się na dwie części. Pierwsza dotyczy współfinansowania opracowania programów ochrony 

powietrza i planów działań krótkoterminowych i jest skierowana do województw. Druga część 

programu finansuje działania związane z likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności 

energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii (program KAWKA). 

Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

 

3.2.2. Poprawa efektywności energetycznej 

 

Program poprawa efektywności energetycznej realizowany jest w ramach zadania: Inwestycje 

energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma wsparcia to kredyt i dotacja do 

100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja wynosi: 10%  kapitału kredytu bankowego 

wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 15% kapitału 

kredytu bankowego (w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym) 

oraz dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów 

wdrożenia systemu zarządzania energią. Innym zadaniem w ramach programu poprawa 

efektywności energetycznej jest REGION – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych przez WFOSiGW.  
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 Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a następnie 

podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony 

środowiska lub gospodarki wodnej.  Forma finansowania to pożyczka do 100% kosztów 

wskazanych w koncepcji opisanej we wniosku o dofinansowanie.  

 

3.2.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

 

W ramach programu wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii finansowane są 

następujące działania: BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii oraz Prosument – linia 

dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.  

Program BOCIAN ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji 

energii z instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Z programu  mogą skorzystać 

przedsiębiorcy. Forma finansowania działań w ramach programu to pożyczka w wysokości 2 – 40 

mln zł.  

Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw 

prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku 

dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program 

skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,  

a także jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskać można pożyczkę i dotację łącznie do 100% 

kosztów kwalifikowanych instalacji, z czego dotacja stanowi 40%.  

W ramach programu System zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme) realizowany 

będzie program SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne, którego celem jest wspieranie 

realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia 

publicznego. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dotacja (do 45 % kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia) i pożyczki (do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia). 

Wsparcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego.  
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3.2.4. Programy międzydziedzinowe 

 

Finansowanie działań na rzecz poprawy jakości środowiska i efektywności energetycznej 

realizowane jest z programów międzydziedzinowych: Wsparcie przedsiębiorców w zakresie 

niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Program został podzielony na dwie części: Audyt 

energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa i Zwiększenie efektywności energetycznej. 

Wsparcie finansowe skierowane jest dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w zakresie 

audytów energetycznych lub zwiększenia efektywności energetycznej. Inwestycje finansowane 

będą w formie dotacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  

Program GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych ma służyć efektywnemu wykorzystaniu 

potencjału innowacji technologicznych dla realizacji celów środowiskowych i gospodarczych, a 

także podnoszeniu konkurencyjności na rynku. Skierowany jest do przedsiębiorców, konsorcjów 

naukowych oraz grup przedsiębiorców wspólnie działających. Działania w ramach programu 

obejmują fazę badawczo – rozwojową (36 mln zł) oraz fazę wdrożeniową (160 mln zł). 

 

3.3. Środki WFOŚiGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu poprawy 

efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza przewiduje wsparcie finansowe dla osób 

fizycznych, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.  

 

3.3.1. Jednostki samorządu terytorialnego 

 

Jednym z programów finansowania skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego jest 

Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki 

samorządu terytorialnego. Na realizację przedsięwzięć w tym zakresie przewidziana jest pożyczka 

w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.  

Drugim programem jest Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego. 

Możliwe jest uzyskanie na ten cel dotacji w wysokości do 25% kosztów kwalifikowanych i pożyczki 
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do 50% kosztów kwalifikowanych lub tylko pożyczki w wysokości do 100% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji.  

Innym działaniem finansowanym ze środków WFOŚiGW jest Modernizacja źródeł ciepła przez 

jednostki samorządu terytorialnego w celu ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji. Pula 

środków przeznaczona na ten cel wynosi 1 mln zł. 

WFOŚiGW przewiduje także środki na Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe jest uzyskanie pożyczki do 

100% kosztów kwalifikowanych. Pula środków przeznaczona na realizacje tego zadania wynosi  

1 900 000 zł. 

