UCHWAŁA NR XXXIV/212/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 6a ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica pod nazwą „Aktualizacja Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Wstęp
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023jest dokumentem
strategicznym, obejmującym swoim zakresem teren całej Gminy Wiślica, zawierającym konkretne
postanawiania Samorządu Gminy Wiślica w dążeniu do zwiększenia efektywności energetycznej oraz
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki
czemu możliwe będzie uzyskanie korzyści ekonomicznych, społecznych, a także w głównej mierze
środowiskowych. Aktualizacja dokumentu wynika z analizy dotychczasowych działań zrealizowanych
na obszarze gminy Wiślica związanych z gospodarką niskoemisyjną ich podsumowania oraz
pojawienia się nowych inwestycji mających duże znaczenie dla gminy.

2. Streszczenie
Wdrożenie zapisów Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku
2023wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy poprzez m.in.
ograniczenie emisji dwutlenku węgla, termomodernizację budynków mieszkalnych, użyteczności
publicznej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego i innych dziedzin funkcjonowania
gminy oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii tj. instalacja systemów energii
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych.
We wstępnej części opracowano przedstawiono charakterystykę gminy z perspektywy aspektów
wpływających na emisję dwutlenku węgla do atmosfery, w szczególności przeanalizowano liczbę
mieszkańców, ilość obiektów mieszkalnych i przedsiębiorstw, klimat i środowisko. Poddano również
ocenie zgodność opracowania z przepisami międzynarodowymi, krajowymi oraz lokalnymi
dokumentami strategicznymi.
W dalszej części dokumentu zaprezentowano raport z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, zużycia
energii na terenie gminy w podziale na źródła tej emisji tj. paliw opałowych, paliw transportowych,
energii elektrycznej w sektorach mieszkalnictwa, użyteczności publicznej, gospodarczym, transporcie
i oświetleniu ulicznym. Latami które przyjęto jako kamienie milowe w inwentaryzacji to rok 2010 jako
rok bazowy oraz rok 2023 jako rok docelowej prognozy.
W ramach aktualizacji dokumentu wyznacza się natomiast nowe cele strategiczne do 2023
w brzmieniu:
Celem strategiczny 1 - ograniczenie zużycia energii o 6,43 % w stosunku roku bazowego. Zakładana
redukcja wyniesie 14 604,61 MWh, co pozwoli osiągnąć w 2020 poziom zużycia energii na poziomie
212 966,09MWh.
Celem strategiczny 2-redukcja emisji CO2 o 8,07% w stosunku roku bazowego. Zakładana redukcja
wyniesie 5 981,22 MgCO2, co pozwoli osiągnąć w 2023 poziom redukcji emisji do 68 297,45 MgCO2.
Celem strategiczny 3-wzrost udziału energii pochodzącej z OZE o 0,76% w roku 2023 w stosunku roku
bazowego. Zakładany udział energii z OZE w roku 2023 wyniesie 1 624,73 MWh, tj. 0,76% w stosunku
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do roku bazowego. Udział OZE w bilansie energetycznym gminy Wiślica w roku 2025 wyniesie
w wyniku podjętych działań Planu 0,76%.
Celem strategiczny 4 -Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza tj. zmniejszenie emisji PM10 o 0
0558 Mg/rok i PM2,5 o 0,0528 Mg/rok.
Cel wskazane w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica są spójne z Ramami
polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Najważniejsze cele na 2030 r. to:
 ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu
z 1990 r.)
 zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym
zużyciu energii
 zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej
Wskazane w aktualizacji PGN cele/działania przyczynią się do osiągnięcia założeń Ram Polityki
klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
W opracowaniu wskazano działania zrealizowane do roku 2020 oraz działania planowane do roku
2023r. Wskazano również typy projektów mających znaczenie dla osiągnięcia celów Aktualizacji PGN
do realizacji w latach 2021 -2023. W ostatnim punkcie dokumentu przedstawiono zasady
monitorowania dokumentu oraz wskaźniki monitoringu wdrażania PGN. Efekty zostały
przedstawione dla roku 2020 ora z roku 2023.
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3. Analiza formalno – prawna
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023jest narzędziem
wspomagającym realizację wytycznych przedstawionych w niżej wymienionych dokumentach
planistycznych, strategicznych i prawnych. Wdrożenie dokumentów na poziomie UE, kraju i regionu
jest możliwe dzięki realizacji celów uwzględnionych w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Wiślica.

3.1 Polityka klimatyczna UE
Zmiana w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań
gospodarczych i środowiskowych jakie stoją przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.
Ponieważ rozwój gospodarczy odbywa się w głównej mierze na poziomie lokalnym to właśnie tam
powinno się planować działania, które prowadzić będą do zmiany gospodarki. Aktualizacja Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023zgodna będzie z celami pakietu
klimatyczno-energetycznego, ponadto realizuje wytyczne określone w „Zielonej Księdze”, gdzie
wskazane są następując cele do 2030r dla unii europejskiej:
 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40%
 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o minimum 32%
 zwiększenie efektywności energetycznej o nie mniej niż 32,5%.
Dokument „Europa 2020” był ważnym krokiem w kierunku wypełnienia zobowiązania Polski
w zakresie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do 2020 r., obecnie mamy
zobowiązanie średnioterminowe, które na poziomie Unii Europejskiej ma osiągnąć powyżej wskazane
cele. Wymagania te wynikają z dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023jest również zgodny
z Dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, w której Komisja Europejska
nakłada obowiązek oszczędnego gospodarowania energią, wobec jednostek sektora publicznego 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".
Inne źródła prawa europejskiego z którymi jest zgodna Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Wisica to:
 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.

str. 5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 32263644-0659-4CAD-9528-738BCDAC1471. Podpisany

Strona 5

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica
Aktualizacja dokumentu jest zgodna z Ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
Unia Europejska uzgodniła nowe ramy działania na rzecz klimatu i energii na 2030 r., które obejmują
ogólno unijne cele i cele polityczne na okres od 2020 do 2030 r. Cele te mają pomóc UE
w osiągnięciu bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego
oraz dojściu do długoterminowego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.,
określonego w planie działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 2050 r.
Ramy te stworzono w celu przekazania rynkowi wyraźnego zobowiązania ze strony UE, aby zachęcać
sektor prywatny do inwestowania w nowe sieci i technologie niskoemisyjne. Same cele opierają się
na dogłębnej analizie przeprowadzonej przez Komisję Europejską, w której zmierzono, w jaki sposób
efektywnie pod względem kosztów osiągnąć dekarbonizację do 2050 r. Kluczowymi celami są:
 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.);
 co najmniej 27% energii ze źródeł odnawialnych w UE pod względem zużycia końcowego;
 oraz co najmniej 27 % oszczędności energii w porównaniu z dotychczasowym scenariuszem
postępowania.

3.2 Polityka krajowa
Ponieważ PGN jest dokumentem strategicznym - ma charakter całościowy (dotyczy całej gminy)
i długoterminowy. Koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rozwój
gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej w Konstytucji
RP w art.5 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), stanowiącym, iż RP zapewnia ochronę środowiska, kierując
się właśnie tą zasadą. Na polskim gruncie dokumentem, który przyjęto na szczeblu krajowym i który
odnosi się wprost do celów wyznaczonych przez Unię Europejską stanowi przede wszystkim:
„Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEIK). KPEiK integruje krajowe
założenia i cele klimatyczno-energetyczne oraz polityki i działania w tym zakresie, obejmujące
wszystkie 5 wymiarów unii energetycznej: obniżenie emisyjności, efektywność energetyczną,
bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny rynek energii oraz badania naukowe, innowacje
i konkurencyjność. Wśród zidentyfikowanych celów klimatyczno-energetycznych Polski do 2030 r.
KPEiK zakłada:
 - 7% emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do
poziomu w roku 2005 (w stosunku do celu +10% na rok 2020),
 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia
w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na
sprawiedliwą transformację),
 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES 2007,
 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej (w porównaniu do 77%
w roku 2018) i zachowanie trendu spadkowego w perspektywie roku 2040.
Drugim dokumentem odnoszącym się do krajowej strategii długoterminowej do roku 2050 jest
„Krajowa Strategia Niskoemisyjna”. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica
do roku 2023pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego
w zakresie efektywności energetycznej, określonych w powyższych dokumentach, jak również
w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2020 poz. 264 – tekst
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jednolity). Powyższa ustawa, regulująca obowiązki i działania wynikające z DYREKTYWY PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności
energetycznej, określa m.in.:
 zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,
 zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej,
 zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.
Administracja publiczna wykonuje swoje zadanie na podstawie powyższej ustawy, która między
innymi określa zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. jako podstawowe kierunki
polityki energetycznej kraju rekomenduje działania przyczyniające się do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń poprzez:
 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej,
 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023jest zgodna z:
 Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077, 2320.),
 Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167,
2359, z 2016 r. poz. 266, 1250. z późn. zm.),
 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,
875, 1086, 1378, 1565),
 Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086, 1503, 1710, 2320.).

3.3 Polityka regionalna
Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych. Dokument został przyjęty uchwałą nr XXII/291/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza
dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. Program ochrony
powietrza dla województwa świętokrzyskiego został opracowany w związku z odnotowaniem
w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Celem
Programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń poziomów
dopuszczalnych i docelowych dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu,
a następnie wskazanie działań naprawczych, które pomogą poprawić jakość powietrza
w województwie świętokrzyskim. Program uwzględnia cele zawarte w dokumentach planistycznych
i strategicznych krajowych (w tym w Krajowym programie ochrony
powietrza,
Koncepcji
przestrzennego
zagospodarowania
kraju)
oraz w „Programie ochrony środowiska dla
województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023”.
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Program wskazuje możliwe do podjęcia działania naprawcze, które pozwolą przyczynić się do
poprawy jakości powietrza w regionie są to:
 Ograniczenie emisji z sektora komunalno-bytowego
 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego
 Ograniczenie emisji niezorganizowanej pochodzącej z zakładów wydobycia i przeróbki
kruszyw.
 Kształtowanie polityki przestrzennej w sposób sprzyjający poprawie stanu jakości powietrza.
 Prowadzenie edukacji ekologicznej – działanie wskazane w harmonogramie.
 Prowadzenie działań kontrolnych – działanie wskazane w harmonogramie.
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023przyczyni się do
realizacji działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych. Dokument jest tez zgodny z Uchwałą nr
XXII/292/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Działania naprawcze wskazane w dokumencie dla sfery świętokrzyskiej to1:

1

Źródło: Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych
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Tabela 1 Działania naprawcze dla sfery świętokrzyskiej
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Tabela 2 Efekt rzeczowy dla realizacji działania naprawczego PL2602_ZSO dla gminy Wiślica
powierzchnia, na której wymagana jest zmiana sposobu ogrzewania w
wyniku realizacji działania naprawczego PL2602_ZSO [m 2] w
Gmina
Ogółem
poszczególnych latach realizacji POP
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Wiślica
53 480
0
2 200
4 110
4 660
13 300
13 300
15 910
Źródło: Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych
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Tabela 3 Zestawienie szacunkowych kosztów realizacji działań naprawczych wskazanych w
harmonogramach w latach 2020-2026
szacunkowe koszty realizacji [tys. zł]
gmina
zadania ZSO
zadania EE
zadania KPP
SUMA kosztów
Wiślica
6 700
30
30
6 760
Źródło: Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych
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4. Charakterystyka Gminy Wiślica
4.1 Położenie
Gmina Wiślica położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego nad rzeką Nidą,
nieopodal jej ujścia do Wisły oraz w centralnej i południowej części Zespołu Parków Krajobrazowych
Ponidzia. Należy do grupy najstarszych miejscowości w Polsce, których początki sięgają czasów przed
powstaniem państwa polskiego.
Mapa nr 1 Gmina Wiślica na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu buskiego

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Na terenie gminy znajdują się następujące obszary chronione:
Rezerwaty przyrody:
 Przęślin,
 Góry Wschodnie,
 Skorocice,
 Nidziański Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
 Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu,
 Solecko-Pacanowski – Obszar Chronionego Krajobrazu,
 Ostoja Nidziańska – Obszary Siedliskowe Natura 2000,
 Ostoja Szaniecko-Solecka
Solecka – Obszary Siedliskowe Natura 2000,
 Ostoja Kozubowska – Obszary Siedliskowe Natura 2000,
 Dolina Nidy – Obszary Ptasie Natura 2000,
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Pomniki przyrody, zlokalizowane w miejscowościach:
 Łatanice,
 Chotel Czerwony,
 Gorysławice,
 Wiślica,
 Skotniki Górne,
 Użytki ekologiczne w miejscowości Szczerbaków i Górki.
Gmina położona jest w odległości ok. 15 km od Buska Zdroju,65 km od Kielc oraz 70 km od Krakowa.
Układ komunikacyjny w Gminie Wiślica tworzy 16,5 km dróg wojewódzkich, 58,6 km dróg
powiatowych, 41,5 km dróg gminnych oraz wewnętrzne drogi dojazdowe do posesji i pól. Przez teren
gminy nie przebiega żadna droga krajowa. Droga Wojewódzka nr 776 (Busko-Zdrój – Łatanice –
Gorysławice – Wiślica – Koniecmosty – Kraków) przebiega przez cały obszar gminy, stanowi korytarz
komunikacyjny północ-południe i jednocześnie połączenie gminy ze stolicą powiatu buskiego oraz
Krakowem. Przez teren gminy przebiega również Droga Wojewódzka nr 771 (Strożyska –
Szczerbaków – Wiślica) łącząca drogę wojewódzką nr 973 (Busko-Zdrój – Nowy Korczyn) z Wiślicą.

