
UCHWAŁA NR XXVII/276/17
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020" 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr IV/39/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 
przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020".

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego

Jan Grabowiecki
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1 Streszczenie 

1.1 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu, zakres 

Sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań 

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-

energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Dokument 

obejmuje lata 2014 – 2020, zgodnie z obowiązującym okresem budżetowym. 

Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej są: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu  

z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji, 

 zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% 

w ogólnym zużyciu energii, 

 redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje 

gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych 

technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, 

a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. 

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

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 

2011 roku. 

Podstawą formalną opracowania jest umowa pomiędzy Grupą Doradczą Altima sp. z o.o., 

a Miastem Wodzisław Śląski z dnia 31.01.2014 roku. 

1.2 Źródło informacji 

Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły dane udostępnione 

przez: 

 Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego – baza adresów budynków mieszkalnych oraz 

osób prawnych, 

 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 

 Kompania Węglowa S.A., odział Zakład Elektrociepłownie, 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdrój, 

 Tauron Dystrybucja S.A oddział w Gliwicach, 
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 PGNIG Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa R.O.W., 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”, 

 Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. Stanisława Staszica, 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 

 Urząd Statystyczny w Warszawie, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (liczba 

dofinansowanych instalacji solarnych), 

 Ankiety przeprowadzane na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (metodologia 

opisana w rozdz. 2.2.3). 

2 Ogólna strategia 

2.1 Cele strategiczne i szczegółowe 

Biorąc pod uwagę: 

- przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom niskiej emisji 

w gminie miejskiej Wodzisław Śląski, 

- zapotrzebowanie Wodzisławia Śląskiego na energię pierwotną, 

- zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności energetycznej, 

został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym 

wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie gminy miejskiej Wodzisław Śląski. 

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków mieszkalnych. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy III - Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu 

samochodowego.  
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2.2 Stan Obecny 

2.2.1 Charakterystyka Miasta Wodzisław Śląski 

Położenie Miasta Wodzisław Śląski  

Gmina Miejska Wodzisław Śląski położona jest na Wyżynie Śląskiej, w centralnej części 

Kotliny Raciborsko–Oświęcimskiej. Administracyjnie Wodzisław Śląski należy do 

województwa śląskiego, do południowo–zachodniej części Subregionu Zachodniego. 

Miasto na podstawie uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z 28 

czerwca 1996 zostało podzielone na 9 dzielnic: 

 Jedłownik Osiedle, 

 Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, 

 Kokoszyce, 

 Nowe Miasto, 

 Osiedla XXX-lecia – Piastów – Dąbrówki, 

 Radlin II, 

 Stare Miasto, 

 Wilchwy, 

 Zawada. 

Wodzisław Śląski jest miastem powiatowym położonym 16 km od przejścia granicznego 

z Republiką Czeską. 

Miasto sąsiaduje z gminami: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana oraz gminami-

miastami: Pszów, Radlin. 

Zagospodarowanie przestrzenne oraz powierzchnia i własność gruntów 

Miasto Wodzisław Śląski obejmuje obszar ok. 49,5 km2 z czego 60% to użytki rolne. Poniższa 

tabela prezentuje podział gruntów ze względu na rodzaj użytkowania. 
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Tabela 1 Powierzchnia gruntów na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego stan na 01.01.2014 rok 

Rodzaj użytkowania Powierzchnia w ha 

Użytki rolne grunty orne 2220 

grunty rolne zabudowane 102 

sady 44 

grunty pod stawami 11 

łąki 364 

pastwiska 185 

grunty pod rowami 24 

Razem: 2950 

Lasy, grunty zadrzewione 
i zakrzewione 

lasy 416 

grunty zadrzewione 
i zakrzewione 

101 

Razem: 517 

Grunty zabudowane 
i zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 565 

tereny przemysłowe 182 

inne tereny zabudowane 120 

zurbanizowane tereny 
niezabudowane 

18 

tereny rekreacyjne, 
wypoczynkowe 

83 

Razem: 968 

Tereny komunikacyjne drogi 293 

tereny kolejowe 62 

inne 6 

Razem: 361 

Użytki kopalne Razem: 2 

Grunty pod wodami morskie wewnętrzne 0 

powierzchniowe płynące 14 

powierzchniowe stojące 5 

Razem: 19 

Użytki ekologiczne  0 

Nieużytki  110 

Tereny różne  20 

Razem: 4947 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego 

Na terenie miasta nie ma większych naturalnych zbiorników wodnych. Te, które istnieją 

powstały w wyniku działalności człowieka. 
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Obszary przestrzeni publicznej miasta występują w formie placów, ulic, enklaw parkowych 

i ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Największym placem 

publicznym miasta jest Rynek wchodzący w skład zespołu staromiejskiego. Szereg 

przestrzeni publicznych występuje w ramach osiedli zabudowy wielo-kondygnacyjnej, 

wielorodzinnej. Małą powierzchnię przestrzeni publicznych stanowią parki, do których 

praktycznie można zaliczyć tylko historyczny Park Zamkowy w centrum miasta. 

Ogólnodostępne tereny sportowo-rekreacyjne to obszar kompleksu „Balaton” położony 

we wschodniej części miasta. 

Mieszkalnictwo 

Największą grupę budynków na terenie miasta Wodzisław Śląski stanowią budynki 

mieszkaniowe jednorodzinne. 

Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych zasoby 

mieszkaniowe na dzień 31.12.2012 roku w mieście wyniosły 16490 mieszkań. W tym liczba 

lokali socjalnych kształtowała się na poziomie 139. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iż: 

 41% powierzchni mieszkalnej obejmują budynki wielorodzinne, a 59% jednorodzinne 

(do 2 lokali mieszkalnych), 

 54% powierzchni mieszkalnej na terenie miasta stanowią powierzchnie w obiektach 

ocieplonych, 

 z ogólnej liczby budynków mieszkalnych 43% budynków jest ocieplonych. 

Infrastruktura transportowa 

Przez miasto przebiega kilka szlaków drogowych: 

 Droga krajowa nr 78 (Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik – Gliwice – Zawiercie – 

Chmielnik); pośrednio łącząca również – poprzez most nad Odrą w Chałupkach – 

m.in. czeską Ostrawę z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. 

 trzy drogi wojewódzkie:  

- DW 932 (Wodzisław Śląski – Żory), 

- DW 933 (Racibórz – Wodzisław Śląski – Jastrzębie-Zdrój – Pszczyna – 

Chrzanów), 

- DW 936 (Wodzisław Śląski – Krzyżanowice), 

 Obwodnica miejska tzw. „Droga Zbiorcza”, 
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 Drogi miejskie zbiorcze, dojazdowe oraz lokalne, których łączna suma długości 

w 2013 wynosiła:73,08 km. 

W pobliżu miasta znajduje się również kilka zjazdów z przebiegającej przez sąsiednie 

gminy autostrady A1. 

Demografia 

Według danych otrzymanych z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego liczba mieszkańców 

miasta na dzień 31.12.2013 wyniosła ogółem 48 476 osób. Była ona mniejsza o 316 osób 

w stosunku do liczby mieszkańców miasta odnotowanych na dzień 31.12.2012 roku. 

Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje zmiany jakie zaszły na przełomie 2011-2013 

w liczbie mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Tabela 2 Liczba mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego na przełomie lat 2011-2013 

Rok 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Liczba mieszkańców ogółem 49 002 48 792 48 476 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego 

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, iż liczba mieszkańców miasta 

systematycznie maleje, co jest zgodne z trendem zaobserwowanym dla powiatu 

wodzisławskiego i całego województwa śląskiego. 

Otoczenie gospodarcze 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2012r., wg rejestru REGON, w mieście Wodzisław Śląski 

zarejestrowane były 3996 podmioty gospodarcze, w tym 210 działające w sektorze 

publicznym i 3786 działających w sektorze prywatnym. 

Tabela 3 Podmioty gospodarki narodowej w roku 2012 w mieście Wodzisław Śląski 

  
Jednostka 

miary 
2012 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

Podmioty wg sektorów własnościowych 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 3996 

sektor publiczny - ogółem jed.gosp. 210 

sektor prywatny - ogółem jed.gosp. 3786 

Źródło: GUS,BDL 

W podziale na sektory własnościowe największą liczbę jednostek zanotowano wśród osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2939 podmiotów). Na terenie miasta 

działa 281 spółek handlowych, w tym 42 z udziałem kapitału zagranicznego. 
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Do największych przedsiębiorstw działających w obrębie gminy miejskiej Wodzisław Śląski 

zaliczamy m.in: 

 Fabrykę Okien i Drzwi Termo Profil, 

 Producenta Zamków Błyskawicznych „SAS” S.J., 

 Barosz–Gwimet Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy, 

 Pol-Eko Aparatura S.J., 

 Dispohl, 

 Alumast S.A., 

 Agro Wodzisław Sp. z o.o., 

 Hefal Serwis S.A., 

 KNS Śląska Fabryka Okien. 

Stan powietrza w mieście Wodzisław Śląski 

Źródła zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Wodzisław Śląski to między innymi: 

 Przemysł, 

 Stosowanie do celów grzewczych przestarzałych źródeł ciepła bazujących na 

paliwach stałych, 

 Spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych, 

 Zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Odrębnym zagadnieniem w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na 

obszarze Miasta Wodzisławia Śląskiego jest napływ zanieczyszczeń z sąsiednich 

miejscowości, województw i państw ościennych (tzw. zanieczyszczenia transgraniczne). 

Wyemitowane zanieczyszczenia gazowe podlegają transportowi atmosferycznemu, 

a następnie depozycji w miejscach odległych od miejsc ich emisji. Depozycja tlenków 

siarki i azotu oraz amoniaku na Polskę jest stosunkowo duża, wobec ogólnego poziomu tych 

związków w Europie. Przeważającym kierunkiem ich napływu jest kierunek południowo-

zachodni i zachodni. Województwo śląskie, Powiat Wodzisławski, a tym samym Miasto 

Wodzisław Śląski, należy do regionów przyjmujących największy napływ transgranicznych 

zanieczyszczeń powietrza. Formalnie ustanowionym źródłem informacji o transgranicznych 

przepływach zanieczyszczeń powietrza na obszarze Europy jest Co-operative Programme 

for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe 

(EMEP).  

Jak czytamy w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego największy 

udział w napływie zanieczyszczeń transgranicznych na obszar Powiatu Wodzisławskiego 
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w tym również Miasta Wodzisławia Śląskiego mają zanieczyszczenia z Niemiec i Republiki 

Czeskiej. Bardzo duży udział w transgranicznej depozycji dwutlenku siarki odnotowuje się 

w południowych rejonach województwa śląskiego, co wynika z przygranicznego położenia 

dużych lokalnych źródeł emisji SO2 Republiki Czeskiej (Zagłębie Ostrawsko – Karwińskie, 

w ramach którego funkcjonują cztery kopalnie węgla kamiennego). Obszar powiatu 

wodzisławskiego w tym Miasta Wodzisławia Śląskiego jest szczególnie narażony na 

transgraniczny napływ zanieczyszczeń kwasogennych, wywołujących kwaśne opady. 

Z powyższych względów racjonalne programowanie ochrony powietrza na tym obszarze 

powinno uwzględniać efekt napływu zanieczyszczeń powietrza z zagranicy.  

Na terenie miasta Wodzisław Śląski przy ul. Gałczyńskiego zlokalizowana jest 

automatyczna stacjonarna stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach. Na stacji są mierzone stężenia substancji w powietrzu 

(dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył zawieszony PM10, ozon) oraz parametry 

meteorologiczne. 

Rysunek 1 Mapa punktów pomiarowych w województwie śląskim 

 
Źródło: raport WIOŚ za 2012  

Stan średnioroczny za 2013 rok zanieczyszczenia powietrza w mieście Wodzisław Śląski. 
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Tabela 4 Średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Wodzisław Śląski w latach 
2009-2013 

Parametr 2009 2010 2011 2012 2013 

SO2 18 µg/m3 21 µg/m3 19 µg/m3 20 µg/m3 17 µg/m3 

Pył 
zawieszony 

(PM10) 
52 µg/m3 80 µg/m3 63 µg/m3 65 µg/m3 53 µg/m3 

CO 3,4 mg/m3 4,38 mg/m3 6,08 mg/m3 7,46 mg/m3 3,72 mg/m3 

Tlenki azotu 
(NOX) 

32 µg/m3 37 µg/m3 34 µg/m3 31 µg/m3 28 µg/m3 

Źródło: stacje.katowice.pios.gov.pl 

Z powyższego zestawienia wynika, iż na przełomie lat 2009 - 2013 występują 100% 

przekroczenia w poziomie pyłu zawieszonego (PM10) w stosunku do obowiązującej normy, 

która zgodnie z przepisami wynosi 40 µg/m3. Pozostałe parametry wskazane w tabeli 

powyżej nie przekroczyły 50% normy ustawowej. 