 

3.3.2. Przedsiębiorcy 

 

Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji  to 

program skierowany do przedsiębiorców. W celu realizacji przedsięwzięć w tym zakresie 

przewidziana jest pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w wysokości  

10 mln zł.  

Kolejnym programem skierowanym do przedsiębiorców jest Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej 

emisji poprzez modernizację źródeł ciepła. Pula środków przeznaczona na działania w zakresie 

tego programu wynosi 800 000 zł.  

W ramach WFOŚiGW będą również finansowane projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Środki przeznaczone będą dla przedsiębiorców inwestujących w fotowoltaikę. Pula środków 

przeznaczona na realizację tego zadania wynosi 2 mln zł.  

 

3.3.3. Osoby fizyczne 

 

Osoby fizyczne mogą liczyć na finansowe wsparcie z WFOŚiGW w realizacji przedsięwzięć 

modernizacji systemów cieplnych, a także projektów z zakresu OZE.  

Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła 

w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na 

celu ograniczenie emisji jest programem skierowanym do osób fizycznych i osób prawnych  
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(z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego). Całkowita pula środków przewidziana na 

realizację tego typu działań to 25 mln zł. Możliwe jest uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% 

kosztów kwalifikowanych.  

Innym typem działań finansowanych przez WFOŚiGW jest Modernizacja indywidualnych kotłowni 

przez osoby fizyczne. Pula środków przeznaczona na inwestycje w tym zakresie to 500 000 zł. 

Formy wsparcia finansowego do dotacja w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych oraz 

pożyczka w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych.  

WFOŚiGW przewiduje środki na projekty z zakresu OZE realizowane przez osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. Pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 2 mln zł. 

 

3.4. Inne programy krajowe i międzynarodowe 

 

3.4.1. Środki norweskie i EOG 

 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc finansowa 

dla Polski, bierze się z trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy są 

jednocześnie członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii  

i Liechtensteinu. 

Polska przystępując do Unii Europejskiej, przystąpiła również do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Na mocy Umowy o powiększeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona 

została pomoc finansowa dla krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tworzących 

EOG. 

W październiku 2004 roku polski rząd podpisując dwie umowy, upoważnił się do korzystania  

z innych, oprócz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding 

wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, 

Islandia i Liechtenstein.  

Obydwa programy obowiązują jednolite zasady i procedury oraz zależą od jednego systemu 

zarządzania i wdrażania w Polsce. Koordynację nad tymi Mechanizmami sprawuje Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. 
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Wprowadzanie tych programów na terytorium Polski ma miejsce na podstawie Regulacji  

ws. Wdrażania MF EOG i NMF, uwzględniając jednocześnie wytyczne, przygotowane przez 

państwa- darczyńców. 

Program operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.  

Celem tego planu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz 

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii. 

Programem tym objęte są projekty, w ramach Programu pn: „Zmniejszenie produkcji odpadów 

i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi” mające na celu modernizację lub odbudowę 

istniejących źródeł ciepła wraz z odnową procesu spalania lub korzystania z innych nośników 

energii. 

Dofinansowaniu nie podlegają projekty budowania nowych źródeł ciepła lub 

budowania/unowocześniania czy wymianie źródeł zastępczych czy awaryjnych a także projekty 

dotyczące współspalania węgla z biomasą.  

Pierwszeństwo natomiast mają projekty polegające na modernizacji źródeł ciepła o najwyższym 

wskaźniku obniżenia emisji dwutlenku węgla. Minimalna wartość ograniczenia emisji CO2 wynosi 

100 000 Mg/rok. 

4. Aktualizacja PGN 

Zaznacza się, że dokonywane w ramach aktualizacji dokumentu zmiany Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, mogą następować w trybie Zarządzenia Burmistrza  

Gminy Brwinów. W przypadku konieczności przeprowadzenia aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, proces przebiegałby zgodnie z poniższym schematem. 
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