4.2 Demografia
Gmina Wiślica ma 5 453 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach
2018-2019 liczba mieszkańców zmalała o 1,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest
porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie
większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Wiślica zawarli w 2019 roku
13 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od
wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym
samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 26,5%
mieszkańców gminy Wiślica jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest
po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy. Gmina
Wykres 1Piramida wieku mieszkańców , 2019r.
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Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wislica#dane-demograficzne
Wiślica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,63
na 1000 mieszkańców gminy Wiślica. W 2019 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 45,7% dziewczynek
i 54,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest mniejszy od
średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla
całego kraju. W 2018 roku 54,2% zgonów w gminie Wiślica spowodowanych było chorobami układu
krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w gminie Wiślica były nowotwory, a 2,4% zgonów
spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wiślica przypada
13.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz
znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.
W 2019 roku zarejestrowano 43 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku
czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wiślica -38. W tym samym roku 1 osób
zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji
zagranicznych wynoszące 1. 61,2% mieszkańców gminy Wiślica jest w wieku produkcyjnym, 15,1%
w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Wykres 2Biologiczne grupy wiekowe, 2019r.

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wislica#dane-demograficzne

4.3 Gospodarka i rynek pracy
W gminie Wiślica na 1000 mieszkańców pracuje 42osób . 72,6% wszystkich pracujących ogółem
stanowią kobiety, a 27,4% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Wiślica wynosiło w 2019
roku 2,6% (3,5% wśród kobiet i 1,9% wśród mężczyzn).
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Wykres 3 Szacunkowa stopa bezrobocia w gminie Wiślica w latach 2004-2018

Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wislica#rynek-pracy
W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wiślica wynosiło 3 846,44 PLN,
co odpowiada 79.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wykres 4 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2002-2018

Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wislica#rynek-pracy
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wiślica 310 osób wyjeżdża do pracy do innych
gmin, a 48 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do
pracy wynosi -262. 62,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wiślica pracuje w sektorze
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,2% w przemyśle i budownictwie, a 11,5%
w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia,
informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
Sytuacja gospodarcza
W gminie Wiślica w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 361 podmiotów gospodarki
narodowej, z czego 286 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku
zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni
lat 2009-2017 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (26) w roku 2019.
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W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku,
najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku. Według danych z rejestru REGON
wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wiślica najwięcej (9) jest
stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można
stwierdzić, że najwięcej (353) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 4,4%
(16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako
przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (91) podmiotów, a 70,4% (254)
podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wiślica najczęściej deklarowanymi rodzajami
przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle (34.3%) oraz Budownictwo (26.9%).

4.4 Mieszkalnictwo
W 2019 roku w gminie Wiślica oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano
więc do użytku 1,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa
świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe
w gminie Wiślica to 1 882 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340
mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz
znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele
indywidualne.
Wykres 5 Liczba mieszkań w latach 2018-2019

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wislica#nieruchomosci
Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wiślica to 5,00 i jest znacznie
większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od
przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do
użytkowania w 2019 roku w gminie Wiślica to 104,50 m2 i jest porównywalna do przeciętnej
powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej
powierzchni nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,16%
mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp
spłukiwany, 74,71% mieszkań posiada łazienkę, 64,93% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,37%
z gazu sieciowego.
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Wykres 6 Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2019

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wislica#nieruchomosci

4.5 System wodociągowy i kanalizacyjny
Sieć wodociągowa
Gmina Wiślica posiada sieć wodociągową na całym swoim obszarze. Na terenie Miasta i Gminy
Wiślica znajduje się 8,7 km magistralnej sieci wodociągowej i 93,7 km sieci wodociągowej
rozdzielczej zasilanej z ujęć wody zlokalizowanych w m. Jurków i Zrecze do których podłączone jest
1611 obiektów. Na terenie Miasta i Gminy Wiślica znajduje się jedno ujęcie wody w miejscowości
Jurków, gm. Wiślica. Ujęcie wody w Jurkowie zasila miejscowości: Jurków, Koniecmosty, Kuchary,
Ostrów, Wawrowice, Wiślica, Gorysławice, Szczerbaków, Górki, Szczytniki, Sielec, Kobylniki,
Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Chotel Czerwony, Brzezie. Ujęcie posiada dwie studnie
głębinowe o wydajności 130 i 110 m3 na godzinę .Pobór wody na ujęciu Jurków w 2019r. wyniósł
253 000 m3/rok. W miejscowości Gorysławice znajduje się przepompownia wody, która zasila
w wodę m. Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice, Brzezie, Chotel Czerwony.
Z ujęcia w Zreczu Gmina Wiślica zakupuje wodę od MGZK w Busku-Zdroju dla 3 miejscowości:
Łatanice, Hołudza, i Gluzy. Ogólny zakup wody dla tych miejscowości w 2019 roku wyniósł 27 500 m
sześciennych. Ogólna sprzedaż wody dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Wiślica wyniosła 152
300m3. Pozostała różnica to woda pobrana do celów technologicznych, ppoż., oraz straty wody.
Wobec braku informacji z jednostek OSP i PSP o ilości wody pobranej na cele ppoż. określenie
rzeczywistych procentowych strat wody nie jest możliwe.
Sieć kanalizacyjna
Na terenie Miasta i Gminy Wiślica znajduje się 53,2 km sieci kanalizacyjnej do której
podłączone jest 668 posesji z których ścieki są kierowane do oczyszczalni w m. Jurków.
Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie obsługuje posesje z terenu miejscowości: Jurków,
Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Wiślica i Gorysławice. Przez sieć kanalizacyjną
zostało odebrane w 2019r. 37 500 m3ścieków – wg. wystawionych faktur
Tabela 4 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
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Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
20,7
20,7
53,2
53,2
Podłączenia prowadzące do budynków
445
446
656
658
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Źródło: Roczniki statystyczne GUS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

2014
53,2
660

4.6 Gaz
Przez teren gminy Wiślica przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia (DN 300) o łącznej długości 7832 m,
natomiast na terenie gminy nie ma sieci niskiego i średniego ciśnienia.
Tabela 5 Charakterystyka infrastruktury gazowniczej
wskaźnik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

dł. czynnej sieci ogółem w m

7 832

7 832

7 832

7 832

7 832

7 832

dł. czynnej sieci rozdzielczej w m

7 832

7 832

7 832

7 832

7 832

7 832

czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

0

0

0

0

0

0

odbiorcy gazu (gosp.)

0

0

0

0

0

0

zużycie gazu w tys. m3

0

0

0

0

0

0

ludność korzystająca z sieci gazowej

0

0

0

0

0

0

Źródło: GUS, styczeń 2021

4.7. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy istnieje kilka większych kotłowni, usytuowanych głównie w budynkach użyteczności
publicznej czy przedsiębiorstwach. Obszar zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowa jednorodzinna
rozproszona, zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych źródeł, opalanych paliwami stałymi (węgiel
kamienny, miał), olejem opałowym. Instalacje indywidualne są jednym z większych emiterów
zanieczyszczeń do atmosfery, gdyż lokalne źródła ciepła zazwyczaj charakteryzują się niską
sprawnością i brakiem jakichkolwiek urządzeń ochrony atmosfery.

4.8 Zaopatrzenie w energię elektryczną
Zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Wiślica odbywa się na średnim napięciu 20kV
liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanych z GPZ-tów należących
do PGE S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.
Sieci elektroenergetyczne wysokich napięć
Linie 220 kV oraz 400 kV
Przez teren gminy Wiślica nie przebiegają sieci przesyłowe o napięciu 220kV i wyższym.
Sieci średniego i niskiego napięcia
Mieszkańcy gminy są zaopatrywani w energię elektryczną z GPZ- tów zlokalizowanych na terenie
gminy i w sąsiednich gminach.
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4.9 Komunikacja
Kolejnym obszarem obok infrastruktury cieplnej, elektroenergetycznej i gazowej, który znacznie
oddziałuje na środowisko jest infrastruktura komunikacyjna.
Układ drogowy gminy Wiślica tworzy sieć w układzie funkcjonalnym podzielona na kategorie: drogi
wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie:
 771, Wiślica - Strożyska
 776, Kraków – Busko-Zdrój
Łączna długość sieci drogowo-uliczne na terenie gminy wynosi 111,80 km z czego:
 Drogi wojewódzkie- 17,50 km,
 Drogi powiatowe – 52,3 km,
 Drogi gminne – 42 km
W zakresie przewozów pasażerskich potrzeby mieszkańców zaspokajają prywatne przedsiębiorstwa
przewozowe tzw. „busy” .

4.10 Gospodarka odpadami
W roku 2019 r. usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica
z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i domków letniskowych świadczyła firma
"Hydrosvat" Zakład Usług Wielobranżowych Lucjan Swatek ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój.
Firma została wybrana w trybie zamówienia z wolnej ręki. Umowa została zawarta na okres roku, tj.
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wykonawca odbierał odpady zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
W roku 2019 wytworzono na terenie Miasta i Gminy Wiślica następujące ilości odpadów
komunalnych przekazanych do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Rzędowie :Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03
01) –535,340 Mg,Zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) –72,120 Mg,Szkło (kod 20 01
02) –62,900 Mg,Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) –108,020Mg,Zużyte opony (kod 16 01
03) –18,420 Mg,5.W roku 2019 na bieżąco prowadzono postępowania w sprawie naliczania opłat za
odpady komunalne dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiślica, przyjmowano deklaracje o wysokości
opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz prowadzono interwencje w terenie w w/w sprawach.
Tabela 6Odpady komunalne
ODPADY KOMUNALNE
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
Jedn. miary
2016
2017
ogółem
t
444,79
463,3
ogółem na 1 mieszkańca
kg
79,4
83,7
z gospodarstw domowych
t
364,04
383,28
odpady z gospodarstw domowych
kg
65
69,3
przypadające na 1 mieszkańca
Źródło: Dane GUS, Bank danych lokalnych

2018
567,21
102,3
471,34

2019
578,99
105,2
476,56

85

86,6

str. 23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 32263644-0659-4CAD-9528-738BCDAC1471. Podpisany

Strona 23

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica
Na terenie gminy Wiślica nie ma czynnego składowiska odpadów i nie ma możliwości odzyskiwania
biogazu ze składowisk.