Należy jednak wskazać, iż przekroczenie w poziomie pyłów zawieszonych dla 

rozpatrywanego przedziału czasowego było najniższe w roku 2013, co niewątpliwie stanowi 

efekt działań pro środowiskowych realizowanych na terenie Gminy. 

Poniżej przedstawione zostaje miesięczne zestawienie poziomów zanieczyszczeń powietrza 

w roku 2013. 

Tabela 5 Zestawienie zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu na miesiące za rok 2013 

Źródło: stacje.katowice.pios.gov.pl 

2.2.2 Aktualne dokumenty strategiczne 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2015 

w perspektywie działań na lata 2016-2019 
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Opracowanie, jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, 

a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania 

środowiskowego, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych 

według priorytetów. 

Dokument zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, 

przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego 

rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. 

Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów 

środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony 

środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, 

a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, 

dokonywana okresowo (co 2 lata).  

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie 

w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony 

powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, 

z podaniem ich charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając 

tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie.  

Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do 

obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega 

na sformułowaniu celów krótkookresowych (do 2015 roku) i średniookresowych (do 2019 

roku) oraz strategii ich realizacji.  

Strategia Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2007-2020 

Strategia rozwoju miasta Wodzisław Śląski na lata 2007-2020 jest dokumentem 

wyznaczającym precyzyjne kierunki rozwoju i wskazującym sposoby ich realizacji. Obecnie 

trwają prace nad aktualizacją dokumentu. 

Na podstawie diagnozy sytuacji rozwojowej miasta przy tworzeniu wizji rozwoju 

Wodzisławia Śląskiego sformułowano następujące płaszczyzny rozwoju: 

 wszechstronnie rozumiana spójność miasta, 

 miasto przyjazne dla mieszkańców i atrakcyjne pod względem osiedlania się, 

 centralne miasto Subregionu Zachodniego przy granicy polsko-czeskiej, 
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 miasto z atrakcyjną ofertą dla podmiotów zewnętrznych, 

 estetyka miasta i atrakcyjność miasta bazująca na kwalifikacjach mieszkańców, 

 miasto w wewnętrznych i zewnętrznych sieciach współpracy. 

Dla rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego konieczne jest skoncentrowanie uwagi na 

priorytetach strategicznych, są nimi: 

 wzmocnienie konkurencyjności miasta, 

 kreowanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych, 

 tworzenie korzystnych warunków pracy i zamieszkania, 

 podnoszenie jakości zarządzania miastem. 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wodzisław Śląski na lata 2008 -2010 1 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie miejskiej Wodzisław Śląski zawiera kierunki 

działań jakie należy przedsięwziąć w celu poprawy jakości powietrza i może być, w miarę 

potrzeb, weryfikowany i uaktualniany w oparciu o jego monitoring jego realizacji i zmian.  

Jak czytamy w PONE dla gminy miejskiej Wodzisław Śląski problem zanieczyszczeń 

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

 wytwarzania ciepła grzewczego na potrzeby budynków mieszkalnych i publicznych, 

 wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego w przemyśle, 

 emisji z tzw. źródeł liniowych. 

Problemy te wynikają z faktu, iż podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla 

ogrzewania budynków i obiektów w gminie miejskiej Wodzisław Śląski nie podłączonych do 

sieci ciepłowniczej jest paliwo stałe przede wszystkim węgiel kamienny (w tym również 

węgiel złej jakości np. muł węglowy). Procesy spalania tych paliw w instalacjach małej 

mocy, o niskiej wartości średniorocznej, bez systemów oczyszczania spalin (piece 

ceramiczne, kotły, inne) są źródłem substancji szkodliwych dla środowiska i człowieka, 

takich jak: CO, SO2, NOX, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym kancerogenne 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), a także metale ciężkie. 

Efektywne ograniczenie niskiej emisji możliwe jest poprzez skoordynowane działania 

obejmujące: 

 wymianę niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na 

nowoczesne proekologiczne kotły z automatycznym i sterowanym dozowaniem 

                                                           
1 Program obowiązywał do roku 2010, Gmina nadal udziela dofinansowania na wskazane 
w dokumencie inwestycje ze środków własnych. 
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paliwa i powietrza w procesie spalania wg potrzeb cieplnych użytkowników 

budynku, 

 kompleks działań zmniejszających zużycie energii w obiekcie poprzez prace termo 

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

stropodachów, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. budynku 

z uwzględnieniem automatycznej regulacji, itp.). 

2.2.3 Pozyskiwanie informacji z ankiet 

Metoda opracowywania ankiet dotyczących zużycia energii/emisji CO2 na cele ogrzewania 

budynków związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Mieście Wodzisław Śląski. 

W celu wykonania bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzono na terenie M. Wodzisław 

Śląski inwentaryzację wszystkich budynków ogrzewanych. Badanie wykonano dwukrotnie – 

na przełomie marca i kwietnia oraz w sierpniu 2014r. 

Jako dane wyjściowe nt. lokalizacji obiektów przyjęto zawartości rejestrów: 

 bazy punktów adresowych budynków mieszkalnych zadeklarowanych do wywozu 

odpadów, 

 bazy podatku od nieruchomości dla podmiotów posiadających osobowość prawną, 

 spisu budynków podłączonych do sieci cieplnej, 

 listy dofinansowań źródeł ciepła w ramach PONE, 

 zestawienia Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i spółdzielni mieszkaniowych 

dotyczące obiektów w ich zarządzie, 

 wizytację w terenie. 

Proces inwentaryzacji polegał na ocenie każdego obiektu z zewnątrz (ankieter nie miał 

prawa wchodzić na teren prywatny posesji) i wypełnieniu karty ankietowej (zakres zgodny 

z informacjami ujętymi w bazie danych). Dane z kart ankietowych były nanoszone do bazy 

danych bieżącej inwentaryzacji emisji (BEI). W związku z faktem, iż ani Gmina, ani Powiat 

nie dysponują bazą budynków z przyporządkowanymi do nich powierzchniami, a baza 

podatkowa wskazuje jedynie adres zamieszkania podatnika i przyporządkowaną doń 

powierzchnię, nie istnieje możliwość przypisania powierzchni budynków z rejestrów 

publicznych do kolejnych numerów adresowych. W celu określenia emisji z danego obiektu 

niezbędnym było zatem przypisanie go do danego przedziału powierzchni ogrzewanej, 

określenie źródła ciepła (uwaga: w związku z faktem, iż inwentaryzacja prowadzona jest 

z zewnątrz nie ma możliwości określenia czy kocioł węglowy jest typu zasypowego czy 

retortowego) oraz stwierdzenie czy na obiekcie zamontowano instalację OZE. Dla 
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budynków użyteczności publicznej kontaktowano się z zarządcami by otrzymać 

informacje2. W przypadku budynków mieszkalnych kontaktowano się 

z właścicielem/domownikami, jeśli występowały niejasności, co do źródła ciepła (np. 

skrzynka gazowa i użytkowany z osadami sadzy komin tradycyjny). 

W zakresie podmiotów gospodarczych, uznano, iż drobne usługi np. tłumaczenia, biura 

rachunkowe, prowadzone w budynkach mieszkalnych lub jedynie przypisanie adresu 

firmowego do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nie stanowią podstawy do 

klasyfikacji powierzchni jako gospodarcza, zwłaszcza, że nie ma możliwości oszacowania 

jej wielkości z zewnątrz budynku. Do grupy podmiotów gospodarczych zaszeregowano 

jedynie budynki oznakowane, jako siedziba firmy/miejsce wykonywania działalności 

i przeznaczone na ten cel w 100%. W przypadku większych hal i warsztatów (powierzchnia 

pow. 300m2) w większości nie ujmowano ich w ewidencji gdy obiekty te w decydującej 

większości nie posiadają instalacji c.o. i dogrzewane są miejscowo dmuchawami lub 

promiennikami. 

W zestawieniu nie ujęto budynków gospodarczych, gdyż są z natury nieogrzewane. 

Warto nadmienić, iż gdyby dystrybutor sieci gazowej udostępnił dane na poziomie punktów 

adresowych wraz z adnotacją o zużyciu paliwa w tys. m3, można by z bardzo dużą 

dokładnością oddzielić obiekty ogrzewane gazem od tych, które jedynie ogrzewają za 

pomocą gazu c.w.u. Z kolei w zakresie instalacji solarnych mogą występować nieścisłości 

w przypadku budynków, na których instalację zamontowano tak, iż jest niewidoczna 

z ulicy. Ankieterzy nie mogli wchodzić na teren posesji, a Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego zwrócono się z pismem o udostępnienia listy 

adresów gdzie zamontowano solary przezeń współfinansowane w odpowiedzi przesłał 

jedynie sumaryczną liczbę zamontowanych solarów bez wskazania listy adresów powołując 

się na ochronę danych osobowych. 

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku informacji zawartych w ankiecie dla ok. 80 

obiektów po uwzględnieniu wszystkich dostępnych danych nie udało się uzyskać 

wiarygodnych informacji na temat budynku (ze względu na brak możliwości wejścia na 

teren posesji, brak właściciela, odmowę udzielenia informacji itp.). Z punktu widzenia 

zakresu ankiety (prawie 7000 obiektów) stanowi to jedynie ok. 1% wszystkich budynków 

i nie wpływa znacząco na bilans zużycia energii na cele grzewcze i emisję CO2.  

                                                           
2
 Dotyczy także spółdzielni mieszkaniowych 
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Dane z ankiet posłużyły w III etapie do obliczenia zużycia energii na cele grzewcze oraz do 

obliczenia zmian w przypadku emisji CO2 (związanej z takim wykorzystaniem paliw 

i energii) na terenie Wodzisławia Śląskiego w okresie kilkunastu lat (na rok 1990). 

Założenia do obliczeń przedstawione zostały w załączniku. 

2.2.4 Metodyka obliczeń 

W opracowaniu przyjęto założenia niezbędne do prawidłowego określenia emisji dwutlenku 

węgla. W obliczeniach wykorzystano zużycie energii finalnej w obrębie gminy miejskiej 

Wodzisław Śląski. W inwentaryzacji ujęte zostały wszystkie emisje dwutlenku węgla 

wynikające ze zużycia energii finalnej na terenie gminy Wodzisław Śląski. Pod pojęciem 

energii finalnej rozumie się energię zużytą przez odbiorcę końcowego. W analizowanym 

przypadku inwentaryzacją objęte zostały następujące formy energii finalnej: 

 Energia elektryczna, 

 Ciepło i chłód, 

 Energia paliw kopalnych: 

- węgiel kamienny i brunatny, 

- gaz ziemny, 

- gaz ciekły, 

- olej opałowy, 

- olej napędowy, 

- benzyna, 

- inne paliwa kopalne, 

 Energia ze źródeł odnawialnych: 

- olej roślinny, 

- biopaliwa, 

- biomasa stała, 

- słoneczna wykorzystywana do produkcji ciepła, 

- geotermiczna. 

Wartości niezbędne do obliczeń pozyskiwane były na kilka przedstawionych poniżej 

sposobów w zależności od źródła emisji CO2. 

Energia elektryczna 

Na terenie gminy Wodzisław Śląski nie występuje zakład produkujący energię elektryczną. 

Całość energii elektrycznej jest importowana za pomocą infrastruktury przesyłowej. 

Głównym dystrybutorem tej formy energii finalnej jest Tauron Dystrybucja S.A. Roczne 
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zużycie energii elektrycznej, zostało określone na podstawie danych otrzymanych z tejże 

spółki. 