4.11 Wykorzystanie energii odnawialnej
Wykorzystanie energii z OZE na obszarze Gminy Wiślica opiera się na wykorzystaniu biomasy
w indywidualnych kotłowniach grzewczych stwierdzono ponadto występowanie kilkudziesięciu
małych instalacji do produkcji ciepła w oparciu o kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne
wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. Są to przede wszystkim instalacje w obiektach
prywatnych - głównie domach jednorodzinnych, a ich moc waha się w granicach 1,5-3,5 kW.

4.12 Klimat
Według podziału Polski na regiony klimatyczne gmina Wiślica znajduje się w wyżynnym regionie
klimatycznym śląsko -małopolskim. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5°C.
Najwyższe średnie temperatury notowane są w lipcu (+17,7oC),a najniższe w styczniu (-3°C).
Średnia roczna amplituda jest wysoka -jest to rezultat wpływów kontynentalnych. Obszar
gminy należy do jednego z mniej usłonecznionych obszarów Polski (1200 -1300 godzin). Liczba
dni pogodnych w roku wynosi 62,apochmurnych 122. Zima trwa statystycznie 92 dni, a lato 91
dni. Średnie roczne opady wynoszą około 600 mm opadów, z czego na okres wegetacyjny (IV -IX)
przypada 410 mm. Maksimum opadów w ciągu roku przypada na miesiące letnie, zaś minimum
w październiku, styczniu i marcu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 80 dni. Okres
wegetacyjny (średnia temperatura dobowa powyżej 5°C) trwa na tym obszarze około 210 dni. Gmina
Wiślica charakteryzuje się przeciętnym w skali kraju wskaźnikiem liczby dni, w których występują
wiatry silne (40 -50%), natomiast wiatry bardzo silne (powyżej 15 m/s) występują w obszarze
niskich wskaźników (około 2 dni).Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 80 dni. Okres
wegetacyjny (średnia temperatura dobowa powyżej 5°C) trwa na tym obszarze około 210 dni. Gmina
Wiślica charakteryzuje się przeciętnym w skali kraju wskaźnikiem liczby dni, w których
występują wiatry silne (40 –50%), natomiast wiatry bardzo silne (powyżej 15m/s) występują
w obszarze niskich wskaźników (około 2 dni).

4.13 Rolnictwo i leśnictwo
Gmina Wiślica jest gminą typowo rolniczą. Największy udział w gruntach leżących na obszarze Gminy
Wiślica mają właśnie użytki rolne, stanowiące przeważającą część gruntów gminy, niespełna 91%.
Użytki rolne stanowią 9097ha, z tego 5717 ha gruntów ornych ,104 ha sadów, 2018 ha łąk trwałych,
581 ha pastwisk. Gmina Wiślica posiada mały stopień zalesienia .Lasy i grunty zadrzewione stanowią
418ha -4,2%, a grunty zabudowane i zurbanizowane 3,6%. Najmniejszą część gruntów gminy
stanowią użytki ekologiczne. Grunty Gminy Wiślica to w 70 % gleby o klasach bonitacyjnych od IV do
VI. Są to gleby średnie i słabe. Pozostały odsetek stanowią gleby bardzo dobre oraz dobre, o klasie
od I do III.
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Wykres 7 Użytkowanie gruntów w gminie Wiślica

4.14Warunki geologiczne
Gmina
Wiślica
położona
jest
w
obrębie
dwóch
jednostek
geologicznych.
Południowozachodnią i północnozachodnią jej część budują utwory Niecki Nidziańskiej, zaś
pozostałą część Zapadlisko Przekarpackie. Niecka Nidziańska jest szerokim obniżeniem,
wypełnionym osadami kredowymi: marglami, wapieniami i opokami. Zapadlisko Przedkarpackie
wypełniają utwory trzeciorzędu (miocen) silnie zróżnicowane pod względem facjalnym: margle, iły,
gipsy i anhydryty. Utwory czwartorzędowe przykrywające starsze podłoże reprezentowane są
przez utwory holocenu i plejstocenu. Holocen wykształcony jest jako mady, mady piaszczyste i piaski
rzeczne. Plejstocen reprezentowany jest przez piaski fluwio –peryglacjalne tarasu średniego
i żwiry, zalegające na osadach mioceńskich lub górnej kredy.

4.15Obszary chronione
Powierzchnia chroniona Gminy Wiślica stanowi 99,9% całości gruntów leżących w granicach
administracyjnych gminy. Parki krajobrazowe zajmują 71,8% ogólnej powierzchni, natomiast Obszary
Chronionego Krajobrazu 28,1%. Obszary, które nie podlegają ochronie stanowią 0,1% całkowitej
powierzchni gminy.
Tabela 7Powierzchnia obszarów chronionych w Gminie Wiślica

Źródło: Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica
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Na terenie gminy znajdują się następujące obszary chronione:
 Nidziański Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
 Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu,
 Solecko-Pacanowski – Obszar Chronionego Krajobrazu,
 Ostoja Nidziańska – Obszary Siedliskowe Natura 2000,
 Ostoja Szaniecko-Solecka – Obszary Siedliskowe Natura 2000,
 Ostoja Kozubowska – Obszary Siedliskowe Natura 2000,
 Dolina Nidy – Obszary Ptasie Natura 2000,
Rezerwaty przyrody:
 Przęślin,
 Góry Wschodnie,
 Skorocice,
Pomniki przyrody, zlokalizowane w miejscowościach:
 Łatanice,
 Chotel Czerwony,
 Gorysławice,
 Wiślica,
 Skotniki Górne,
 Użytki ekologiczne w miejscowości Szczerbaków i Górki.
Nadnidziański Park Krajobrazowy
Nadnidziański Park Krajobrazowy w granicach gminy zajmuje powierzchnię 7282ha (72,4%
powierzchni gminy) jego otulina o statusie obszaru chronionego krajobrazu zajmuje powierzchnie
2202ha (21,9% powierzchni gminy) a łącznie zajmuje powierzchnię 9484ha (94,3% powierzchni
gminy).Na terenie NPK w granicach gminy znajdują się: 4 rezerwaty przyrody,7 pomników przyrody
nieożywionej i 3 użytki ekologiczne. Rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 12,10ha to:
 Rezerwat „Skotniki Górne” – rezerwat stepowy, ścisły, o powierzchni 1,90ha utworzony
w celu ochrony naturalnego stanowiska roślinności stepowej.
 Rezerwat Skorocice”– rezerwat stepowy, ścisły o powierzchni 7,70 ha utworzony w celu
ochrony stanowiska roślinności stepowej.
 Rezerwat „Przęślin”– rezerwat stepowy ścisły o powierzchni 0,72ha utworzony w celu
ochrony stanowiska roślinności stepowej oraz odsłonięcia gipsów grubokrystalicznych tzw.
„jaskółczych ogonów” dochodzących do 3m długości.
 Rezerwat „Góry Wschodnie”– rezerwat stepowy ścisły, o powierzchni 1,78ha utworzony
w celu ochrony stanowiska roślinności step
Solecko –Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu w granicach gminy zajmuje 574 ha (5,7%
powierzchni gminy),powstał na mocy Rozporządzenia Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września
1995 r. Nr 12/95.Na obszarze tym dominują zbiorowiska nieleśne. W dolinach rzek występują
zbiorowiska torfowiskowe, łąkowe z udziałem roślin halofilnych: muchotrzew solniskowy i koniczyna
skrzydlato -strąkowa.
Ostoja Nidziańska – Obszary Siedliskowe (PLH260003)
Obszar stanowi fragment rejonu Ponidzia w Małopolsce. Obejmuje naturalną dolinę Nidy i fragmenty
przylegających do niej płaskowyżów. Krajobraz jest tu bardzo urozmaicony. Rzeka Nida silnie
meandruje tworząc liczne starorzecza. W środkowej części biegu Nidy utworzył się rozległy kompleks
wilgotnych i podmokłych łąk, bagien i starorzeczy. Przy małym spadku koryta rzeki, co roku tworzą się
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tu rozlewiska i rozwijają zbiorowiska szuwarowe i utrzymują łąki kośne. Lessowe, lekko faliste obszary
płaskowyżów porozcinane są licznymi wąwozami, parowami oraz suchymi dolinami. Na odlesionym
obszarze zlokalizowane są dwa duże kompleksy stawów rybnych, będące ostoją wielu gatunków
ptaków. W centrum Ponidzia mamy do czynienia z typową rzeźbą krasową związaną
z występowaniem pokładów gipsu. Charakteryzuje ją występowanie licznych jaskiń, lejów krasowych,
wywierzysk i ślepych dolinek. Wapienne i gipsowe wzgórza oraz zbocza wąwozów porastają murawy
kserotermiczne, a dolinki zajęte są przez zbiorowiska łąkowe. Na NE od miejscowości Szczerbaków
znajduje się niewielki płat halofilnych szuwarów i łąk, zniszczony przez odwodnienie i próby orki, lecz
możliwy do renaturyzacji. Obszar ostoi jest słabo zalesiony. Występujące tutaj zbiorowiska leśne to
przede wszystkim lasy świeże z fragmentami siedlisk borowych i olsowych. Jednym z głównych
walorów ostoi jest kras gipsowy, tworzący podłoże dla rzadko spotykanych, kserotermicznych, na
gipsowych muraw. Związane są z nimi stanowiska wielu najrzadszych składników naczyniowej flory
polskiej. Znajduje się tu jedyne w Polsce stanowisko sierpika różnolistnego Serratulalycopifolia, oraz
jedna z najmocniejszych populacji dziewięćsiła popłocholistnego Carlinaonopordifolia. Dobrze
wykształcone i zachowane są także zbiorowiska łąkowe i torfowiskowe, oraz lasy łęgowe. Jest to
obszar występowania słonych źródeł, wokół których rozwijają się łąki halofilne. Łącznie na terenie
obszaru zidentyfikowano 18 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 20
gatunków z Załącznika II. W ostoi występuje bogata fauna bezkręgowców, zwłaszcza związanych
z siedliskami kserotermicznymi. Jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków, zwłaszcza wodnobłotnych i ważny punkt na szlaku wędrówkowym ptaków (Dolina Nidy jest ostoją ptaków o randze
europejskiej E62). W ostoi występuje jeden z największych w tej części kraju system rozlewisk.
Ostoja Szaniecko-Solecka – Obszary Siedliskowe PLH260034
Ostoja leży się w środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodnim fragmencie
Niecki Połanieckiej (Płaskowyżu Stanieckim i Kotlinie Borzykowskiej). Składa się z kilkunastu enklaw
z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami porośniętymi roślinnością kserotermiczną. Teren
poprzecinany jest licznymi ciekami wodnymi, miejscami tworzącymi zabagnione dolinki, w których
wykształciły się torfowiska. W północnej części obszaru znajdują się liczne odsłonięcia gipsów,
zwłaszcza wielko krystalicznych oraz liczne formy krasu powierzchniowego i podziemnego np.: leje,
studnie, zapadliska, jaskinie krasowe. Środkowa i południowa część wyróżnia się występowaniem
wód mineralnych z wysiękami, którym towarzyszy roślinność halofilna jak np. w okolicach wsi
Owczary.
Ostoja jest miejscem występowania najcenniejszych siedlisk muraw kserotermicznych i torfowisk
węglanowych, łąk solniskowych oraz ciepłych grądów. Jest to teren występowania aż czterech
gatunków naturowych: starodub łąkowy Ostericumpalustre, języczka syberyjska Ligulariasibirica,
obuwik pospolity Cypripediumcalceolus, lipiennik LoeselaLiparisloeselii. Zestawienie różnorodności
i jakości siedlisk i gatunków jest unikatowe w skali kraju i Europy. Szacunkowo na Tereni ostoi
występuje około 1100 gat. roślin naczyniowych, w tym ok.70 gatunków chronionych, 200 gatunków
zagrożonych w skali regionu i kraju. Niepowtarzalne są układy krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja
zabezpiecza najcenniejsze półnaturalne siedliska związane z występowaniem wapienia
i gipsu. Rozległy, zróżnicowany obszar stanowi najważniejszą w regionie ostoję dla dwóch gatunków
motyli dziennych – modraszka telejusa Maculinea teleius i modraszka nausitousa Glaucopsyche
nausithous. Istotne populacje tworzą tu również czerwończyk nieparek Lycaena dispar i czerwończyk
fioletek Lycaena helle. Ostoja stanowi znaczący w skali regionalnej obszar występowania pachnicy
dębowej Osmoderma eremita zasiedlającej tu przydrożne i śródpolne wierzby. Jest to także jedna
z najważniejszych w regionie ostoja dla kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej
Trituruscristatus, które szczególnie licznie zasiedlają południowe krańce ostoi z zalewanymi corocznie
łąkami i kompleksami stawów hodowlanych. Spotkać tam można jeszcze dziewięć innych gatunków
płazów oraz znaczące w województwie koncentracje ptaków wodno-błotnych. W tej części obszaru
stwierdzono także występowanie piskorza Misgurnusfossilis i kozy Cobitistaenia.
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Ostoja Kozubowska – Obszary Siedliskowe PLH260029
Ostoja położona jest w obrębie Niecki Nidziańskiej w południowo-wschodniej części Garbu
Wodzisławskiego. Stanowią ją rozległe kompleksy leśne o zróżnicowanym składzie gatunkowym.
Teren charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą wykształconą na kredowym, pokrytym lessami podłożu.
Wzniesienia porozcinane są licznymi dolinkami, jarami i wąwozami. Południowy fragment obszaru
stanowią kompleksy podmokłych łąk i pastwisk, poprzecinanych licznymi kanałami. Ponad 90%
obszaru stanowią lasy w większości grądy, bory sosnowo-dębowe, fragmenty olsów i łęgów
wiązowych występują także murawy kserotermiczne z roślinnością stepową.. W ostoi występuje
największy kompleks lasów grądowych (Tilio-Carpinetum) i łęgowych (Ficario-Ulmetum) na obszarze
Niecki Nidziańskiej oraz specyficzna postać grądu (nadnidziańska) nie spotykana w innych regionach.
Skład flory cechuje się dużym udziałem gatunków kalcyfilnych i ciepłolubnych. Płaty roślinności
charakteryzują się dużym bogactwem florystycznym, w tym udziałem gatunków chronionych,
rzadkich i zagrożonych. Na terenie ostoi znajdują się silne i liczne populacje obuwika pospolitego
Cypripediumcalceolus (np. rez. Wroni Dół). Ponadto w obszarze stwierdzono obecność górskich
gatunków roślin. Ostoja Kozubowska jest jednym z głównych stanowisk jelonka rogacza Lucanus
cereus w Polsce (rezerwat Polana Polichno wraz z otoczeniem). Dodatkowo łąki w południowo
wschodniej części obszaru zasiedla populacja modraszka telejusa Maculinea teleius, a w rosnących
tam wierzbach stwierdzono występowanie pachnicy dębowej Osmoderma eremita.
Dolina Nidy – Obszary Ptasie PLB260001
Ostoję stanowi dolina rzeki o szerokości 2-3 km, a wyjątkowo 6 km - koło miejscowości Umianowice,
gdzie tworzy się delta wsteczna. Charakterystyczne dla doliny są meandry rzeczne i starorzecza. Na
znacznym obszarze występują łąki kośne przechodzące w miejscach zabagnionych w turzycowiska.
Przy starorzeczach i oczkach wodnych występują zespoły szuwarowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie
rzeki szuwar mannowy. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie koryta występują zarośla wierzbowe
i olsy, a także sporadycznie zespoły łęgowe. W okresie wiosennym i letnim wzbierająca rzeka tworzy
rozległe rozlewiska. Dolina Nidy jest ostoja ptasią o randze europejskiej (E 62). Na jej terenie
występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, oraz 10 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji
krajowej następujących gatunków ptaków: bączek Ixobrychusminutus (PCK), bąk Botaurusstellaris
(PCK), ślepowron Nycticoraxnycyicorax, czapla biała Egretta alba, bocian czarny Ciconianigra,
podgorzałka Aythyanyroca, błotniak łąkowy Circus pygargus, błotniak stawowy Circus aeruginosus,
błotniak zbożowy Circus cyaneus (PCK), kropiatka Porzanaporzana, zielonka Porzanaparva, mewa
czarnogłowa Larusmelanocephalus, dzięcioł białoszyi Dendrocopossyriacus.W stosunkowo wysokim
zagęszczeniu występują: bocian biały Ciconiaciconia, derkacz Crexcrex, podróżniczek Lusciniasvecica,
zimorodek Alcedoatthis, gąsiorek Laniuscollurio.
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Tabela 8 Pomniki przyrody nieożywionej