Ciepło i chłód 

Na terenie gminy działa jeden zakład ciepłowniczy, wchodzący w skład Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju oraz ciepłownia KW S.A. na terenie po kopalni 1 

Maja, która zaopatruje w ciepło własną siecią osiedle 1 Maja. Zakłady te są objęte 

wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, tak więc zgodnie 

z wytycznymi do tworzenia SEAP3, emisję pominięto w inwentaryzacji. Obie ciepłownie 

jednak, jako główny dostawca ciepła sieciowego, zostały pośrednio uwzględnione w BEI 

(bazowa inwentaryzacja emisji), poprzez zastosowanie wskaźnika przeliczeniowego emisji 

CO2 dla ciepła sieciowego. Dane do obliczeń zostały dostarczone przez Zakłady Cieplne 

w formie sumarycznej ilości energii sprzedanej dla lat 2005-2013. 

Na terenie osiedla Jedłownik działa ciepłownia (pokopalniania) Jedłownik – z której ciepło 

zakupuje PEC Jastrzębie Zdrój i dystrybuuje własną siecią. 

Paliwa kopalne 

Węgiel kamienny - Gmina Wodzisław Śląski położona jest na terenie Rybnickiego Okręgu 

Węglowego, który obejmuje południowo-zachodni fragment Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego. Z tego powodu węgiel kamienny jest głównym paliwem kopalnym 

wykorzystywanym do celów grzewczych, zarówno w przypadku budynków mieszkalnych jak 

również użyteczności publicznej, na terenie gminy. Brak rzetelnych informacji odnośnie 

sprzedaży węgla, sprawia, że bardzo trudno jest dokładnie oszacować zużycie węgla do 

celów ogrzewnictwa indywidualnego na konkretnym obszarze. Do oszacowania zużycia tego 

paliwa w sektorze prywatnym posłużono się danymi z ankiety (inwentaryzacji obiektów). 

Dodatkowo wynik ankietyzacji uzupełniony został o informacje odnośnie dofinansowanych 

zakupów kotłów węglowych w latach 1997-2013. Dzięki temu możliwe było oszacowanie 

ilości energii cieplnej wytworzonej z węgla. Informacje o zużyciu węgla w budynkach 

użyteczności publicznej działających na terenie gminy, zostały dostarczone przez Urząd 

Miasta. 

Gaz ziemny - roczne zużycie gazu ziemnego zostało określone na podstawie informacji 

przesłanych przez PGNiG S.A., która to spółka jest jedynym dostawcą tego paliwa 

w naszym kraju. Podobnie jak w przypadku węgla kamiennego, ilość gospodarstw 

                                                           
3 Sustainable Energy Action Plan 
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ogrzewanych gazem została oszacowana na podstawie ankiety/inwentaryzacji. Warto 

jednakże nadmienić, że ilość ta ma wymiar jedynie statystyczny, gdyż emisja CO2 i tak jest 

liczona dla całości sprzedanego na terenie gminy gazu. 

Olej opałowy - zużycie oleju opałowego zostało określone na podstawie danych z urzędu 

gminy, odnoszących się do zużycia poszczególnych paliw kopalnych w budynkach 

użyteczności publicznej. Dodatkowo na podstawie ankietyzacji i informacji odnośnie 

dofinansowania na zakup kotłów ekologicznych, określono ilość kotłów olejowych 

wykorzystywanych w ogrzewnictwie indywidualnym. Na tej podstawie oszacowano roczne 

zużycie oleju opałowego na terenie gminy Wodzisław Śląski. 

Benzyna i olej napędowy - ilość paliwa zużytego na cele transportowe została określona 

na podstawie analizy natężenia ruchu na drogach będących w obrębie gminy. Sumarycznie 

w analizie uwzględniono ponad 73 drogi w tym drogi dojazdowe, lokalne i zbiorcze. 

W analizie zużycia poszczególnych rodzajów paliw petrochemicznych, wykorzystano dane 

odnośnie ilości pojazdów pokonujących dany odcinek w ciągu doby, podział na kategorie 

(osobowe, dostawcze, ciężarowe i inne) oraz rodzaj paliwa. Wszystkie te dane pozwoliły na 

oszacowanie rocznego zużycia poszczególnych paliw, oraz emisję CO2 związaną 

z transportem poruszającym się po drogach gminnych. W zestawieniu nie ujęto dróg 

krajowych ani wojewódzkich, gdyż leżą poza gestią Urzędu Miasta. 

Odnawialne źródła energii 

Energia słoneczna wykorzystywana do produkcji ciepła - oszacowanie ilości energii 

wyprodukowanej przy użyciu kolektorów słonecznych było możliwe dzięki danym z urzędu 

gminy odnośnie wykorzystania tego typu urządzeń w budynkach użyteczności publicznej. 

Drugim istotnym źródłem informacji o ilości kolektorów słonecznych pracujących na 

terenie gminy, były dane odnośnie dofinansowania zakupu takich urządzeń w ramach 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji (w skrócie PONE) i w trakcie inwentaryzacji. 

Pompy ciepła - na terenie gminy działa kilkanaście instalacji ogrzewania w oparciu 

o pompy ciepła. W większości są to budynki użyteczności publicznej zlokalizowane 

w centrum miasta. W przypadku, gdy wydajność urządzeń jest niewystarczająca, układ jest 

wspomagany poprzez wykorzystanie ciepła z instalacji ciepłowniczej. Urządzenia 

wykorzystywane na użytek prywatny dofinansowane w ramach PONE, również zostały 

uwzględnione w zestawieniu. Z uwagi na charakterystykę pracy tego typu urządzeń, nie 

były one brane pod uwagę w bazowej inwentaryzacji emisji bezpośrednio. Związane to jest 

z faktem, iż energia elektryczna zużywana w trakcie pracy pompy ciepła, została 
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uwzględniona w bilansie dla energii elektrycznej. Nie mniej jednak, wykorzystanie tego 

źródła ciepła wpłynęło na obniżenie emisji. 

Biomasa - zużycie biomasy na terenie gminy jest bardzo trudne do oszacowania. Na 

podstawie danych odnośnie dofinansowania w ramach PONE i innych programów 

realizowanych na terenie gminy od roku 1997, możliwa była identyfikacja jedynie kilku 

gospodarstw, w których biomasa (głównie drewno) jest wykorzystywane do celów 

grzewczych. 

Gaz składowiskowy 

Nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Wodzisławiu Śląskim zostało rozpoznane 

pod względem występowania gazu składowiskowego w roku 1994 jak również 

w opracowaniu dotyczącym możliwości jego odgazowania w roku 1996. Opracowanie z 1996 

roku (Ocena możliwości odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy Skrzyszowskiej) określiło sumaryczną ilość wydzielanego gazu ze 

składowiska. Informacje niezbędne do oszacowania emisji gazów cieplarnianych 

w przeliczeniu na ekwiwalent CO2, zostały dostarczone przez UM Wodzisławia Śląskiego 

w formie Przeglądu ekologicznego nieczynnego składowiska odpadów przy ul. 

Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim z 2011 roku, oraz analizy gazu składowiskowego 

z 2013 roku. 

Obliczanie emisji w poszczególnych kategoriach 

W obliczeniach emisji CO2 z poszczególnych źródeł energii wykorzystano podstawowy wzór 

obliczeniowy: 

 

gdzie: 

 wielkość emisji dwutlenku węgla, wyrażona w Mg 

 ilość energii finalnej zużytej w przypadku danego źródła, wyrażona w MWh 

 współczynnik przeliczeniowy dla danego źródła energii, wyrażony w Mg 

CO2/MWh 

Jako wskaźniki dla poszczególnych źródeł wybrano te proponowane przez Międzynarodowy 

Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wartości poszczególnych wskaźników przeliczeniowych 

zostały zestawione w tabeli. Dla miejskiej sieci ciepłowniczej zastosowano wskaźnik emisji 

obliczony na podstawie wielkości emisji CO2 z ciepłowni oraz ilości ciepła 

wyprodukowanego w danym roku. 
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Tabela 6 Wskaźniki emisji CO2 

Wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych źródeł 

energia elektryczna 
 

1,191 

MgCO2/MWh 

ciepło 
 

0,339 

węgiel kamienny 
 

0,346 

gaz ziemny 
 

0,202 

olej opałowy 
 

0,267 

benzyna PB 95 
 

0,200 

olej napędowy 
 

0,249 

Źródło: IPCC 

2.2.5 Ogrzewanie budynków – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Ogrzewanie budynków na terenie Wodzisławia Śląskiego realizowane jest na kilka 

sposobów, a mianowicie poprzez: 

 sieć ciepłowniczą należącą do PEC Jastrzębie-Zdrój, 

 kotłownie lokalne obsługujące grupy budynków, 

 kotłownie obsługujące pojedyncze budynki. 

W przypadku ciepła sieciowego dystrybucją zajmuje się Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Jastrzębie-Zdrój S.A. Przedsiębiorstwo zarządza Ciepłownią Miejską 

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej. W ciepłowni zainstalowane są trzy kotły 

węglowe o łącznej mocy 52,34 MW w tym: 

 Kocioł nr 1 – typ WR-10 z ekonomizerem o mocy 11,63 MW i sprawności 85%, 

 Kocioł nr 2 – typ WR-10 z ekonomizerem o mocy 11,63 MW i sprawności 85%, 

 Kocioł nr 3 – typ WR-25N (29,08 MW) w technologii ścian szczelnych 

i sprawności 86 %. 

Należy zwrócić uwagę, iż PEC Jastrzębie – Zdrój zakupuje ciepło wyprodukowane 

w Ciepłowni Jedłownik będącej własnością Kompanii Węglowej S.A i dostarcza je za 

pomocą własnej infrastruktury sieciowej do odbiorcy tj. mieszkańców osiedla Jedłownik 

mieszkających przy ul. Górniczej.  

Obecnie (stan na koniec roku 2013) zakład zaopatruje w ciepło 8812 odbiorców, w tym 

2402 odbiorców ciepłej wody użytkowej. Moc zamówiona na terenie Wodzisławia Śląskiego 

wynosi 44,18 MW a sprzedaż ciepła w roku 2013 wyniosła 316.660,22GJ. Do celów 

grzewczych w kotłach ciepłowni w roku 2013 spalono 17.143 tony węgla. 

Ponadto w roku 2013 na terenie ciepłowni spółka Polenergia eksploatowała instalację 

kogeneracji gazowej o parametrach: 
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 Moc cieplna – 2,2 MW, 

 Moce elektryczne – 1,85 MWe, 

 Roczna produkcja ciepła – 61.750 GJ, 

 Roczna produkcja energii elektrycznej – 12.839 MWh. 

Drugim zakładem zajmującym się dystrybucją ciepła na terenie Wodzisławia Śląskiego jest 

Ciepłownia 1 Maja również będąca własnością Kompanii Węglowej S.A. W ciepłowni 

zainstalowane są dwa kotły węglowe oraz dwa kotły gazowe o łącznej mocy 35,20 MW 

w tym: 

 Kocioł węglowy nr 1 – typ WR-10 o mocy 11,60 MW i sprawności 79%, 

 Kocioł węglowy nr 2 – typ WR-10 o mocy 11,60 MW i sprawności 79%, 

 Kocioł gazowy nr 1 – typ KOG-6 o mocy 6 MW i sprawności 91%, 

 Kocioł gazowy nr 2 – typ KOG-6 o mocy 6 MW i sprawności 91%. 

Obecnie (stan na koniec roku 2013) zakład zaopatruje w ciepło 9 odbiorców wśród których  

największym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”. Sprzedaż ciepła w Wodzisławiu Śl. 

Przez Ciepłownię 1 Maja w roku 2013 wyniosła 58.034 GJ. Należy przy tym zaznaczyć, że 

produkcja ciepła w Ciepłowni 1 Maja opiera się głównie o kotły gazowe, które zasilane są 

gazem z odmetanowienia kopalni. W przypadku niewystarczających ilości gazu produkcja 

ciepła przerzucana jest na kotły węglowe. W roku 2013 ze względu na wystarczające ilości 

gazu z odmetanowania kopalni ilość węgla wykorzystanego do produkcji ciepła wyniosła 

zaledwie 39,80 ton. Ilość gazu wykorzystanego w kotłach wyniosła natomiast 4144,8 tysięcy 

m3. 

Całkowita sprzedaż ciepła sieciowego dla ostatniego możliwego do inwentaryzacji roku 

2013 wyniosła 436444,22 GJ (99 422 MWh). 

Wykorzystując procedurę obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. niniejszego opracowania 

ilość dwutlenku węgla powstałego podczas spalania węgla w Ciepłowniach Miejskich 

w Wodzisławiu Śląskim w roku 2013 została oszacowana na  44 006 ton CO2/rok. 

Ogrzewanie budynków prywatnych oraz użyteczności publicznej prowadzone jest głównie 

przez kotły węglowe i gazowe. Znaczącą większość stanowią kotły węglowe (91,1%), 

spośród których ok. 10% stanowią kotły ekologiczne. Inne źródła ogrzewania to kotły 

olejowe, kominki, ogrzewanie elektryczne oraz pompy ciepła. Kotły gazowe gazowe 

stanowią 7,5% wszystkich indywidualnych źródeł ciepła, natomiast takie układy jak kotły 

olejowe, kominki, kotły na biomasę czy pompy ciepła 1,4 %. Ponadto na terenie miasta 

Id: C0E6B67F-D267-446C-9483-07DDCC92A5C9. Uchwalony Strona 22



Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020 

 

 
 

23 | S t r o n a  
 

występuje kilkaset instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej. Instalacje solarne zainstalowane są na ok. 3 % budynków. 

Wykres 1 Udział indywidualnych źródeł ciepła w Wodzisławiu Śląskim (bez ciepła sieciowego) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Udział źródeł indywidualnych z podziałem na budynki użyteczności publicznej, firmy oraz 

budynki mieszkalne przedstawiony został w tablicy poniżej. 

Tabela 7 Udział indywidualnych źródeł ciepła [%] z uwzględnieniem przeznaczenia budynków 

Źródło Budynki mieszkalne Budynki firmowe Budynki użyt. publ. 

Kotły węglowe 93,5 61,6 51,2 

Kotły gazowe 5,8 29,8 29,8 

Inne 0,7 8,7 19,0 

Źródło: Opracowanie własne  

Zgodnie z procedura obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono zużycie energii oraz 

emisję CO2 z instalacji kotłowych na terenie Wodzisławia Śląskiego. Stan zużycia energii 

oraz emisji na koniec roku 2013 w indywidualnych źródłach ciepła przedstawiony został 

w tabeli poniżej. Kolektory słoneczne nie zostały ujęte w poniższym zestawieniu ze 

względu na znikomą ilość energii potrzebnej do ich działania (urządzenia pompowe). 

Wpływ kolektorów na ograniczenie zużycia energii na cele ogrzewania (głównie c.w.u.) 

uwzględniony został natomiast w punkcie 3.1. niniejszego opracowania. 
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Tabela 8 Zużycie energii za rok 2013 oraz emisja CO2 z indywidualnych źródeł ciepła 

 
Zużycie energii Emisja CO2 

Mieszkania 
GJ MWh tony CO2 

1 180 467     327 933 111 770 

Firmy 
GJ MWh tony CO2 

142694 39640 12068 

Bud uzytecz. 
publicznej 

GJ MWh tony CO2 

56833 15788 4966 

Razem 1 379 994 383 361 128 804 

Źródło: Opracowanie własne  

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli sumaryczne zużycie energii na cele grzewcze 

w indywidualnych źródłach ciepła w Wodzisławiu Śląskim wynosi 1 379 994 GJ (383 361MWh), 

a związana z wykorzystaniem energii emisja CO2 128 804 ton CO2/rok. 

2.2.6 Energia elektryczna – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Wodzisławia Śląskiego zajmuje się Tauron 

Dystrybucja oddział w Gliwicach. W układzie normalnym zasilanie odbiorców 

zlokalizowanych na terenie miasta Wodzisław Śląski odbywa się na średnim napięciu 20 kV 

liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanymi ze stacji 

elektroenergetycznych WN/SN znajdujących się na terenie miasta oraz w Pszowie, Radlinie 

i Moszczenicy. Sieć elektroenergetyczna 110 kV (napowietrzna) łącząca stacje WN/SN 

obsługiwana jest przez Tauron Dystrybucja z siedzibą w Gliwicach i pracuje w układzie 

zamkniętym. Stan techniczny linii oraz stacji transformatorowych zlokalizowanych na 

terenie miasta ocenia się jako dobry. 

Ponadto do końca 2014 roku obowiązuje umowa pomiędzy miastem Wodzisław Śląski, 

a Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, na obsługę 4307 sztuk opraw 

oświetleniowych. Oświetlenie skojarzone z siecią stanowi około 57%, a wydzielone kablowe 

to ok. 43%. Stan oświetlenia na terenie miasta ocenia się na ogólnie dobry. W gestii gminy 

pozostaje 710 opraw. 

Zużycie energii elektrycznej w Wodzisławiu Śląskim wyniosło w 2012 roku (dane z roku 

2013 w momencie opracowywania planu nie były dostępne) zgodnie z informacjami Tauron 

Dystrybucja 82.391,46 MWh. Oszacowana na podstawie procedury obliczeniowej zawartej 

w punkcie 2.2.4. emisja dwutlenku węgla wyniosła natomiast 98.128,22 tony CO2/rok.  
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2.2.7 Paliwa gazowe – infrastruktura, zużycie, emisja CO2 

Dystrybutorem paliw gazowych na terenie Wodzisławia Śląskiego jest Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. W roku 1990 na terenie miasta Wodzisław Śląski 

spółka rozprowadzała w sieci gaz koksowniczy o niskim i średnim ciśnieniu, w latach 1991-

1992 nastąpiła zmiana źródła zasilania z gazu koksowniczego na gaz ziemny G-50, który 

dystrybuowany jest do dnia dzisiejszego. Źródłem dostawy paliwa gazowego do miasta 

Wodzisław Śląski są stacje redukcyjno-pomiarowe IIº zasilane z gazociągu Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

Jakość paliwa gazowego dostarczanego odbiorcom jest zgodna ze standardami obsługi 

odbiorców sprecyzowanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, 

ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004r. nr.105, poz.1113). W zatwierdzonym planie 

rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu oprócz standardowych 

przyłączeń (po wykonaniu analizy opłacalności) gospodarstw i podmiotów zainteresowanych 

nie przewiduje się inwestycji na terenie miasta Wodzisław Śląski. 

Wykorzystując procedurę obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4 niniejszego opracowania 

ilość dwutlenku węgla powstałego podczas spalania gazu w kotłach i innych urządzeniach 

wykorzystujących paliwa gazowe na terenie Wodzisławia Śląskiego można oszacować na 

9184,89 ton CO2/rok (wartość dla roku 2013). Zużycie paliw gazowych wyniosło natomiast 

4769,50 tys. m3. 

2.2.8 Transport – infrastruktura, emisja CO2 

Wyznaczona zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2.2.4. emisja CO2 wyniosła 

w przypadku transportu 1 383,80 ton w roku 2013. Emisja ta uwzględnia wszystkie drogi 

gminne i poruszający się po nich tabor (gminny, prywatny, innych podmiotów) na obszarze 

Wodzisławia Śląskiego. Danymi wsadowymi było natężenie ruchu na trzech kategoriach 

dróg gminnych: lokalnych, dojazdowych i zbiorczych oraz wyznaczonego z trendu PKB 

poziomu na rok 1990. Podstawowe założenia dotyczyły struktury ruchu wg tabeli poniżej. 

Tabela 9 Założenia do inwentaryzacji emisji w sektorze transportu drogowego 

 
Sieć dróg gminnych drogi dojazdowe drogi zbiorcze drogi lokalne 

2013 długość dróg km 43,3 4,4 25,4 

1990 długość dróg km 42,04 4,28 24,68 

Natężenie ruchu 

2013 SDR4 4000 8000 400 

                                                           
4 Ruch średniodobowy  
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1990 SDR 1768 3536 176,8 

 
Struktura ruchu 

   

 
SO5 90,0% 85,0% 97% 

 
SD6 5,0% 10,0% 2% 

 
SC7 1,5% 1,5% 0% 

 
SCP8 0,5% 0,5% 0% 

 
A9 3,0% 3,0% 1% 

 
Spalanie i emisja CO2 

   

 
2013 l/100km kg co2 /100 pojkm Udział silników z.s. 

 
SO 8,00          76,24     50% 

 
SD 10,00          89,72     95% 

 
SC 25,00        253,75     100% 

 
SCP 35,00        355,25     100% 

 
A 55,00        558,25     100% 

 
1990 

 
kg co2 /100 pojkm udział silników z.s. 

 
SO 11,00          99,37     10% 

 
SD 15,00        139,23     30% 

 
SC 30,00        285,90     50% 

 
SCP 40,00        391,12     70% 

 
A 70,00        684,46     70% 

Źródło: Opracowanie własne 

Do obliczenia emisji CO2 przyjęto wskaźniki kg CO2/litr danego paliwa wg. EIA10 tj. 

odpowiednio 2,35 i 2,68 kg/l dla silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym. 

Tabela 10 Wyniki BEI w sektorze transportu drogowego. 

2013 SUMA [t CO2] 1 383,80 przyrost 728,90 ton CO2 

1990 SUMA [t CO2]   654,89 przyrost 211% % ton CO2 

Źródło: Opracowanie własne 

Od roku 1990 emisja roczna z transportu na sieci dróg gminnych wzrosła o 211% i o 728,9 

ton CO2. 

2.2.9 Emisja CO2 nie związana ze zużyciem energii – gospodarka odpadami 

Na terenie Wodzisławia Śląskiego występuje nieczynne składowisko odpadów komunalnych. 

Emitowany z obszaru wysypiska gaz był przebadany w 1994 oraz 1996 roku. Najmniejszą 

emisją wg obliczeń z 1994 roku charakteryzowała się kwatera najstarsza (odpady 

składowane w latach 1968 – 1975). Natomiast największą emisją cechuje się kwatera 

najmłodsza czyli ta eksploatowana w latach 1991 – 1994.  

                                                           
5Samochody osobowe 
6 Samochody dostawcze 
7 Samochody ciężarowe bez przyczepy 
8 Samochody ciężarowe z przyczepą 
9 Autobusy 
10 Energy Information Administration 

Id: C0E6B67F-D267-446C-9483-07DDCC92A5C9. Uchwalony Strona 26



Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020 

 

 
 

27 | S t r o n a  
 

Z opracowania „Przegląd ekologiczny nieczynnego składowiska odpadów przy ulicy 

Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim” wynika również, że przedmiotowe składowisko nie 

posiadało uszczelnienia wierzchowiny oraz zostało wykonane bez odpowiedniego 

zabezpieczenia. Technologia składowania odpadów polegała na ich spychaniu ze skarpy, 

wskutek czego składowane odpady nie były w wystarczający sposób zagęszczane, a procesy 

fermentacyjne zachodziły w niekontrolowanych warunkach. Miąższość warstwy odpadów 

wynosi od ok. 6 do ok. 12m. W opracowaniu tym określono sumaryczną ilość wydzielanego 

gazu ze składowiska w granicach od 1 405 440 m3/rok do 1 581 120 m3/rok (dla roku 1996) 

i przewidywała 10 letni okres eksploatacji w przypadku budowy instalacji do pozyskiwania 

gazu składowiskowego. Inwestycja ta jednak nie została zrealizowana, głównie za sprawą 

jej nieopłacalności, związanej ze zmniejszającą się intensywnością procesów wewnątrz 

składowiska, co bezpośrednio przekładało się na ilość wydzielanego gazu. Dodatkowo 

składowisko nie było wystarczająco szczelne, co znacząco podwyższało koszt takiej 

inwestycji.  

Od roku 1995 ilość wydzielanego gazu ze składowiska według obliczeń stopniowo malała 

i w roku 2012 sumaryczna wielkość emisji została oszacowana na poziomie 399 770 m3/rok. 

Z uwagi na fakt niewykorzystywania gazu składowiskowego, koniecznej jest uwzględnienie 

jego emisji do atmosfery, gdyż gaz ten charakteryzuje się dużą zawartością metanu, który 

jest dużo bardziej szkodliwy dla środowiska aniżeli dwutlenek węgla. Potencjał globalnego 

ocieplenia dla metanu, na podstawie danych IPCC, jest szacowany jako 22 krotnie wyższy 

aniżeli CO2. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 11 Emisja CO2 z wysypiska odpadów 

 
2012 r. 