Użytki ekologiczne
W Szczerbakowie (działka 145) został utworzony w 1995 roku na powierzchni 0,21ha użytek
ekologiczny o nazwie „Słone źródło w Szczerbakowie”. Jest to łąka w otoczeniu słonego źródła, na
której występują takie halofity jak: muchotrzew solniskowy, sitowiec nadmorski, przewiercień
wąskolistny,
W miejscowości Górki zostały utworzone w 2004 roku dwa użytki ekologiczne.1-na powierzchni 0,15
ha użytek pn. „GÓRKI I”, jest to pagórek gipsowy porośnięty roślinnością ciepłolubną 2. na
powierzchni o,34 ha użytek pn. „GÓRKI II” jest to gipsowy pagórek z odsłonięciem gipsów
laminowanych, porośnięty roślinnością ciepłolubną.
Krajowa sieć ekologiczna ECONET –Polska.
Na teren gminy wchodzi fragment węzła ekologicznego o randze międzynarodowej (obszar Buski)
oraz fragment węzła ekologicznego (obszar Nadnidziański). Cała dolina Wisły stanowi ważnym
międzynarodowy korytarz ekologiczny, łączący Morze Bałtyckie z Karpatami. Kilkadziesiąt
gatunków ptaków wodno błotnych wykorzystuje ją i jej dopływy (Nida) jako szlak sezonowych
wędrówek i ciąg dogodnych miejsc postoju. W okresie zimowym są to też miejsca zimowania dużych
zgromadzeń kaczek i mew oraz pochodzących ze Skandynawii traczy, gągołów i nurów. Funkcję
regionalnego korytarza ekologicznego pełni dolina rzeki Maskalis. Rangę lokalnych ciągów
ekologicznych posiadają pozostałe doliny rzek i cieków, zagospodarowane jako użytki zielone oraz
pasma zadrzewień i zakrzywień.
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Mapa 1: Obszary chronione na terenie gminy Wiślica

Źródło: geoportal.gov.pl
Legenda: RezerwatyParki KrajobrazoweParki Narodowe Obszar Chronionego Krajobrazu
Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe Natura 2000 – obszary ptasie Natura 200 Obszary siedliskowe
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5. Powietrze atmosferyczne
Ochrona powietrza to jedno z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska człowieka. Ochrona
powietrza przed zanieczyszczeniem w obecnym czasie staje się koniecznością, gdyż proces odnowy
atmosfery jest długotrwały. Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń atmosfery stanowią duże
niebezpieczeństwo, ponieważ z powodu ruchów mas powietrznych mogą być przenoszone na
znaczne odległości. Substancje te mogą występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej i mogą
wpływać na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę ożywioną, glebę, wodę lub powodować inne szkody
w środowisku.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez
utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych, lub co najmniej na tych
samych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej
do dopuszczalnych.

5.1 Stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Wiślica
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.
U. 2019 poz. 1396 z późn., zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały
Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów substancji w
powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej
substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi,
określającymi obowiązki, zasady i kryteria w zakresie prowadzenia oceny jakości powietrza w Polsce
są:
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.,
poz. 1396 z późn. zm.);
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) zmienione przez rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 r, poz. 1931);
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 r., poz. 1119);
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 r., poz. 914).
Na terenie województwa świętokrzyskiego dodatkowo obowiązuje uchwała nr XXII/292/20 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliwa. Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący harmonogram eliminacji
nie ekologicznych źródeł ciepła:
 od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych,
tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,
 od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolno użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według
normy PN-EN 303-5:2012),
 od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę,
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od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie
z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje
możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej

Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko
odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej
opalowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia
budynku do sieci miejskiej, bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych w kotłach
spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe.
Roczna ocena jakości powietrza, dokonywana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jest
prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek taki wynika
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu. Są to równocześnie substancje, dla których w prawie krajowym
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu) i w dyrektywach UE (2008/50/WE i 2004/107/WE) określono normatywne
stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/ docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić
w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi,
obejmuje 12 substancji: dwutlenek siarki SO2,dwutlenek azotu NO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6,
ozon O3, pył PM10, pył PM2,5, ołów Pb w PM10, arsen As w PM10, kadm Cd w PM10, nikiel Ni
w PM10, benzo(a)piren B(a)P w PM10.
W ocenach dokonywanych pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin
uwzględnia się 3 substancje: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3. Zgodnie z art. 89
ustawy - Prawo ochrony środowiska, kryteriami oceny i klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości
powietrza są:
 dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków
przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonej dla niektórych zanieczyszczeń),
 dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji (dozwolone
przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnoszą się także do jego wartości
powiększonej o margines tolerancji)1,
 poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków
przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu),
 poziom celu długoterminowego (dla ozonu).
Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE:
 Poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy
naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na
str. 32

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 32263644-0659-4CAD-9528-738BCDAC1471. Podpisany

Strona 32

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica





zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym
terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany.
Poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania,
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko
jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.
Poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć
w dłuższej perspektywie - z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze
zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia
ludzkiego i środowiska.

Kryteria klasyfikacji stref ze względu na ochronę zdrowia ludzi w zakresie: dwutlenku siarki SO2,
dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, ozonu O3, pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz
zawartości ołowiu Pb, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni i benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10
zamieszczono w tabeli 2.1. Dla pyłu PM2,5 oraz ozonu zdefiniowane są kryteria dodatkowej
klasyfikacji stref ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Kryteria te zestawiono w tabelach poniżej.
Tabela 9 Kryteria klasyfikacji stref ze względu na ochronę zdrowia ludzi w zakresie: SO2 , NO2 ,CO,
C6H6, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3

Źródło: ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT
WOJEWÓDZKI ZA ROK 2019
Objaśnienia do tabeli:
Sa- stężenie średnie roczne
S1 – stężenie 1-godzinne
S24 – stężenie średnie dobowe
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S8max – maksimum ze stężeń średnich ośmiogodzinnych kroczących (obliczanych ze stężeń 1-godzinnych)
w ciągu roku kalendarzowego.
S8max_d– maksimum dobowe ze stężeń średnich ośmiogodzinnych kroczących obliczanych ze stężeń średnich
jednogodzinnych; każdą wartość średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której kończy się
ośmiogodzinny okres uśredniania.
Ołów, arsen, kadm, nikiel, benzo(α)piren – oznaczane w pyle zawieszonym PM10.

Tabela 10Kryteria klasyfikacji stref ze względu na ochronę roślin w zakresie dwutlenku siarki SO2,
tlenków azotu NOx i ozonu O3

Źródło: ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT
WOJEWÓDZKI ZA ROK 2019
Objaśnienia do tabeli:
Sa- stężenie średnie roczne
Sw- stężenie średnie w sezonie zimowym; sezon zimowy obejmuje okres od 1 października roku
poprzedzającego rok oceny do 31 marca w roku oceny.
AOT405L –suma różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80
μg/m3,
dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8:00 a 20:00 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której
stężenie jest większe niż 80 μg/m3. Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat; w przypadku braku
kompletnych danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się
na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.

Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo ochrony środowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości
powietrza strefę stanowią:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.
Nazwy i kody stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r., w sprawie
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 10 sierpnia 2012 poz. 914). Liczba stref
w Polsce wynosi 46, wśród których jest obecnie 12 aglomeracji, 18 miast o liczbie mieszkańców
powyżej 100 tysięcy (nie będących aglomeracją) oraz 16 stref – pozostałych obszarów województw.
Oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi prowadzone są w każdej z 46 stref.
W ocenach pod kątem ochrony roślin uwzględnia się 16 stref – ocenie tej nie podlegają strefy str. 34
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aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. i strefy - miasta o liczbie mieszkańców powyżej
100 tys. W województwie świętokrzyskim, dla celów klasyfikacji pod kątem zawartości: ozonu,
benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10,
zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu oraz dla pyłu PM2,5, wyłoniono
2 strefy: miasto Kielce i strefę świętokrzyską na terenie której leży Gmina Wiślica.
Tabela 11Zestawienie stref w województwie świętokrzyskim

Źródło: ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT
WOJEWÓDZKI ZA ROK 2019
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony zdrowia ludzi obie
strefy (miasto Kielce i strefa świętokrzyską) uzyskały klasę C z powodu przekroczeń poziomu
dopuszczalnego określonego dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężeń 24-godzinnych oraz
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Przekroczenie poziomu celu długoterminowego
określonego dla ozonu skutkowało nadaniem strefom klasy D2. Dodatkowa klasyfikacja pod kątem
zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM2,5 wykazała przekroczenie poziomu dopuszczalnego
określonego dla fazy II w strefie miasta Kielce (klasa C1). Dla stref ze statusem klasy C, zgodnie z art.
91 ustawy - Poś, zarząd województwa opracowuje, a sejmik województwa uchwala program ochrony
powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych w powietrzu oraz
pułapu stężenia ekspozycji. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne integralną
część programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji stanowić ma plan działań
krótkoterminowych. Klasa D2 skutkuje natomiast, w myśl art. 91a Ustawy, podjęciem
długoterminowych działań naprawczych będących celem wojewódzkiego programu ochrony
środowiska. Pod względem pozostałych zanieczyszczeń strefom nadano status klasy A z uwagi na
nieprzekraczanie (ponad dozwoloną ilość) poziomu dopuszczalnego i docelowego dla każdej
z ocenianych substancji. Ogólne wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu
na ochronę zdrowia ludzi przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 12Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
zuwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi – klasyfikacja podstawowa
(klasy: A, C)2.

Źródło :ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT
WOJEWÓDZKI ZA ROK 2019
1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny II faza, strefa miasta Kielce uzyskała klasę C1

Wyników oceny ze względu na ochronę roślin
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony roślin, strefę
świętokrzyską pod względem dotrzymania wartości dopuszczalnych dla NOx i SO2 zakwalifikowano
do klasy A. Natomiast z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego i poziomu celu
długoterminowego ozonu, strefę świętokrzyską zaliczono do klasy C i D2. Ogólne wyniki klasyfikacji
stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę roślin przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 13 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin-klasyfikacja podstawowa (klasy:
A,C)

Źródło: ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT
WOJEWÓDZKI ZA ROK 2019
Strefy, w których wystąpiły przekroczenia
Ocena jakości powietrza w 2019 roku podobnie jak ocena za rok poprzedni wykonana została
w obowiązującym układzie stref, według którego w województwie świętokrzyskim oceniane są dwie
strefy: miasto Kielce i strefa świętokrzyska. Przekroczenia norm wystąpiły w obu strefach, pod kątem
ochrony zdrowia ludzi, w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (24-godzinny poziom dopuszczalny) oraz
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (poziom docelowy) – klasa C. Ponadto w strefie miasta Kielce, również
pod kątem ochrony zdrowia ludzi, przekroczony został pył zawieszony PM2,5 (dla dodatkowego

2

źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim, rok 2018, WIOŚ Kielce, 2019
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kryterium: poziom dopuszczalny faza II) – klasa C1. Dla kryterium ochrony roślin klasę C uzyskała
strefa świętokrzyska pod względem przekroczeń poziomu docelowego ozonu. W obu strefach i dla
obu rozpatrywanych kryteriów (ochrona zdrowia ludzi i ochrona roślin) przekroczone zostały również
poziomy celów długoterminowych określonych dla ozonu, które powinny być osiągnięte do 2020
roku – klasa D2. Listę stref, w których wystąpiły przekroczenia wraz z charakterystyką sytuacji
przekroczeń przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 14 Zestawienie informacji dotyczących obszarów przekroczeń dla poszczególnych
zanieczyszczeń w roku 2019 w województwie świętokrzyskim, z uwzględnieniem kryterium
określonego w celu ochrony zdrowia

Źródło: ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT
WOJEWÓDZKI ZA ROK 2019
Tabela 15 Zestawienie informacji dotyczących obszarów przekroczeń dla poszczególnych
zanieczyszczeń w roku 2019 w województwie świętokrzyskim, z uwzględnieniem kryterium
określonego w celu ochrony roślin
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Źródło: ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT
WOJEWÓDZKI ZA ROK 2019
Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych wprowadza Harmonogram realizacji działań naprawczych dla stref województwa
świętokrzyskiego, który został opracowany w oparciu o dokonaną diagnozę istniejącego stanu jakości
powietrza oraz analizę podstawowych przyczyn niedotrzymania standardów. Działania naprawcze
jakie według dokumentu gmina Wiślica powinna wprowadzić to:
 Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych
 Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje,
konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych
 Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń
do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów

5.2 Ogniska zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są źródła tzw. „niskiej emisji”. Źródła zanieczyszczeń to
paleniska domowe, kotłownie lokalne, zakłady rzemieślnicze. Mają one znaczny, jeśli nie największy,
udział w zanieczyszczeniu powietrza. Nasilenie emisji notuje się w okresie zimowym, kiedy
gospodarstwa domowe są ogrzewane opałem (węgiel kamienny, koks, a także różnego rodzaju
materiał odpadowy).
Duży wpływ na stan czystości powietrza wywierają zanieczyszczenia pochodzące ze środków
transportu. Pochodzą one ze spalania paliw płynnych w pojazdach mechanicznych. Ich przyczyną jest
zły stan techniczny wielu pojazdów, niska kultura eksploatacji, a także wzrastające nasilenie ruchu
pojazdów. Należy liczyć się z dalszym rozwojem komunikacji i dlatego można oczekiwać nasilenia
emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z tego źródła. Wraz z szybkim rozwojem komunikacji,
wzrasta ilość stacji benzynowych, w sąsiedztwie których występuje znaczne podwyższenie stężenia
metali ciężkich tj. ołowiu, żelaza, miedzi, cynku, dlatego w tych miejscach powinno się tworzyć
naturalne bariery neutralizujące rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, czyli zakładać otuliny wokół
stacji (zadrzewianie, żywopłoty). Stan wielu odcinków dróg biegnących przez teren Gminy jest często
niezadawalający. Emisja ze źródeł komunikacyjnych stanowi istotne zagrożenie na terenach
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu
pojazdów. Jej zmniejszenie nastąpi dzięki egzekwowaniu norm emisji spalin, niedopuszczaniu do
ruchu pojazdów w złym stanie technicznym oraz nie posiadających katalizatorów.
Oprócz źródeł lokalnych na jakość powietrza gminy Wiślica (podobnie jak w całym powiecie
opatowskim) znaczący wpływ mają ponadregionalne zanieczyszczenia pochodzące z sąsiednich
regionów – głównie z uprzemysłowionych sąsiednich powiatów kieleckiego.
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6. Bazowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w Gminie
Wiślica
6.1 Metodologia

Celem bazowej inwentaryzacji emisji jest wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego wskutek zużycia
energii na terenie gminy Wiślica w roku bazowym. Inwentaryzacja emisji CO2 (bazowa oraz prognoza
do roku 2020) została wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (Covenant of
Mayors) określonymi m.in. w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan” ("Jak
opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii"). Dokument opracowano zgodnie
z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów przedstawionymi na początku roku 2010, zawierającymi
m.in. nowe wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych nośników. W celu obliczenia emisji CO2 w roku
bazowym wyznacza się zużycie energii finalnej dla poszczególnych sektorów odbiorców w tych latach
na inwentaryzowanym obszarze. Sektorami tymi są:
 budynki mieszkalne,
 budynki użyteczności publicznej,
 oświetlenie uliczne,
 transport,
 przemysł i usługi.
Zużycie energii finalnej związane jest z wykorzystaniem:
 energii elektrycznej,
 paliw transportowych,
 gazu sieciowego,
 paliw opałowych.
Zebrane dane dla obszaru gminy Wiślica odnoszą się do stanu na koniec roku 2010, dlatego też rok
2010 jest dla naszej inwentaryzacji rokiem bazowym, natomiast rokiem docelowym dla którego będą
przeprowadzane prognozy emisji ustala się na 2020. Rok 2010 wybrano ze względu na możliwość
zebrania jednorodnych danych z poszczególnych sektorów, jak również możliwość dalszego
monitorowania na podstawie danych z tego samego źródła.
Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą od:
1) Urząd Gminy w Wiślicy w zakresie:
 sytuacji energetycznej budynków użyteczności publicznej,
 działań prowadzonych przez urząd w ostatnich latach dotyczących efektywności
energetycznej,
 danych dotyczących wykorzystania energii z źródeł odnawialnych w budynkach oraz
instalacjach na terenie gminy,
 informacji dotyczących systemu transportowego,
 danych na temat stanu oświetlenia ulicznego,
 informacji dotyczących planów działań na najbliższe lata,
2) Przedsiębiorstwa energetyczne:
 PGE SA Oddział Skarżysko- Kamienna,
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
 Gaz-System S.A.,
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3) Starostwo Powiatowe w Busku- Zdrój,
4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
6) Główny Urząd Statystyczny,
7) Ankietyzacja mieszkalnictwa indywidualnego oraz sektora usług i przemysłu.
Ankietyzacji poddano mieszkańców Gminy Wiślica na próbie statystycznej liczącej 425 budynków
mieszkalnych spośród 1735 ( stan na dzień 31-12-2014, GUS), przedsiębiorstwa i lokalne firmy, skąd
odzew ankietyzacji był znikomy, dlatego posiłkowano się próbą statystyczną 7 przedsiębiorstw na 300
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Wiślica ( stan na dzień 31-12-2014,
GUS, dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie podmiotów
uiszczających opłaty środowiskowe). Ankietyzacją objęto także wszystkie obiekty publiczne.

6.2 Wskaźniki emisji
Wskaźniki emisji opisują ile ton CO2 przypada na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC, które
obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy.
Tabela 16 Wskaźniki emisji dla stosowanych typów paliw na terenie gminy Wiślica
Wartość opałowa
Wskaźnik emisji CO2
Paliwo
MWh/Mg
GJ/Mg
Mg/MWh
Mg/GJ
Węgiel kamienny
7,40
26,7
0,346
0,096
Gaz ziemny
13,30
48,0
0,202
0,056
Olej opałowy
11,19
40,4
0,279
0,077
Biomasa (drewno)
4,32
15,6
0,395
0,109
Olej napędowy
11,91
43,0
0,267
0,074
Benzyna silnikowa
12,27
44,3
0,249
0,069
LPG
13,10
47,3
0,227
0,063
Energia elektryczna
1,191
0,330
Źródło: Poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
Energia elektryczna jest wykorzystywana w każdej gminie, choć główne zakłady ją produkujące są
zlokalizowane na obszarze jedynie niektórych z nich. Zakłady te są często znaczącymi emitentami CO2
(jeżeli jako źródło energii wykorzystują paliwa kopalne), lecz wyprodukowana przez nie energia
elektryczna zaspokaja nie tylko zapotrzebowanie na energię elektryczną gminy, na której terenie
zostały wybudowane, ale także zapotrzebowanie większego obszaru. Innymi słowy, energia
elektryczna wykorzystywana w danej gminie zwykle pochodzi z różnych zakładów i instalacji, zarówno
tych zlokalizowanych w jej granicach administracyjnych, jak i tych leżących poza jej granicami.
W konsekwencji CO2 wyemitowany w związku ze zużyciem energii elektrycznej na terenie gminy
w rzeczywistości pochodzi z tych różnych zakładów i instalacji. Wyliczenie jego ilości przypadającej na
każdą gminę byłoby bardzo trudnym zadaniem, jako że fizyczne przepływy energii elektrycznej
przekraczają granice administracyjne i zmieniają się w zależności od szeregu czynników. Co więcej,
wspomniane gminy zwykle nie mają kontroli nad emisjami takich zakładów.
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Z wymienionych powodów, jak również mając na uwadze, że głównym obszarem zainteresowania
jest strona popytu na energię (strona konsumpcyjna), zaleca się wykorzystanie krajowego wskaźnika
emisji jako punktu wyjścia do wyznaczenia lokalnego wskaźnika emisji
emisji.