Ilość gazu emitowanego m3 gazu/rok 399 770 

Zawartość metanu % 40 

Ekwiwalentna ilość CO2 ton CO2/rok 2 322 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego i obliczenia własne 

2.2.10 Ukończone działania modernizacyjne istniejącej infrastruktury, które wpłynęły 

na spadek zużycia energii i paliw oraz emisję CO2 

W zakresie ogrzewania budynków 

W latach 2009-2013 na terenie Ciepłowni Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim 

przeprowadzono szereg modernizacji mających na celu podniesienie efektywności 

energetycznej urządzeń. Wykonano: 

 Montaż tyrystorowego układu regulacji obrotowej pomp obiegowych, 
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 Modernizację 2 szt. kotłów WR-10 – montaż ekonomizerów i rozbudowa powierzchni 

grzewczej komory paleniskowej, montaż przetwornic częstotliwości przy napędach 

wentylatorów wyciągowych i podmuchowych, 

 Modernizację kotła WR-25N – montaż części ciśnieniowej w technologii ścian 

szczelnych, montaż przetwornic częstotliwości przy napędach wentylatorów 

wyciągowych i podmuchowych, montaż automatyki kotła, 

 Modernizacja układu odpylania – multicyklon wraz z odpylaczem wstępnym oraz 

odpylacze cyklonowe nowej generacji. 

W latach 2009-2012 przeprowadzono również modernizacje w Ciepłowni 1 Maja oraz 

w związanej z ciepłownią sieci ciepłowniczej, w tym: 

 Modernizacja opomiarowania, 

 Wykonanie wizualizacji pomiarów, 

 Wykonanie i zabudowa odpylacza cyklonowego wraz z ekonomizerem do kotła WR10 

nr 1, 

 Modernizacja sieci ciepłowniczej 2 x DN200 na osiedlu 1 Maja. 

Od roku 1997 roku prowadzone jest również w Wodzisławiu Śląskim dofinansowanie do 

ekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta. W latach 1997-

2013 dofinansowano: 

 Wymianę palenisk węglowych lub zakup ekologicznych kotłów węglowych - 904 

sztuk, w tym 115 dofinansowanych z PONE, 

 Wymianę lub zakup kotłów gazowych - 145 sztuki w tym 11 finansowanych z PONE, 

 Wymianę lub zakup kotłów olejowych – 31 sztuk, w tym 2 finansowane z PONE, 

 Instalację kolektorów słonecznych – 36 sztuk, w tym 34 finansowane z PONE, 

 Instalację pomp ciepła – 4 układy. 

W ramach ograniczania emisji ze źródeł rozproszonych część budynków przyłączana jest 

również do sieci ciepłowniczej. Przyłączenia tego typu również mogą być finansowane 

przez miasto.  

Od kilkunastu lat prowadzone są sukcesywnie termomodernizacje budynków 

administrowanych przez Miasto wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach. W tabeli 

poniżej przedstawiono działania modernizacyjne w budynkach mieszkalnych i użyteczności 

publicznej. 
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Tabela 12 Działania termomodernizacyjne i modernizacyjne w budynkach administrowanych przez 
Miasto. 

Lokalizacja Rok modernizacji Rodzaj modernizacji 

BUDYNKI …DOMARO sp. z o.o. 

Górnicza 1-3 2001 Ocieplenie, termomodernizacja 

Górnicza 2-6 2002 Ocieplenie, termomodernizacja 

Górnicza 9-11 2002 Ocieplenie 

Górnicza 10-14 2002 Ocieplenie 

Górnicza 13-15 2002 Ocieplenie, termomodernizacja 

Górnicza 20-22 2002 Ocieplenie 

Górnicza 24-26 2002 Ocieplenie 

Górnicza 28-30 2002 Ocieplenie 

Górnicza 32-36 2002 Ocieplenie 

Górnicza 38-40 2004-2005 Ocieplenie 

Górnicza 42-44 2004-2005 Ocieplenie 

Górnicza 46-48 2004-2005 Ocieplenie 

Górnicza 50-52 2004-2005 Ocieplenie 

Górnicza 54-56 2004-2005 Ocieplenie 

Górnicza 58-60 2004-2005 Ocieplenie 

Opolskiego1/Rynek18 2002 Ocieplenie, termomodernizacja 

Kubsza 15 2006 Ocieplenie, termomodernizacja 

Pilsudskiego3-9/Jana12 2007 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Jana 13 2003 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Apteczna 4/Św. Jana 15 2003 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Rynek 24 2003 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Apteczna 2/Rynek23 2003 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Rynek 22 2003 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Styczyńskiego 2 2001 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Styczyńskiego 6 2001 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Styczyńskiego 4 2001 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Apteczna 1 2001 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Apteczna 3/Św. Jana 19, 21 2001 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Jana 23 2001 Termomodernizacja, instalacja pompy ciepła 

Rynek 13 2000 Ocieplenie, termomodernizacja 

Konstancji 12 2000 Ocieplenie, termomodernizacja 

Rynek 14 2000 Ocieplenie, termomodernizacja 

Rynek 16 i 17/Sądowa 2 2002 Ocieplenie, termomodernizacja 

26 Marca 4/Kubsza 25 1997 Ocieplenie 

26 Marca 6-8 1997 Ocieplenie 

26 Marca 17  2016 Ocieplenie  

26 Marca 20-24 1997 Ocieplenie 

26 Marca 23 2012 Ocieplenie 

26 Marca 26-30 1997 Ocieplenie 

26 Marca 32-36 1997 Ocieplenie 

26 Marca 42 2011 Ocieplenie 

26 Marca 74-76 2012 Ocieplenie 
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26 Marca 78 2012 Ocieplenie 

26 Marca 80 2012 Ocieplenie 

26 Marca 82-92 2014 Ocieplenie 

Orzeszkowej 2-12 1997 Ocieplenie 

Orzeszkowej 14-18 1997 Ocieplenie 

Orzeszkowej 20-24 1997 Ocieplenie 

PCK 2-4 2010 Ocieplenie 

PCK 6-8 2010 Ocieplenie 

PCK 10-12 2010 Ocieplenie 

Piastowska 1-11 2012 Ocieplenie 

Harcerska 2-8 1997-1998 Ocieplenie 

Plac Zwycięstwa 10 2012 Ocieplenie 

Pokoju 2-10  2014 Ocieplone  

Pokoju 7-13 2014  Ocieplenie 

Prusa 1-3 1997 Ocieplenie 

Prusa 2-6 1997 Ocieplenie 

Prusa 8-12 1997 Ocieplenie 

Prusa 13-17 1997 Ocieplenie 

Prusa 14-18 1997 Ocieplenie 

Prusa 20-24 1997 Ocieplenie 

Prusa 26-30 1997 Ocieplenie 

Słoneczna 1-11 1997-1998 Ocieplenie 

Sosny 2-4 1998 Ocieplenie 

Sosny 6 1998 Ocieplenie 

Sosny 8 1998 Ocieplenie 

Sosny 10-12 1998 Ocieplenie 

Sosny 14-16 1998 Ocieplenie 

Tysiąclecia 1-5 2011 Ocieplenie 

Tysiąclecia 7 2011 Ocieplenie 

Tysiąclecia 9-11 2011 Ocieplenie 

Tysiąclecia 12-22 2012 Ocieplenie 

Tysiąclecia 13-23 2012 Ocieplenie 

Tysiąclecia 24-34 2012 Ocieplenie 

Tysiąclecia 36-46 2013 Ocieplenie 

Tysiąclecia 48-58 2012 Ocieplenie 

Tysiąclecia 86-90 2014  Ocieplenie 

Wyszyńskiego 2-12 2016 Ocieplenie  

Wyszyńskiego 33-37 2010 Ocieplenie 

Żeromskiego 1 1997 Ocieplenie 

Żeromskiego 3 1997 Ocieplenie 

Żeromskiego 5 1997 Ocieplenie 

Żeromskiego 7 1997 Ocieplenie 

Żeromskiego 9 1997 Ocieplenie 

Żeromskiego 14-18 1997 Ocieplenie 

Żeromskiego 2-12 1997 Ocieplenie 

Żeromskiego 20-30 1997 Ocieplenie 

Żeromskiego 32-42 1997 Ocieplenie 
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Czyżowicka 131a 2007-08 Ocieplenie  

Kokoszycka 180 A,C,D,E,F,G,H 2004-05 Ocieplenie  

Kościelna 10  2016 Podłączenie do sieci c.o.i c.w.u 

Budynki nie będące w zarządzie …DOMARo sp. z o.o. w których Gmina posiada lokale 
mieszkalne 

Szkolna 10-12 2012 Ocieplenie 

Tysiąclecia 66-76 2012 Ocieplenie 

26 Marca 116 2011 Ocieplenie 

Własność …DOMARO Sp. z o.o. 

Targowa 1 2003 
Ocieplenie, termomodernizacja – działania 
termomodernicacyjne wykonała Gmina 
dawny właściciel obiektu  

Rynek 9 2003 
Ocieplenie, termomodernizacja -  działania 
termomodernicacyjne wykonała Gmina 
dawny właściciel obiektu 

NAUKA i OŚWIATA 

ZSP 1 2001 Ocieplenie, termomodernizacja 

Przedszkole 2 2002 Wymiana stolarki okiennej 

Przedszkole 15 2007 Wymiana stolarki okiennej 

Przedszkole 19 2007 Wymiana stolarki okiennej 

Przedszkole 1 2008 Wymiana stolarki okiennej 

ZS nr 2 2008 Ocieplenie, termomodernizacja 

Przedszkole 6 2009 Wymiana stolarki okiennej 

Przedszkole 16 2009 Wymiana stolarki okiennej 

SP nr 2 2011 Ocieplenie, termomodernizacja 

ZSP nr 6 2011 Ocieplenie, termomodernizacja 

ZSP nr 5 2011 Wymiana stolarki okiennej 

ZSP nr 3 2011 Ocieplenie, termomodernizacja 

Przedszkole 3 2013 Ocieplenie, termomodernizacja 

Przedszkole 18 2013 Wymiana stolarki okiennej 

ZSP nr 4 2013 Ocieplenie, termomodernizacja 

Gimnazjum nr 2 2013 Wymiana stolarki okiennej 

SP nr 10 2013 Ocieplenie, termomodernizacja 

ZSP nr 3 2013 Ocieplenie, termomodernizacja 

ZSP 7 2013 Ocieplenie, termomodernizacja 

INNE BUDYNKI 

Urząd Miasta budynek 4B 2013 Ocieplenie, termomodernizacja 

OSP w Kokoszycach 2013 Ocieplenie, termomodernizacja 

Biblioteka 2002 Ocieplenie, termomodernizacja 

Centrum Kultury 2005 Ocieplenie, termomodernizacja 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego 

W zakresie sieci energetycznej i oświetlenia 

W latach 2010-2013 pomiędzy miastem Wodzisław Śląski, a Tauron Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach obowiązywała umowa, która zakładała poprawę standardu sieci 

oświetleniowej w mieście. W ramach umowy wymieniono 2174 oprawy oświetleniowe 

(w tym zamontowano energooszczędne sodowe z redukcją mocy). Moc zainstalowana przed 
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modernizacją wynosiła 709,82 kW natomiast po modernizacji zmniejszyła się do poziomu 

520,23 kW (stan na grudzień 2013). 

Ponadto Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach pozyskał środki Unii Europejskiej 

poprzez uczestnictwo w projekcie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna, Działanie 9.2 – Efektywna dystrybucja energii. W ramach ww. projektu na 

terenie miasta Wodzisław Śląski w 2014 roku wymieniono 2 sztuki transformatorów. W 2014 

roku planuje się również wymianę kolejnych 4 sztuk transformatorów. 

W zakresie zużycia gazu 

W zatwierdzonym planie rozwoju Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu 

nie posiada szczegółowego planu inwestycji na terenie miasta Wodzisław Śląski. Inwestycje 

obniżające zużycie gazu takie jak modernizacja i zakup nowych źródeł ciepła opalanych 

gazem pozostają po stronie konsumentów. 

W zakresie transportu  

Wodzisław Śląski jest prężnie rozwijającą się gminą, realizująca kolejne inwestycje 

w sektorze transportowym. Każdy projekt drogowy analizowany jest pod kątem efektu 

środowiskowego – wybudowane w ostatnich latach nowe odcinki skracają czas przejazdu, 

upłynniają ruch, a tym samym pozwalają na obniżenie emisji CO2. Najważniejszymi 

inwestycjami obniżającymi emisję CO2 były dwa etapy inwestycji „Udrożnienie ruchu w 

południowej części Subregionu Zachodniego”, które dały efekt w postaci płynnego ruchu 

tranzytowego na osi wschód zachód i poprawę skomunikowania centrum od strony 

północnej i północnych dzielnic miasta. 