6.3 Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Wiślica
W niniejszym rozdziale podsumowano informacje o zużyciu energii i związanej z tym emisji
dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach, grupach użytkowników energii w roku 2010 i 2014.
Łącznie zużycie energii końcowej w gminie Wiślica w roku 2010 wyniosło 227 306,48 MWh.
W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na poszc
poszczególne
zególne sektory odbiorców:
Tabela 20 Zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2010
Zużycie energii 2010
Zużycie energii 2014
Sektor
MWh/rok
MWh/rok
2
804,64
2 014,41
Obiekty publiczne
74 461,80
78 375,14
Obiekty mieszkalne
102 820,42
111 195,88
Transport
613,27
613,27
Oświetlenie
46 606,35
28 910,86
Usługi, handel, przemysł
227 306,48
221 109,57
Suma
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
Wykres 8 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowił w 2010 r. sektor transportu (45,20%). Około
32,80% całkowitego zużycia energii przypada na sektor obiektów mieszkalnych. Sektor usług, handlu
i przemysłu stanowił 20,5%, obiekty publiczne 1,2% całkowitego zużycia energii, natomiast
oświetlenie uliczne 0,3%.Na poniższym wykresie przedstawiono zmianę
anę udział poszczególnych
sektorów w ogólnym zapotrzebowaniu gminy na energię końcową.
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Wykres 9 Zmiana zużycia energii w podziale na poszczególne sektory w gminie Wiślica

Źródło: Opracowanie własne
Sumaryczna wartość emisji CO2 w roku 2010 wynosiła 74 104,70 MgCO2. W poniższej tabeli
przedstawiono wartość emisji w podziale na poszczególne sektory odbiorców energii.
Tabela 17 Emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach odbiorców w
roku 2010 i 2014
Emisji CO2 2010
Emisji CO2 2014
Sektor
Mg/rok
Mg/rok
1 427,08
1 213,97
Obiekty publiczne
29 004,90
30 818,68
Obiekty mieszkalne
27 134,65
29 344,96
Transport
730,40
730,40
Oświetlenie
15 807,66
10 252,21
Usługi, handel, przemysł
74
104,70
72 360,23
Suma
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
Najwyższą wartością emisji CO2 w 2010 r. charakteryzował się sektor obiektów mieszkalnych i sektor
transportu, stanowiące odpowiednio 39,1% i 36,6%. Sektor usług, handlu i przemysłu odpowiadał za
21,30% całkowitej emisji. Najmniejszy udział w całkowitej emisji CO2 na terenie gminy stanowiło
stan
oświetlenie uliczne i sektor obiektów publicznych, które odpowiadały z 1% i 1,9% całkowitej emisji.
Wykres 10 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
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W ramach przeprowadzonej analizy określono zużycie energii i emisję CO2 dla poszczególnych paliw.
W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na rodzaj paliwa.
Tabela 18 Zużycie energii końcowej dla poszcze
poszczególnych
gólnych paliw w roku 2010 i 2014
Zużycie energii 2010
Zużycie energii 2014
Rodzaj paliwa
MWh/rok
MWh/rok
102 072,16
95 596,04
Węgiel kamienny
0,00
0,00
Gaz ziemny
0,00
0,00
Ciepło sieciowe
1
284,70
1
345,98
Biomasa (drewno)
16 267,35
7 463,43
Olej opałowy
4 861,85
5 508,24
Energia elektryczna
2 547,49
2 755,00
LPG
Olej napędowy
88 245,06
95 433,25
Benzyna
12 027,87
13 007,63
227 306,48
221 109,57
Suma
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
Wykres 11 Udział poszczególnych paliw w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowił węgiel kamienny (45%) oraz olej napędowy
stanowiący ok 39% całkowitego zzużycia.
użycia. Ok. 7% całkowitego zużycia energii pochodzi z oleju
opałowego, 5% ze spalania benzyny. Na poniższym wykresie przedstawiono zmianę udziału
poszczególnych nośników w pokryciu ogólnego zapotrzebowania w gminie na energię końcową.
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Wykres 12 Zmiana zużycia energii w podziale na poszczególne nośniki w gminie Wiślica

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 19 Emisja CO2 dla poszczególnych paliw w roku 2010 i 2014
Emisji CO2 2010
Emisji CO2 2014
Rodzaj paliwa
Mg/rok
Mg/rok
36 133,55
33 841,00
Węgiel kamienny
0,00
0,00
Gaz ziemny
0,00
0,00
Ciepło sieciowe
507,45
531,66
Biomasa (drewno)
4 538,59
2 082,30
Olej opałowy
5 790,46
6 560,31
Energia elektryczna
578,28
625,39
LPG
Olej napędowy
23 561,43
25 480,68
Benzyna
2 994,94
3 238,90
74 104,70
72 360,23
Suma
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet
Największy udział całkowitej emisji CO2 stanowiła w 2010 r. emisja związana ze spalaniem węgla
kamiennego (49%). 32% całkowitej emisji było związane ze zużyciem oleju napędowego, 7% ze
zużycia energii elektrycznej, 6% ze spalania oleju opałowego, 4% ze spalania benzyny.
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Wykres 13 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

6.4 Identyfikacja obszarów problemowych
Inwentaryzacja źródeł i wielkości emisji oraz przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na
zdefiniowanie obszarów problemowych, czyli aspektów o największej uciążliwości dla Gminy.
W związku z wynikami bazowej inwentaryzacji stwierdzić n
należy, że:
 Głównym emitentem CO2 w Gminie Wiślica jest tzw. niska emisja lokalna;
 Znaczą emisję CO2 generuje mieszkalnictwo prywatne i budynki JST;
 Znaczna część mieszkań ogrzewanych jest węglem – najbardziej emisyjnym nośnikiem
energii;
 Największy prognozowany
nozowany wzrost zużycia energii oraz emisji CO2 nastąpi w sektorze
mieszkalnictwa oraz transportu;
 Wzrost zużycia energii elektrycznej.
Głównym paliwem stosowanym w lokalnych kotłowniach jest węgiel. Uwarunkowania geograficzne
sprawiają, iż przez gminę przebiegają
rzebiegają drogi wojewódzkie o znaczeniu tranzytowym. Ruch
samochodowy na drogach jest znaczny i według prognozy do roku 2020 będzie rósł. Położenie
sprawia również, iż gmina jest chętnie wybierana jako miejsce do życia i pracy, o czym świadczy
rosnąca liczba
zba podmiotów gospodarczych i trend wzrostowy w zakresie powierzchni mieszkań.
W związku z tym emisja z tytułu mieszkalnictwa oraz z sektora przemysłu i usług ma znaczący udział
w bilansie Gminy.
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7. Cel główny oraz cele szczegółowe
Jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań środowisk decyzyjnych jest takie realizowanie zadań
publicznych, aby przyczyniały się one do poprawy jakości życia mieszkańców w różnych jego
aspektach: gospodarczych, ekonomicznych, środowiskowych, kulturowych, itd.
Na jakość życia przekłada się jednoznacznie jakość środowiska w miejscu zamieszkania, dlatego
należy tak kształtować i realizować politykę na różnych szczeblach, a głównie na poziomie lokalnym,
aby polepszać jego stan, biorąc pod uwagę wszystkie lokalne uwarunkowania i możliwości.
Najbardziej problemy te są odczuwalne na poziomie lokalnym, dlatego władze lokalne mają
największą odpowiedzialność w tym zakresie. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do
roku 2020 wyznaczała następujące cele strategiczne i cel szczegółowe:
Celem strategiczny 1 - ograniczenie zużycia energii o 6,24 % w stosunku roku bazowego. Zakładana
redukcja wyniesie 14 186,15 MWh, co pozwoli osiągnąć w 2020 poziom zużycia energii na poziomie
213 120,34 MWh.
Celem strategiczny 2-redukcja emisji CO2 o 7,84% w stosunku roku bazowego. Zakładana redukcja
wyniesie 5 807,25 MgCO2, co pozwoli osiągnąć w 2020 poziom redukcji emisji do 68 297,45 MgCO2.
Celem strategiczny 1-wzrost udziału energii pochodzącej z OZE o 0,73% w roku 2020 w stosunku roku
bazowego. Zakładany udział energii z OZE w roku 2020 wyniesie 1 545,85 MWh, tj. 0,73% w stosunku
do roku bazowego. Udział OZE w bilansie energetycznym gminy Wiślica w roku 2020 wyniesie
w wyniku podjętych działań Planu 0,73%.
Cel strategiczny sformułowany jako redukcja emisji CO2 i zużycia energii, w tym wzrost udziału
energii z OZE, możliwy jest do osiągnięcia poprzez realizację celów szczegółowych, które
zdefiniowane zostały następująco:
 Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej poddanych
termomodernizacji;
• Redukcja zanieczyszczeń atmosfery przez likwidację tzw. „niskiej emisji” z sektora
mieszkalnictwa;
• Podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych i
przedsiębiorstwach;
• Remont infrastruktury drogowej i budowa ścieżek rowerowych,
• Modernizacja oświetlenia ulicznego,
• Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie
technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii;
• Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy;
• Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców;
• Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie;
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego;
• Wdrożenie działań nieinwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i zarządzania
energią w Gminie, zielonych zamówień publicznych.
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W ramach aktualizacji dokumentu wyznaczono nowy cel
W ramach aktualizacji dokumentu wyznacza się natomiast nowe cele strategiczne do 2023
w brzmieniu:
Celem strategiczny 1 –ograniczenie zużycia energii o 6,43 % w stosunku roku bazowego. Zakładana
redukcja wyniesie 14 604,61 MWh, co pozwoli osiągnąć w 2020 poziom zużycia energii na poziomie
212 966,09MWh.
Celem strategiczny 2-redukcja emisji CO2 o 8,07% w stosunku roku bazowego. Zakładana redukcja
wyniesie 5 981,22MgCO2, co pozwoli osiągnąć w 2023 poziom redukcji emisji do 68 297,45MgCO2.
Celem strategiczny 3-wzrost udziału energii pochodzącej z OZE o 0,76% w roku 2023 w stosunku roku
bazowego. Zakładany udział energii z OZE w roku 2023 wyniesie 1 624,73MWh, tj. 0,76% w stosunku
do roku bazowego. Udział OZE w bilansie energetycznym gminy Wiślica w roku 2025 wyniesie
w wyniku podjętych działań Planu 0,76%.
Celem strategiczny 4 -Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza tj. zmniejszenie emisji PM10 o 0
0558 Mg/rok iPM2,5 o 0,0528 Mg/rok.
Cel wskazane w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica są spójne z Ramami
polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Najważniejsze cele na 2030 r. to:
 ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu
z 1990 r.)
 zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym
zużyciu energii
 zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej
Wskazane w aktualizacji PGN cele/działania przyczynią się do osiągnięcia założeń Ram Polityki
klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
Cele szczegółowe można osiągnąć poprzez następujące działania:
 Zwiększenie świadomości energetycznej mieszkańców poprzez przygotowanie i aktualizacje
dokumentów oraz wprowadzenie stałych działań informacyjnych.
 Wzrost liczby budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej objętych termomodernizacją.
 Ograniczenie „niskiej emisji” z sektora budownictwa mieszkalnego.
 Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych, budynkach użyteczności
publicznej oraz w przedsiębiorstwach.
 Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie
technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia ulicznego.
 Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej,
w budynkach gospodarstwa domowych oraz w przedsiębiorstwach.
 Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
 Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców.
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8. Działania i środki zaplanowane na okres objęty planem
Osiągnięcie założonego celu strategicznego w jest możliwe poprzez realizację konkretnych działań
w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2023 roku. w niniejszym opracowaniu wyszczególniono
zadania:
 inwestycyjne,
 nieinwestycyjne (edukacyjne, promocyjne).
Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą możliwości/potrzeby realizacji działań w obszarach
istotnych dla gminy przez niezidentyfikowanych dotąd interesariuszy, są to typy projektów z projektu
Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego dla osi priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia, które będą mogły być
dofinansowane.