W zakresie gospodarki odpadami 

Ograniczanie emisji równoważnej CO2 z nieczynnego wysypiska śmieci w Wodzisławiu 

Śląskim postępuje w sposób naturalny. W przeszłości nie były prowadzone prace mające na 

celu ograniczenie emisji. Planuje się pełną rekultywację składowiska zgodnie z decyzją 

Starosty Powiatu Wodzisławskiego. 

2.3 Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta oraz ankiet przeprowadzonych 

w Wodzisławiu Śląskim w lutym, marcu oraz sierpniu 2014 roku, można stwierdzić, że 

głównym obszarem problemowym jest obszar indywidualnych źródeł ciepła. Obecnie ponad 
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90% kotłów w Wodzisławiu Śląskim to kotły węglowe (wykres nr 1). Uwzględniając dane 

dotyczące wymiany źródeł ciepła dofinansowane przez UM oraz dane GUS dotyczące 

województw na południu Polski, około 10% węglowych źródeł ciepła to kotły ekologiczne. 

Reszta to piece i kotły wysokoemisyjne o niskich sprawnościach. Sugeruje to podjęcie 

dalszych działań zmierzających do zwiększenia udziału urządzeń ekologiczych poprzez 

różne programy dofinansowań. Wodzisław Śląski pod względem udziału kotłów 

ekologicznych w indywidualnych źródłach energii nie odbiega jednak od średniej krajowej. 

Wodzisław Śląski kontynuuje od 1997 roku dofinansowywanie instalacji ekologicznych 

w tym kotłów retortowych, gazowych olejowych oraz pomp ciepła, co będzie w kolejnych 

latach przekładało się na ograniczenie zużycia energii i emisji CO2. 

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego obecnie w Polsce około 34% 

budynków to obiekty po termomodernizacji. Pod tym Wodzisław Śląski przewyższa średnią 

krajową. W mieście ocieplonych jest prawie 47% budynków, w tym 43% budynków 

mieszkalnych, 57% budynków firmowych oraz 44% budynków użyteczności publicznej. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w 39% budynków użyteczności publicznej przeprowadzono 

częściową termomodernizację polegającą na wymianie okien. Mimo wyższego niż krajowy 

udział budynków ocieplonych w Wodzisławiu Śląskim, prace nad ograniczeniem zużycia 

energii poprzez termomodernizację powinny być dalej prowadzone. Ponad 50% budynków 

dla których można przeprowadzić termomodernizację daje możliwość dalszego 

ograniczania zużycia energii na cele grzewcze oraz poprawy jakości powietrza w mieście. 

W przypadku OZE na terenie Wodzisławia Śląskiego zlokalizowano 194 instalacje solarne, 

co jest stosunkowo niewielkim udziałem w całkowitym wykorzystaniu energii. Sumarycznie 

wraz z innymi źródłami energia pochodząca z OZE stanowi poniżej 4% całkowitej energii 

wykorzystywanej do produkcji ciepła. Sugeruje to podjęcie działań mających na celu 

zwiększenie ilości urządzeń OZE na terenie miasta. 

2.4 Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, 

zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe 

na monitoring i ocenę) 

2.4.1 Struktury organizacyjne, zasoby ludzkie 

Gmina Miejska Wodzisław Śląski jest jednostką samorządu terytorialnego. Działa ona 

w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2001 roku Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami)oraz Statut Miasta Wodzisław 

Śląski nadany Uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego Nr XXIV/233/12 dnia 26 września 
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2012 roku. Gmina posiada zagwarantowaną konstytucyjnie osobowość prawną. Przysługuje 

jej prawo własności oraz inne prawa majątkowe, wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Funkcję organów miasta 

sprawują Rada Miejska i Prezydent Miasta. 

Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za realizację celów wskazanych w PGN oraz 

monitowanie określonych w nim wskaźników jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym 

(sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet, urządzenia biurowe) oraz lokalowym 

umożliwiającym sprawną organizację działań w celu realizacji celów oraz monitorowanie 

wskaźników PGN. Organizację i zasady działania Urzędu Miasta określa regulamin 

organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 

11 kwietnia 2013 roku. 

2.4.2 Źródła finansowania inwestycji w tym finansowanie monitoringu i oceny 

Istnieje kilka możliwości finansowania zadań inwestycyjnych niezbędnych z punktu 

widzenia osiągnięcia założonych w PGN celów są to: 

 środki własne gminy, 

 kredyty komercyjne, 

 pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia (głównie WFOŚ/NFOŚ), 

 inwestycje realizowane w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, 

 inwestycje realizowane w systemie ESCO (ang. Energy Saving Company)11, 

 dotacje: środki europejskie – fundusze strukturalne, Inicjatywy europejskie. 

 W nowym okresie programowania tj. w perspektywie 2014-2020 na działania wspierające 

przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych  źródeł 

energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano ponad 9 mld euro. Fundusze 

Europejskie na sektor OZE, będą dostępne przede wszystkim w: 

 Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego działanie 4.1 

Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii, 

 Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

http://www.nfosigw.gov.pl/są to miedzy innymi programy: 

                                                           
11 Firma ESCO wykonuje i finansuje inwestycję w zamian za udział w przyszłych oszczędnościach 
w zużyciu mediów. 
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- KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej 

i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 

- LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, 

- BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach 

- PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ma na celu promowanie nowych 

technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości 

inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń 

i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze, 

- SOWA - wspieranie realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność 

energetyczną systemów oświetlenia ulicznego, 

- GAZELA - wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia 

energii i paliw w transporcie miejskim. 

- REGION – preferencyjne wsparcie inwestycji związanych z walką z niską emisją, 

w tym inwestowanie w odnawialne źródła energii. 

2.4.3 Budżet programu 

W poniższym zestawieniu ujęto wszystkie działania planowane w ramach Planu. W trakcie 

realizacji budżety ulegną zmianie (procedura przetargowa), mogą także pojawić się inne 

źródła finansowania. Finansowanie z EFRR założono na poziomie 85%.
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Tabela 13 Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach planu 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Skutki finansowe dla 

gminy/powiatu  EFRR 
NFOŚiGW / 
WFOŚiGW Prywatne Inne Koszt całkowity Termin realizacji 

1.1 Termomodernizacja budynków  
edukacyjno-oświatowych 

administrowanych przez Miasto 
UM Wodzisławia 

Śląskiego 1 242 500,00 zł 
 

1 242 500,00 zł 
  

    2 485 000,00 zł  do 2020 

1.2 Poprawa efektywności 
energetycznej komunalnej 
infrastruktury mieszkaniowej w 
Wodzisławiu Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego b.d. 

 
b.d. 

  
       2 434 860,00 zł  2017-2018 

1.3 Termomodernizacja budynków  
administracyjnych i sportowych 
administrowanych przez Miasto 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 1 012 749,34 zł 

 
779 121,43 zł 

  
    1 791 870,77 zł  2014-2018 

1.4 Termomodernizacja  
budynków użyteczności publicznej 
w Wodzisławiu Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 529 411,76 zł 3 000 000,00 zł 

   
    3 529 411,76 zł  do 2020 

1.5 Rewitalizacja Dworca 
Kolejowego w Wodzisławiu 
Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 893 986,08 zł 5065921,08 zł 

   
5 959 907,15 zł  do 2020 

1.6 Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych prywatnych 

Osoby prywatne-
mieszkańcy Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 300 000,00 zł 

  
2 700 000,00 zł 

 
    3 000 000,00 zł  2016-2020 

1.7 Wdrożenie systemu oceny 
i doradztwa dla potencjalnych 
inwestorów indywidualnych z 
sektora budownictwa 
mieszkaniowego 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 90 000,00 zł 

    
         90 000,00 zł  2015-2020 

1.8 Konkursy dla szkół w zakresie 
oszczędzania mediów 

UM Wodzisławia 
Śląskiego bezkosztowo 

    
                      -   zł  2015-2020 

1.9 Dalsze działania w zakresie 
modernizacji oświetlenia w gminie 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 441 200,00 zł 2 500 000,00 zł 

   
    2 941 200,00 zł  2014-2017 

Id: C0E6B67F-D267-446C-9483-07DDCC92A5C9. Uchwalony Strona 36



Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020 

 

 
 

37 | S t r o n a  
 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Skutki finansowe dla 

gminy/powiatu  EFRR 
NFOŚiGW / 
WFOŚiGW Prywatne Inne Koszt całkowity Termin realizacji 

1.10 Promocja źródeł 
finansowania inwestycji 
przyczyniających się do 
osiągnięcia zapisów dyrektywy o 
efektywności energetycznej ( 
Prosument – NFOŚiGW) 

UM Wodzisławia 
Śląskiego      

                      -   zł  do 2020 

1.11 Termomodernizacja budynku 
przy ul. Leszka 10 w Wodzisławiu 

Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 

(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 

Nieruchomościami) 
 

750 000,00 zł 
     

2017-2018 

1.12 Termomodernizacja budynku 
przy ul. Chrobrego 110 w 

Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 

(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 

Nieruchomościami 

60 000,00 zł 
     

2017-2020 

1.13 Termomodernizacja budynku 
przy ul. 26 Marca 164 w 

Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 

(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 

Nieruchomościami 

1 870 000,00 zł 
     

2017-2020 

1.14 Termomodernizacja budynku 
przy ul. Wolności 24 w 
Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 

(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 

Nieruchomościami 

645 000,00 zł 
     

2017 

2.1 Wymiana źródeł ciepła na 
nowe niskoemisyjne i montaż OZE 
w latach 2017-2018 w budynkach 
indywidualnych na terenie Gminy 
Wodzisław Śląski 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

862 500,00 zł pożyczki (514 
500,00 zł w roku 2017 oraz 
348 000,00 zł w roku 2018) 

oraz 862 500,00 zł dotacji (514 
500,00 zł w roku 2017 oraz 

348.000,00 zł w roku 2018)12 

     
2017-2018 

                                                           
12 Zakres proporcji pożyczka/dotacja może ulec zmianie w zależności od decyzji WFOŚiGW w Katowicach 
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Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Skutki finansowe dla 

gminy/powiatu  EFRR 
NFOŚiGW / 
WFOŚiGW Prywatne Inne Koszt całkowity Termin realizacji 

2.2 Zapisy w MPZP ustanawiające 
„zielone osiedla” z zabudową 
niskoemisyjną, uzbrojone w sieć 
gazową lub PEC. 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

W ramach działań planowania 
przestrzennego     

-   zł do 2020 

2.3 Słoneczna energia - budowa 
instalacji fotowoltaicznych w 
Wodzisławiu Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

529 411,76  zł 3 000 000,00 zł 
   

3 529 411,76 zł do 2020 

2.4 Zamiana źródła ciepła z 
kotłowni węglowej na gazowe w 
budynku przy ul. Chrobrego 10 w 
Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 

(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 

Nieruchomościami 

b.d . 
    

b.d. do 2020 

2.5 Montaż instalacji OZE na/w 
budynkach użyteczności 
publicznej Miasta Wodzisławia 
Śląskiego i jednostkach zależnych 
 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

275 000,00  zł 1 275 000,00  zł 
   

1 500 000,00  zł do 2020 

2.6 Dofinansowanie do 
modernizacji systemu 
ogrzewania/montażu instalacji 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

1 200 000,00 zł     1 200 000,00 zł 2017-2020 

3.1 Pociąg do dwóch kółek- 
budowa Centrum Przesiadkowego 
w Wodzisławiu Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

 
UM Radlina 

b.d. 4 700 000,00 zł 
 
 

564 000,00 zł 

   4 926 129,15 zł 
 
 

b.d. 

2016-2018 

3.2 Budowa Drogi Głównej 
Południowej na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 935 w 
Rydułtowach do połączenia z ul. 
Wodzisławską w Mszanie 

UM Wodzisławia 
Śląskiego  

765 000 000,00 zł 
  

135 000 000,00 
zł 

900 000 000,00 zł 2015 do 2020 
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Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Skutki finansowe dla 

gminy/powiatu  EFRR 
NFOŚiGW / 
WFOŚiGW Prywatne Inne Koszt całkowity Termin realizacji 

3.3 Budowa drogi do obsługi strefy 
inwestycyjnej (łącznik 
Młodzieżowa-Olszyny) 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

4 000 000,00 zł 
    

4 000 000,00 zł 2015-2016 

3.4 Udrożnienie ruchu w 
południowej części Subregionu 
Zachodniego Etap I, zadanie 1 i 
zadanie 3 – przebudowa ulicy 
Matuszczyka w Wodzisławiu 
Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

4 068 738,00 zł 
   

3 000 000,00 zł 7 068 738,00 zł 2017 

Łączny koszt:                                                                                   19 632 996,94 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Wodzisławia Śląskiego 
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3 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 

3.1 Ogrzewanie budynków – bazowa emisja CO2, zużycie energii, charakterystyka 

zmian w latach 1990-2013 

Spadek zużycia energii oraz emisji CO2 potrzebnej do ogrzewania budynków w latach 

1990-2013 związany był głównie z przeprowadzonymi działaniami termomodernizacyjnymi, 

wymianą źródeł ciepła w budynkach oraz instalacją OZE. W tabeli poniżej przedstawiono 

spadek zużycia energii oraz emisji CO2 w poszczególnych latach. Ze względu na brak 

informacji dotyczącej lat przeprowadzonych termomodernizacji w poszczególnych 

budynkach założono zerowy spadek zużycia energii i emisji w roku bazowym (1990), 

natomiast spadek zapotrzebowania na lata 1997-2013 potraktowano całościowo. 

Dystrybutorzy nie posiadali danych na lata 1990-1996 i wartości na rok bazowy wyznaczono 

metodami statystycznymi. 

Tabela 14 Spadek zużycia energii i emisji CO2 związany z przedsięwzięciami modernizacyjnymi 

Rok 

Rodzaj modernizacji 

Termomodernizacje Wymiana kotłów na ekologiczne Instalacja OZE 

GJ MWh tony CO2 GJ MWh tony CO2 GJ MWh tony CO2 

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1997 

580717 161323 60392 41952 11654 3948 3803 1056 358 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Źródło: Opracowanie własne 

Sumarycznie spadek zużycia energii wykorzystywanej do celów grzewczych w latach 

1990-2013 określa się na 174033 MWh. W tym największy spadek zużycia nastąpił dzięki 

termomodernizacjom. Związany ze spadkiem zużycia, spadek emisji CO2 w latach 
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1990-2013, wyniósł 64698 ton CO2. W stosunku do roku bazowego emisja CO2 w zakresie 

ogrzewania budynków zmniejszyła się o 6,6%. 

3.2 Energia elektryczna – emisja CO2, zużycie energii, charakterystyka zmian 

w latach 1990-2012 

Wykres 2 Spadek emisji CO2 w latach 1990-2012 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Średni spadek zużycia energii elektrycznej ukształtował się natomiast na poziomie 

137,73 MWh/rok. 

Tabela 15 Zmiany zużycia energii elektrycznej w Wodzisławiu Śląskim w latach 1990-2013 

Rok Rodzaj odbiorcy 

Klienci kompleksowi Klienci dystrybucyjni 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

1990 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 

brak danych 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 

w tym: gospodarstwa rolne 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 

w tym gosp. domowe i rolne 

RAZEM b.d. 84992,4113* b.d. b.d. 

  

1997 Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu brak danych 

                                                           
13

wartość wyznaczona z trendu zmian w latach 1997-2012 
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Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 

w tym: gospodarstwa rolne 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 

w tym gosp. domowe i rolne 

RAZEM b.d. 83891,30 b.d. b.d. 

  

2007 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 
0 0 b.d. b.d. 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  23 14343,54 b.d. b.d. 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 2226 30185,24 

b.d. b.d. 
w tym: gospodarstwa rolne 2 0,45 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 22315 38604,88 

w tym gosp. domowe i rolne 21761 37237,16 

RAZEM 24564 83133,66 b.d. b.d. 

  

2008 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 0 0 b.d. b.d. 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  24 11730,82 b.d. b.d. 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 2152 31929,37 

b.d. b.d. 
w tym: gospodarstwa rolne 1 0,16 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 19135 34750,21 

w tym gosp. domowe i rolne 18524 33349,04 

RAZEM 21311 78410,4 b.d. b.d. 

 

2009 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 0 0 0 0 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  25 12594,36 0 0 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 2125 31895,69 

15 144,25 
w tym: gospodarstwa rolne 1 0,08 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 19140 37639,72 

w tym gosp. domowe i rolne 18525 36211,29 

RAZEM 21290 82129,77 15 144,25 

  

2010 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 0 0 0 0 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  23 11930,19 2 1754,93 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 2057 30490,55 

87 2621,5 
w tym: gospodarstwa rolne 1 0 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 19130 38163,82 

w tym gosp. domowe i rolne 18547 36787,53 

RAZEM 21210 80584,56 89 4376,43 

  

2011 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 0 0 0 0 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  21 8781,05 5 3134,3 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 1958 27440,46 
171 5539,46 

w tym: gospodarstwa rolne 0 0 
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Źródło: Tauron Dystrybucja S.A. 

Spadek zużycia energii jest związany z takimi czynnikami jak zmiana ilości użytkowników 

oraz wykorzystywanie bardziej energooszczędnych urządzeń. Nie można jednoznacznie 

określić przyczyny spadku liczby użytkowników. Spadek może być związany ze zmianą 

dystrybutora energii elektrycznej lub przejściem na zakup grupowy przez określone 

obszary zabudowane. Ze względu na brak dokładnych danych tego typu oraz ochronę 

danych osobowych informację o dokładnych przyczynach zmniejszającej się liczby 

odbiorców nie są możliwe do określenia. 

Wykres 3 Zmiany zużycia en. elektrycznej oraz ilości odbiorców w Wodzisławiu Śl. W latach 1990-
2012 

 
Źródła: Tauron i opracowanie własne 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 19077 38084,7 

w tym gosp. domowe i rolne 18433 36770,56 

RAZEM 21056 74306,21 176 8673,76 

  

2012 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 0 0 0 0 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  20 8977,36 5 3725,64 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 1677 22078,14 

431 11127,08 
w tym: gospodarstwa rolne 0 0 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 19067 36483,24 

w tym gosp. domowe i rolne 18359 35101,45 

RAZEM 20764 67538,74 436 14852,72 
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3.3 Paliwa gazowe – emisja CO2, zużycie, charakterystyka zmian w latach 1990-2013 

W latach 1990-2013 nastąpił wzrost emisji CO2 związanej z wykorzystaniem paliw gazowych 

na terenie Wodzisławia Śląskiego.  

Tabela 16 Zmiany emisji CO2 w latach 1990-2013 w Wodzisławiu Śląskim 

Rok 

Emisja CO2 [ton CO2/rok] 

Ogółem 

Gosp. Domowe 

Przemysł Handel Usługi 
Pozosta

li 
Odbiorcy 
hurtowi Ogółe

m 
Ogrzew. 

1990 4142,4914 

Brak danych 
1997 6390,62 

1998 6164,92 

2005 8922,41 

2010 10542,93 5941,92 1977,56 3066,57 334,70 1199,75 0,00 0,00 

2011 14317,22 5467,60 1749,74 7767,53 324,87 757,21 0,00 0,00 

2012 12797,22 5628,79 2036,87 5970,42 387,65 810,36 0,00 0,00 

2013 9184,89 5841,97 2339,79 2181,88 395,94 765,10 0,00 0,00 

Źródła: PSG i opracowanie własne 

Wykres 4 Emisja CO2 

 
Źródła: PSG i opracowanie własne 

W ciągu ostatnich 23 lat nastąpił wzrost emisji CO2 ze spalania gazu ziemnego o 121%. 

Średni wzrost zużycia gazu ukształtował się natomiast na poziomie 166,77 m3/rok i jest 

związany z systematycznie rosnącą liczbą odbiorców. 

                                                           
14 Wartość wyznaczona z trendu zmian w latach 1997-2013 
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Tabela 17 Sprzedaż paliwa gazowego na terenie Wodzisławia Śl. W latach 1990-2013 

Rok 

Sprzedaż paliwa gazowego tys m3 

Ogółem 

Gosp. Domowe 

Przemysł Handel Usługi Pozostali 
Odbiorcy 
hurtowi Ogółem Ogrzew. 

1990  2151,1015 

Brak danych 

1997 3318,50 

1998 3201,30 

2001 b.d. 

2002  b.d.  

2003  b.d.  

2004  b.d.  

2005 4633,20 

2006  b.d.  

2007 b.d. 

2008  b.d.  

2009  b.d.  

2010 5474,70 3085,50 1026,90 1592,40 173,80 623,00 0,00 0,00 

2011 7434,60 2839,20 908,60 4033,50 168,70 393,20 0,00 0,00 

2012 6645,30 2922,90 1057,70 3100,30 201,30 420,80 0,00 0,00 

2013 4769,50 3033,60 1215,00 1133,00 205,60 397,30 0,00 0,00 

Źródła: PSG i opracowanie własne 

Wykres 5 Zużycie gazu i ilość przyłączy w Wodzisławiu Śląskim 

 
Źródła: PSG i opracowanie własne 

                                                           
15 Wartość wyznaczona z trendu zmian w latach 1997-2013 
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Wzrost zużycia gazu, a tym samym wzrastająca emisja CO2 związana jest z czynnikami 

takimi jak: 

 Rozbudowa sieci gazowej i przyłączanie nowych odbiorców, 

 Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe. 

Należy przy tym zaznaczyć, że emisja CO2 dla spalania gazu ziemnego jest zdecydowanie 

mniejsza niż w przypadku innych paliw kopalnych. Standardowy wskaźnik emisji dla gazu 

ziemnego, który został wykorzystany do obliczania emisji CO2 w niniejszym opracowaniu 

wynosi 0,202 ton CO2/MWh, podczas gdy dla np. węgla kamiennego 0,346 ton CO2/MWh. 

Wymiana kotłów węglowych na gazowe będzie więc znacząco ograniczać emisję dwutlenku 

węgla do atmosfery. 

3.4 Transport – emisja CO2, charakterystyka zmian w latach 1990-2013 

W latach 1990-2013 nastąpił przyrost emisji CO2 z transportu na obszarze Wodzisławia 

Śląskiego o 211%. Średnioroczny wzrost emisji wyniósł 31 ton. Całkowity przyrost wyniósł 

728,9 ton CO2. 

3.5 Emisja CO2 , która nie jest związana ze zużyciem energii - gospodarka odpadami 

- charakterystyka zmian 

Zmiany w zakresie emisji CO2 z gospodarki odpadami związane są z naturalnymi procesami 

rozkładu substancji na obszarze nieczynnego składowiska odpadów w Wodzisławiu Śląskim. 

Roczna emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się o 5841 ton zgodnie z poniższą tabelą.  

Tabela 18 Emisja CO2 związana z emisja metanu ze składowiska odpadów 

 
1995 r. 2013 r. 

Ilość gazu emitowanego m3 gazu/rok 1 405 440 399 770 

Zawartość metanu % 40 

Ekwiwalentna ilość CO2 ton CO2/rok 8 163 2 322 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego 

3.6 Zmiany całkowitej emisji CO2 w Wodzisławiu Śląskim w latach 1990 -2013 

Zużycie energii oraz emisja CO2 dla Wodzisławia Śląskiego dla roku 2013 oraz roku 

bazowego 1990 przedstawione zostały w tablicach poniżej. Nastąpiła redukcja całkowitej 

emisji dwutlenku węgla o 4 454 ton czyli o ok. 1,4 %. Należy również zauważyć, że 

jednocześnie zwiększyło się końcowe zużycie energii z 646 tys. MWh do ponad 670 tys. 

MWh czyli o około 3,7%. Zwiększenie  zużycia energii jest spowodowane bezpośrednio 

rozbudową gminy a tym samym rosnącą liczbą odbiorców energii. Zmniejszenie emisji CO2 

jest wynikiem głównie termomodernizacji budynków na terenie gminy, jak również 
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rosnącej świadomość ekologicznej mieszkańców Głównym czynnikiem mającym wpływ na 

obniżenie emisji CO2 były realizowane na terenie miasta wymiany kotłów węglowych na 

inne jednostki oraz zmiany zużycia węgla w energetyce. Współczynnik przeliczeniowy dla 

emisji CO2 dla węgla jest bowiem zdecydowanie wyższy niż dla innych paliw. Oznacza to, 

że mimo wzrastającego zapotrzebowania na energię końcową, ograniczanie zużycia węgla 

potrzebnego do pokrycia tego zapotrzebowania w wyraźny sposób wpłynie na ograniczenie 

emisji CO2.  