Sfera użyteczności publicznej

Tabela 20Rodzaje projektów mające znaczące dla osiągnięcia wyznaczonych celów w obszarach
istotnych dla gminy przez niezidentyfikowanych dotąd interesariuszy
Sektor
Rodzaj Działania
Uszczegółowienie projektu
Budowa, przebudowa i modernizacja (w tym zakup urządzeń) infrastruktury,
służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze
wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna,
biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej.
Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
Wytwarzanie
w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci
i dystrybucja
dystrybucyjnej/ przesyłowej
energii
Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła
pochodzącej ze
i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii
źródeł
pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie
odnawialnych.
z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
Budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw
(drugiej i trzeciej generacji).

Termomoderniza
cja obiektów
użyteczności
publicznej (w tym
termomodernizac
ja głęboka).

Możliwość realizacji projektów polegających na wytwarzaniu i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla sektora mieszkaniowego (inwestycje
parasolowe).
Kompleksowa termomodernizacja budynków, polegająca na ociepleniu przegród
zewnętrznych, wymianie/izolacji pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła na jednostki o większej sprawności
i zastosowaniu paliw o niższej emisji CO2, modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania, modernizacji systemów wentylacyjnych, zastosowanie regulacji
dobowej i tygodniowej temperatury w budynkach. Wprowadzenie systemu
zarządzania energią w oparciu o TIK 4. Instalacja OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach.
Realizacja zadań przyczyni się do poprawy komfortu cieplnego w budynkach,
ograniczenia wydatków budżetowych gminy na utrzymanie obiektów,
str. 48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 32263644-0659-4CAD-9528-738BCDAC1471. Podpisany

Strona 48

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica

Wymiana
oświetlenia
wewnątrz
budynków na
energooszczędne.
Wymiana sprzętu
elektronicznego
na
energooszczędne.
Zmiana źródła
ciepła.

Skojarzone
wytwarzanie
ciepła i energii
elektrycznej
w mikrokogenera
cji.

Strefa mieszkalnictwa

Wytwarzanie
energii
pochodzącej ze
źródeł
odnawialnych.

Wymiana sprzętu
gospodarstwa
domowego
i elektronicznego
na
energooszczędny.
Termomoderniza
cja budynków
mieszkalnych (w

zmniejszenie zużycia energii (paliw), ograniczenia emisji CO2 oraz innych
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw do celów
grzewczych.
W ramach projektu realizowane będą zadania polegające m.in. na: wymianie
tradycyjnych żarówek na energooszczędne punkty świetlne, dobór właściwych do
zastosowania źródeł światła, montaż właściwych opraw oświetleniowych, montaż
urządzeń automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia, montaż urządzeń
do regulacji natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.
Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK.
W ramach projektu realizowane będzie możliwość zakupu sprzętu
elektronicznego głównie sprzętu biurowego, a także sprzętu AGD o wyższej klasie
energetycznej. Wymiana sprzętu pozwoli zmniejszyć zużycie energii oraz
ograniczyć emisje gazów.
Przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła
ciepła lub podłączeniem do sieci gazowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji
oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Mikrokogenereacja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których
występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię
cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się
w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało
zmienne bądź stałe (np. szpitale, placówki edukacyjne oraz inne obiekty
użyteczności publicznej). Wysoka sprawność układów skojarzonych pozwala na
efektywne wykorzystanie energii zawartej w dostarczanym do urządzenia
paliwie, co w efekcie redukuje koszt wytworzenia energii. Do innych korzyści
wynikających z zastosowania mikrokogeneracji należą m.in.: niższe koszty energii
dla użytkowników, obniżenie zużycia paliw, redukcja emisji zanieczyszczeń.
Budowa, przebudowa, modernizacja, zakup infrastruktury do produkcji energii
elektrycznej i/lub cieplnej wytwarzanej w oparciu o wszystkie źródła energii
odnawialnej.
W ramach projektu przewiduje się inwestycje polegające na
wykorzystaniu/montażu instalacji do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych. Zwiększenie udziału energii z OZE w bilansie energetycznym gminy
pozwoli na ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych oraz
ograniczenie emisji CO2 oraz innych szkodliwych gazów.
Aktualnie na jedno gospodarstwo domowe przypada coraz większa liczba różnych
urządzeń elektrycznych, co powoduje wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną. Dlatego też należy zwracać uwagę na energochłonność urządzeń
elektrycznych. Warto wybierać produkty o wyższej klasie energetycznej. Kolejne
modele tego samego produktu zużywają coraz mniej energii nie tracąc przy tym
nic na komforcie użytkowania czy wydajności sprzętowej. Zmniejszenie zużycia
energii przyniesie korzyści zarówno dla środowiska, ale także dla gospodarstwa
domowego w postaci zmniejszenia opłat za energię elektryczną.
Kompleksowa termomodernizacja budynków, polegająca na ociepleniu przegród
zewnętrznych, wymianie/izolacji pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła na jednostki o większej sprawności
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tym
termomodernizac
ja głęboka).

Sfera gospodarcza

Wymiana
oświetlenia
wewnątrz
budynków na
energooszczędne.
Zastosowanie
energooszczędny
ch technologii
produkcji
i użytkowania
energii w celu
zwiększenia
efektywności
energetycznej
w przedsiębiorst
wach
Zwiększenie
efektywności
energetycznej
budynków
poprzez
termomodernizac
je (w tym
termomodernizac
ja głęboka).
Wymiana
oświetlenia
wewnątrz
budynków na
energooszczędne.
Wykorzystaniu
surowców
wtórnych
w procesie
produkcyjnym.

i zastosowaniu paliw o niższej emisji CO2, modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania, modernizacji systemów wentylacyjnych, zastosowanie regulacji
dobowej i tygodniowej temperatury w budynkach - przyczyni się do poprawy
komfortu cieplnego w budynkach, ograniczenia wydatków na utrzymanie
obiektów, zmniejszenia zużycia energii (paliw), ograniczenia emisji CO2 oraz
innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw do
celów grzewczych.
W ramach projektu realizowane będą zadania polegające m.in. na: wymianie
tradycyjnych żarówek na energooszczędne punkty świetlne, dobór właściwych do
zastosowania źródeł światła, montaż właściwych opraw oświetleniowych, montaż
urządzeń automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia, montaż urządzeń
do regulacji natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.
Modernizacja procesów produkcyjnych i zmiana technologii na niskoemisyjne
(np. bardziej efektywne wykorzystanie mediów energetycznych, stosowanie
automatycznych i zintegrowanych systemów), zastosowanie energooszczędnych
np. maszyn, silników i napędów (np. upowszechnianie stosowania
elektronicznych urządzeń sterujących), itp. Modernizacja i rozbudowa linii
produkcyjnych w celu podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK.
Modernizacja procesów produkcyjnych będzie polegać na zmniejszeniu zużycia
energii elektrycznej, wody oraz zapotrzebowania na ciepło i chłód.
Kompleksowa termomodernizacja budynków, polegająca na ociepleniu przegród
zewnętrznych, wymianie/izolacji pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła na jednostki o większej sprawności
i zastosowaniu paliw o niższej emisji CO2, modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania, modernizacji systemów wentylacyjnych, zastosowanie regulacji
dobowej i tygodniowej temperatury w budynkach. Wprowadzenie systemu
zarządzania energią w oparciu o TIK.
Realizacja zadań przyczyni się do poprawy komfortu cieplnego w budynkach,
ograniczenia wydatków na utrzymanie obiektów, zmniejszenie zużycia energii
(paliw), ograniczenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza w wyniku spalania paliw do celów grzewczych.
W ramach projektu realizowane będą zadania polegające m.in. na: wymianie
tradycyjnych żarówek na energooszczędne punkty świetlne, dobór właściwych do
zastosowania źródeł światła, montaż właściwych opraw oświetleniowych, montaż
urządzeń automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia, montaż urządzeń
do regulacji natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. Wprowadzenie systemu
zarządzania energią w oparciu o TIK.
W ramach projektu będą wspierane procesy technologiczne mające na celu
wykorzystywanie surowców wtórnych w wyniku czego podniesiona zostanie
efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.
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Transport

Oświetlenie uliczne

Wytwarzanie
i dystrybucja
energii
pochodzącej ze
źródeł
odnawialnych.

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego na
energooszczędne.
Zastosowanie
systemu
inteligentnego
sterowania
oświetleniem
ulicznym.
Zmiana/moderniz
acja systemów
organizacji ruchu
oraz wdrażanie
inteligentnych
systemów.
Poprawa
standardów
technicznych dróg
dla poprawy
płynności ruchu.
Wymiana
własnego taboru
samochodowego.

Budowa, przebudowa i modernizacja (w tym zakup urządzeń) infrastruktury,
służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze
wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna,
biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej.
Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w wysokosprawnej kogeneracji z OZE. z możliwością podłączenia do sieci
dystrybucyjnej/ przesyłowej.
Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła
i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii
pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie
z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
Budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw
(drugiej i trzeciej generacji).
W ramach projektu realizowana będzie wymiana oświetlenia ulicznego (ulic,
placów, terenów publicznych) na energooszczędne oprawy np.: LED. Projekt
wpłynie na zmniejszenie opłat za energię elektryczną oraz przyniesie korzyści dla
środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.
Inteligencja systemów sterowania oświetleniem ulicznym, polega na
dostosowywaniu poziomów natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb
użytkowników i wymogów ustanowionych przez obowiązujące normy. System
inteligentny ma również możliwość gromadzenia informacji o stanie
poszczególnych elementów sieci oświetleniowej - zlicza czas pracy
poszczególnych lamp, zbiera informacje na temat aktualnej mocy oraz innych
parametrów elektrycznych. Administrator sieci oświetleniowej ma dostęp do
informacji dotyczących aktualnego zużycia energii oraz przewidywanego czasu
wymiany poszczególnych opraw.
Organizacja ruchu drogowego oparta o Inteligentne Systemy Transportowe
prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa, upłynnienia ruchu i tym samym redukcji
szkodliwych emisji dla powietrza.

W ramach projektu przewiduje się budowę, przebudowę i remonty dróg
publicznych w celu upłynnienia ruchu i ograniczenia emisji zanieczyszczeń
w poszczególnych sołectwach.

W ramach projektu przewiduje się zakup własnego taboru samochodowego na
nowy, spełniający aktualne normy Euro.

Najważniejsze zadania zrealizowane do roku 2020 przez Gminę Wiślica zostały przedstawione
w tabeli poniżej.
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Tabela 21. Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane do 2020

Sektor

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
realizacji
zadania

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Budynki
użyteczności
publicznej

Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Oczyszczalni
Ścieków w Jurkowie mocy do 80kWp
Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Wiślicy mocy do 10kWp
Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Szkoły
Podstawowej w Wiślicy i nowo wybudowanej hali
sportowej mocy do 40kWp
Zarządzanie efektywnością energetyczną:
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności
publicznej, • promowanie energetyki odnawialnej
w ramach kampanii marketingowej dla
mieszkańców/ broszura informacyjno- promująca
OZE i ograniczanie zużycia energii oraz podnoszenie
świadomości mieszkańców Gminy w zakresie
działań redukujących przekroczenia pyłu PM10 oraz
b(a)p
• uwzględnianie kryteriów efektywności
energetycznej w definiowaniu wymagań
dotyczących zakupu produktów i usług,
• wspieranie produktów i usług efektywnych
energetycznie
• promowanie energetyki odnawialnej w ramach
kampanii marketingowej dla mieszkańców/
broszura informacyjno- promująca OZE i
ograniczanie zużycia energii

Urząd Gminy

Roczne
oszczędności
energii
[MWh/rok]

Roczna redukcja
emisji CO2

Szacowane
koszty

MgCO2/rok]

[zł]

57,07

20,20

500 000,00 zł

64,00

76,22

260 000,00 zł

8,00

9,53

80 000,00 zł

32,00

38,11

320 000,00 zł

2,93

1,58

0,00 zł

2016-2020
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Transport

Instalacje

Budynki
użyteczności
publicznej

Modernizacja dróg gminnych
Nie wykonano w/w pozycji . Zrealizowano
natomiast w roku 2020 zadanie Przebudowa drogi
nr 0079 Biskupice- Jurków- Żurawniki długości 4,14
km
Budowa ścieżek rowerowych w ramach działań RPO
długości 5 km
Modernizacja oświetlenia ulicznego 995 szt. –
ogłoszony przetarg
Działania nieinwestycyjne związane z realizacją
zasady zielonych zamówień publicznych, tj.
wskazanie aspektu oszczędności energii i redukcji
emisji CO2 przy określaniu SIWZ i Programów
Funkcjonalno- użytkowych, uwzględnienie aspektu
gospodarki niskoemisyjnej i niniejszego Planu
Działań w tworzeniu planu zagospodarowania
przestrzennego
Montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy
Wiślica w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu
Współpracy- 150 szt.

Mieszkalnictwo

Urząd Gminy
Powiatowy
Zarząd Dróg w
Busku Zdroju
Urząd Gminy

2016-2020

546,06

Urząd Gminy

2016

65,01

17,16

297 619,05 zł

Urząd Gminy

2016-2020

275,97

328,68

1 343 250,00 zł

Urząd Gminy

2016-2020

Działanie pośrednie

Działanie
pośrednie

0,00 zł

Urząd Gminy

2016-2018

775,66

275,13

1 500 000,00 zł

11562,64

4546,66

55,32

21,75

52,78

18,72

2016-2020

578,22

205,04

2016-2020

14 075,53

5702,75

2020

Mieszkańcy

2016-2020

Modernizacja indywidualnych kotłowni
Usługi, handel,
przemysł

Montaż Instalacji OZE w prywatnych
przedsiębiorstwach na terenie Gminy Wiślica
Suma

Prywatni
inwestorzy

2 500 000,00 zł
579.000,00 zł

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Instalacje odnawialnych źródeł energii przez
prywatnych właścicieli obiektów

144,11

Środki własne/
środki unijne
Środki własne/
środki unijne
Środki własne/
środki unijne
Środki własne/
środki unijne
6 800 869,05

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica
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Tabela 22Najważniejsze zadania inwestycyjne wraz z harmonogramem i efektem ekologicznym zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023
L.p.

1.

Rodzaj działania/ nazwa
zadania

Zakres

Docieplenie ścian,
fundamentów, docieplenie
dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej,
modernizacja instalacji c.o
w tym wymiana źródła
Termomodernizacja i
ciepła, modernizacja
efektywne wykorzystanie
instalacji elektrycznej,
energii
instalacji c.w.u, wymiana
w trzech obiektach
oświetlenia, montaż OZE. W
użyteczności publicznej na
budynkach:
terenie Gminy Wiślica
1. Budynek w
Gorysławicach
2. Budynek nr 1 w Wiślicy –
ul. Sportowa 1.
3. Budynek nr 2 w Wiślicy –
ul. Sportowa 1

Planowane
Podmiot
lata
odpowiedzialny
realizacji

Gmina Wiślica

Koszt w
PLN

Źródła finasowania

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE
RPO Województwa
Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 Oś 3
3. Efektywna i
zielona energia
Działanie 3.3
Poprawa
efektywności
850 000,00
2021-2022
energetycznej z
zł
wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii w sektorze
publicznym i
mieszkaniowym.
Środki własne Gminy,
środki z WFOŚiGW w
Kielcach

Redukcja
emisji
CO2
Mg/rok

106,86

Zmniejszenie
Ilość energii
zużycia
wytworzona
energii
z OZE
finalnej
MWh/rok
MWh/rok

264,21

43,38

Redukcja ilości
zanieczyszczeń do
powietrza
BaP

PM10

PM2,5

0,0000

0,0279

0,0264
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2.

3.

4.

5.

Przebudowa i
termomodernizacja
budynku przy ul,
Władysław Łokietka 2 w
Wiślicy

Działania edukacyjne, w
tym organizacja akcji
społecznych związanych z
ograniczeniem emisji,
efektywnością
energetyczną oraz
wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii
Działania z zakresu
planowania
przestrzennego
Zielone zamówienia
publiczne

RPO Województwa
Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 Oś 3
3. Efektywna i
zielona energia
Działanie 3.3
Poprawa
efektywności
1 800
2021-2023
energetycznej z
000,00 zł
wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii w sektorze
publicznym i
mieszkaniowym.
Środki własne Gminy,
środki z WFOŚiGW w
Kielcach
DZIAŁANIA NIEINWESTYCYJNE

Docieplenie ścian,
fundamentów, docieplenie
dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej,
modernizacja instalacji c.o
w tym wymiana źródła
ciepła, modernizacja
instalacji elektrycznej,
instalacji c.w.u, wymiana
oświetlenia, montaż OZE
(paneli PV)

Gmina Wiślica

Przygotowanie i
przeprowadzenie działań
edukacyjnych

Gmina Wiślica

2021-2023

10 000,00
zł

-

Gmina Wiślica

2021-2023

Uwzględnianie aspektów
środowiskowych w
postępowaniach o
zamówieniach publicznych

Gmina Wiślica

2021-2023

67,11

154,25

35,5

Budżet Gminy

0

0

0

-

Budżet Gminy

0

0

0

-

Budżet Gminy

0

0

0

RAZEM

173,97

418,46

78,88

0,0000

0,0279

0,0000 0,0558 0,0528
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9. Wskaźniki Monitorowania
System monitoringu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z następujących działań:
 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań Planu, (np. ilość i rodzaj budynków poddanych termomodernizacji oraz
powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj wymienionych lamp itp.); dane powinny być
gromadzone na bieżąco, natomiast kompletne zestawienia informacji powinny być
przygotowane raz na rok (za rok poprzedni);
 wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych;
 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena realizacji zawierająca
analizę porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Planu, określenie stopnia
wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności. A także
analizę przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji
dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia;
 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących – aktualizacja Planu.
Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialna będzie Referat Rozwoju Strategicznego na czele
z Energetykiem Gminnym. Główne zadania Energetyka Gminnego to:
• systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań Planu,
• wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych;
• przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie;
• koordynacja prac nad aktualizacją Planu;
• przygotowywanie informacji nt. wdrażania Planu na temat realizowanych działań na sesje
Rady Gminy.
Środki do przeprowadzania procesu monitoringu będą pochodziły z budżetu Gminy Wiślica Poniżej
zamieszczono sposób i zakres zbierania danych oraz wskaźniki monitorowania dla realizacji celów i
zadań wykonywane jest za pomocą wskaźników monitorowania umieszczonych w poniższych
tabelach.

Tabela 23Wskaźniki monitorowania Planu do roku 2020

Budynki użyteczności
publicznej

Sektor

Nazwa zadania

Termomodernizacja
obiektów

Wskaźnik
Zużycie energii
cieplnej
Powierzchnia
obiektów
poddanych
termomodernizacji
Liczba obiektów
poddanych
termomodernizacji

Jednostka
miary

Trend

Wartość docelowa
szacunkowa

MWh/rok



57,07

m2



Co najmniej 100,00
m2

szt.



1

str. 56

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 32263644-0659-4CAD-9528-738BCDAC1471. Podpisany

Strona 56

Transp
ort

Oświe
tlenie

Usługi, Handel,
Przemysł

Mieszkalnictwo

Budynki użyteczności publicznej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica
Zużycie energii
pochodzącej ze
MWh
źródeł tradycyjnych
Ilość energii
MWh
pochodzącej z OZE
Instalacja
Liczba obiektów
odnawialnych źródeł
korzystających z
szt.
energii
OZE
Moc czynna
instalacji
m2
fotowoltaicznej
Udział energii
%
pochodzącej z OZE
Liczba
zrealizowanych
Działania
zamówień
nieinwestycyjne w
publicznych, w
zakresie realizacji tzw.
których aspekt
Zielonych zamówień
energetyczny
publicznych i
szt.
stanowił jedno z
budowania
kryterium wyboru
świadomości
Wykonawcy oraz
ekologicznej
ilość spotkań
mieszańców
informacyjnych dla
mieszkańców
Termomodernizacja
budynków
Jak dla obiektów użyteczności
jednorodzinnych
Instalacje
odnawialnych źródeł
energii przez
Jak dla obiektów użyteczności
prywatnych
właścicieli obiektów
Liczba
zmodernizowanych
Modernizacja
kotłowni i
indywidualnych
szt.
zlikwidowanych
kotłowni
kotłów nie
ekologicznych
Instalacje
odnawialnych źródeł
energii
Wymiana opraw
oświetleniowych
ulicznych
Modernizacja stanu
infrastruktury
drogowej



195,87



136,00



5



170,00



0,82



2

38542,13

184,41



Jak dla obiektów użyteczności

Liczba
wymienionych
opraw
Powierzchnia
zmodernizowanych
nawierzchni

175,92

578,22

szt.



995

m2



2065
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Budowa ścieżek
rowerowych

Długość
wybudowanych
km
ścieżek rowerowych
Źródło: Opracowanie własne

6,4



Tabela 24 Główne wskaźniki monitoringu wdrażania Aktualizacji PGN do roku 2023
ROK 2020

ROK 2023

WSKAŹNIKI 2021-2023

Mg/rok lub
MWh/rok

[%]

Mg/rok lub
MWh/rok

[%]

Mg/rok lub
MWh/rok

[%]

5 807,25

7,84%

5 981,22

8,07%

173,97

0,23%

Redukcja zużycia energii do
14 186,15
2023 r.

6,24%

14 604,61

6,43%

418,46

0,18%

Wzrost wykorzystania OZE w
ogólnym bilansie Gminy

0,73%

1 624,73

0,76%

78,88

0,04%

Redukcja emisji CO2 do roku
2023

1 545,85

Źródło: Opracowania własne
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/212/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
Z DNIA 26 MARCA 2021R.
w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku
2023”.

Poprzedni ” Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica” (PGN) obowiązywał do roku 2020. W
związku z powyższym niezbędna była jego aktualizacja na okres programowania Unii Europejskiej zgodnie
z zasadą n+3, tj. do roku 2023. W zaktualizowanym PGN zostały podsumowane zadania oraz rezultaty
zrealizowane przez Gminę Wiślica do końca roku 2020 i określone nowe zadania przewidziane do realizacji
w okresie do roku 2023.
Aktualizacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim
zakresem teren całej Gminy Wiślica, zawierającym konkretne postanawiania Samorządu Gminy Wiślica w
dążeniu do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak
również redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie korzyści
ekonomicznych, społecznych, a także w głównej mierze środowiskowych. Aktualizacja dokumentu wynika
z analizy dotychczasowych działań zrealizowanych na obszarze Gminy Wiślica związanych z gospodarką
niskoemisyjną ich podsumowania oraz pojawienia się nowych inwestycji mających duże znaczenie dla
gminy.
„Aktualizacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023” została zweryfikowana
pozytywnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach (Znak: ZFE-0705-1-11-23/15 z
dnia 10-03-2021r.)
Zgodnie z art. 57 pkt. 1 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247.)
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach/ Świętokrzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem
o zajęcie stanowiska w sprawie
odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
aktualizacji „ Aktualizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023”.
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach uzgodnił odstąpienie od
wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu Aktualizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023
(Znak:NZ.9022.5.25.2021 z dnia 12-03-2021 r.).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził zgodę na odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu aktualizacji projektu
Aktualizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023 ”(Znak: WOOIII.410.30.2021.MK z dnia 16-03-2021) .
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