Tabela 19 Porównanie emisji CO2w latach 1990-2013 
  1990 2013 

LP Sektor Emisja MgCO2 % Emisja MgCO2 % 

1 
Budynki użyteczności publicznej - 

gminne 
14 300 4,6 26 560 8,6 

2 Sektor usług 45 076 14,5 48 917 16 

3 Sektor mieszkaniowy 206 417 66,4 200 874 65,6 

4 Oświetlenie miejskie 4 352 1,4 5 259 1,7 

5 Sektor przemysłowy 83 446 12,9 21 100 6,9 

6 Transport 655 0,2% 1 383 0,5 

7 Inne/pozostałe 8 163 2,6% 2 322 0,7 

 Suma 310 869  306 415  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Wodzisławia Śląskiego  

Jak widać z powyższego zestawienia nieznacznie zmniejszył się udział emisji CO2 z sektora 

mieszkaniowego – jednakże nadal jest on na wysokim poziomie. Należy, zatem podjąć 

działania zmierzające do zniwelowania tego niekorzystnego zjawiska. Znaczny wzrost 

zanieczyszczenia zaobserwować możemy w sektorze transportowym związany on jest ze 

zwiększającą się ilością samochodów na terenie miasta. Zanieczyszczenia związane 

z sektorem przemysłowym pozostają na stałym poziomie. 
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4 Działania/zadania i środki zaplanowane na okres 2014-2020 

4.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 

4.1.1 Zobowiązania wynikające z prawa europejskiego 

Działania podejmowane w celu zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

mieszkańców należą do obowiązków własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie władze samorządowe zobligowane są do przestrzegania zapisów prawa 

krajowego i wspólnotowego wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  

Pakiet energetyczno-klimatyczny. Pakiet 3x20 

W marcu 2007 roku został przyjęty przez Parlament Europejski i przywódców krajów 

członkowskich UE pakiet klimatyczno- energetyczny, który zawiera następujące cele dla 

Unii Europejskiej: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. 

w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie, co do 

redukcji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 

20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do 

prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię. 

Wdrożenie pakietu klimatycznego wsparte jest szeregiem dyrektyw na mocy, których 

zostały zainicjowane postawy proekologiczne we wszystkich energochłonnych sektorach 

gospodarki poszczególnych krajów do głównych aktów prawnych w tym zakresie należą: 

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej  

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności 

energetycznej w UE dla  osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej o 20% 

(zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla 

dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto, określa zasady 

opracowane w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych 

celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020. 
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Wymogi dyrektywy są kluczowe dla wdrażania środków UE w latach 2014-2020.Państwa 

członkowskie mają zachęcać do stosowania instrumentów finansowania, by ułatwiać 

realizację celów dyrektywy. 

Dodatkowo wdrożenie dyrektywy nakłada na państwa członkowskie UE poniższe obowiązki: 

- Wspieranie inwestycji w renowację zasobów budynków mieszkaniowych 

i użytkowych i coroczna renowacja 3% powierzchni ogrzewanych/ chłodzonych 

budynków rządowych - za 40 % zużycia energii końcowej w UE odpowiadają 

budynki, 

- Nabywanie produktów, usług i budynków o dobrej charakterystyce energetycznej – 

do końca 2020 wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu energii, 

- Wdrożenie systemu zobowiązującego do uzyskania oszczędności przez 

dystrybutorów energii w wysokości 1,5% rocz. wolumenu sprzedaży energii,  

- Podawanie do publicznej wiadomości oszczędności energii osiągniętych przez każdą 

stronę zobowiązaną, 

- Program zachęt dla MŚP16 do wykonania audytów energetycznych, 

- Poddanie dużych przedsiębiorstw audytowi energetycznemu. 

Odnosząc wyżej wskazane obowiązki na płaszczyznę jednostki samorządu terytorialnego 

niezwykle istotnym jest podejmowanie działań zmierzających do przyjmowania 

zintegrowanych i zrównoważonych planów na rzecz efektywności energetycznej (np. 

SEAP, PGN) wraz z jasno określonymi celami, do włączania obywateli w proces 

opracowywania i wdrażania tych planów oraz do właściwego informowania ich o treści 

planów i o postępach w realizacji celów. 

Plany takie mają przynieść znaczną oszczędność energii, w szczególności, jeżeli są 

wdrażane w ramach systemów zarządzania energią, które umożliwiają zainteresowanym 

instytucjom publicznym lepsze zarządzanie zużyciem energii.  

Dyrektywa ramowa 2005/32/WE  

Dyrektywa ustanawia ogólne zasady dotyczące wymogów ekoprojektu dla produktów 

wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne 

zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzje podejmowane na etapie 

projektowania. Dlatego niezwykle ważnym jest świadome projektowanie konkretnych 

                                                           
16 Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
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wyrobów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu ich życia: produkcji, 

eksploatacji i na etapie unieszkodliwiania odpadów. 

Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków. 

Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy 

charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na 

ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez 

stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności 

cieplnej), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy 

odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania. 

4.1.2 Długoterminowy cel strategiczny oraz cele szczegółowe realizacji programu 

Długoterminowy cel strategiczny do roku 2020 

Biorąc pod uwagę: 

- przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom emisji CO2 

w gminie Wodzisław Śląski, 

- zapotrzebowanie Wodzisławia Śląskiego na energię pierwotną, 

- zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności energetycznej, 

został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym 

wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie gminy miejskiej Wodzisław Śląski. 

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny do roku 2020 będzie realizowany poprzez 

cele szczegółowe. 

Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków mieszkalnych. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy III - Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu 

samochodowego.  
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Cele szczegółowe realizowane będą poprzez konkretne działania inwestycyjne wskazane 

w kolejnym rozdziale opracowania. 

Tabela 20 Zestawienie celów wynikających z programu gospodarki niskoemisyjnej 

Długoterminowy 
cel strategiczny 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym 
i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy miejskiej Wodzisław Śląski. 

Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy I 
Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze 
szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych. 

Cel szczegółowy II 
Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM 10, CO2 
pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł 
ciepła. 

Cel szczegółowy III 
Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora 
transportu samochodowego. 

Źródło: opracowanie własne  

Należy podkreślić, iż bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji 

długoterminowego celu strategicznego mają działania o charakterze nieinwestycyjnym. 

Poniżej wymieniono działania nieinwestycyjne o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia 

długoterminowego celu strategicznego. 

 Monitoring energetyczny miasta 

Monitoring zużycia oraz produkcji energii jest metodą powszechnie znaną, jako sposób 

ograniczenia finansowego, który w konsekwencji przełoży się na poziom obniżenia emisji.  

Najprostszą metodą umożliwiającą prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej 

i cieplnej jest utworzenie bazy energetycznej w mieście obejmującej obiekty miejskie oraz 

punkty oświetleniowe. Aby monitoring energetyczny miasta przyniósł oczekiwane rezultaty 

kluczowym jest przeprowadzenie: 

- audytu początkowego pozwalającego określić bieżący stan obiektów 

administrowanych przez Miasto, 

- bieżącej aktualizacji danych dotyczących zużycia mediów, 

- analizy danych w ustalonych okresach i porównywanie obiektów w zakresie 

wskaźników zużycia, kosztów i efektów na jednostkę (m2, użytkownik).  

W tym celu pożądanym jest utworzenie osobnego stanowiska (np. specjalisty ds. 

zarządzania energią). Do obowiązków pracownika należeć będzie prowadzenie bieżącej 

ewidencji zużycia energii w obiektach administrowanych przez Miasto, sygnalizowanie 

niepokojących trendów zużycia paliwa oraz proponowanie rozwiązań wpływających na 

poprawę efektywności energetycznej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna 
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uczestniczyć w pracach nad wszelkimi dokumentami planistycznymi i innymi o znaczeniu 

strategicznym, które mają wpływa na gospodarkę energetyczną miasta. 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa  

Edukacja ekologiczna winna być prowadzona pośród: 

- Pracowników jednostek samorządowych, jednostek organizacyjnych.  

Ma ona na celu wskazywanie dobrych praktyk w bieżących działaniach pracowników 

jednostek samorządowych. 

- Mieszkańców miasta w tym dzieci i młodzieży  

Akcje edukacyjne można prowadzić podczas imprez cyklicznie organizowanych 

przez władze miejskie np. dni miasta. Kluczowym jest wskazanie możliwości działań 

wpływających na prawidłową gospodarkę odpadami, gospodarowanie zużyciem 

wody oraz zużyciem światła, zakupem sprzętu gospodarstwa domowego 

o parametrach wysoce energooszczędnych, a przede wszystkim stosowanie 

nowoczesnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Wprowadzenie działań 

prośrodowiskowych przyczyni się do ograniczenia zużycia energii pierwotnej 

w obrębie miasta. 

Akcje edukacyjne powinny być również skierowane do dzieci i młodzieży, aby 

standardy zachowań były wdrażane już od najmłodszych lat. 

4.2 Planowane działania związane z infrastrukturą 

Osiągniecie celów szczegółowych jest możliwe poprzez działania średnioterminowe. 

Zostały one przedstawione w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 
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Tabela 21 Tabela działań średniookresowych 

Cel 
Szczegółowy I 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik Produktu 

Oszczędność 
Ek (MWh) 

Redukcja CO2 (Mg) Uwagi 
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1.1 Termomodernizacja 
budynków  edukacyjno-
oświatowych administrowanych 
przez Miasto  

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

do 2020 

3 obiekty poddane 
kompleksowej 
termomodernizacji 
9 obiektów gdzie 
termomodernizacja 
zostanie dokończona 
 

905 360 
Budynki wg listy w 
opisie 
szczegółowym 

1.2 Poprawa efektywności 
energetycznej komunalnej 
infrastruktury mieszkaniowej w 
Wodzisławiu Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

2017-2018 
budynki mieszkalne 
poddane 
termomodernizacji 

400 180 
Budynki wg listy w 
opisie 
szczegółowym 

1.3 Termomodernizacja 
budynków  administracyjnych i 
sportowych administrowanych 
przez Miasto 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

2014-2018 
3 budynki poddane 
termomodernizacji 

650 190 
Bogumińska 4 i 4a 
oraz siedziba LKS 
„Naprzód” 

1.4 Termomodernizacja  
budynków użyteczności 
publicznej w Wodzisławiu 
Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

do 2020 
3 obiekty poddane 
termomodernizacji 

1025 340 
Obejmuje budynki 
SP3 i MOSiR. 

1.5 Rewitalizacja Dworca 
Kolejowego w Wodzisławiu 
Śląskim. 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

do 2020 
1 obiekt poddany 
termomodernizacji 

200 70  

1.6 Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 
prywatnych 

Osoby prywatne- 
mieszkańcy Gminy 

Wodzisławia 
Śląskiego 

2016-2020 
100 budynków 
poddanych 
termomodernizacji 17 

590 205 

Założono średni 
efekt dla budynku 
120 m2, uprzednio 
nieocieplony, 
ogrzewany węglem 

1.7 Wdrożenie systemu oceny 
i doradztwa dla potencjalnych 
inwestorów indywidualnych z 
sektora budownictwa 
mieszkaniowego 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

2015-2020 
200 skonsultowanych 
inwestycji18 

360 70 

Efekt w postaci 
realizacji 12000 m2 
powierzchni o 
standardzie 
70kwh/m2/a 
zamiast 100 
kwh/m2/a Paliwo - 

                                                           
17 20 bud x 5 lat x3000 zł = 300 000,00 zł zwolnień 
18 5 lat x 12m-cy x 1500 zł, Środki UM/UP 
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gaz 

1.8 Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania mediów 
 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

2015-2020 
Wszystkie placówki 
oświatowe  

1% spadek 
zużycia 
energii 

elektrycznej 

b.d. 

Regulamin do 
doprecyzowania. 
Konkurs obejmie 
wszystkie placówki 
po uprzedniej 
analizie zużycia 
mediów 

1.9 Dalsze działania w zakresie 
modernizacji oświetlenia 
w gminie 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

2014-2017 
519 szt. opraw 
oświetleniowych 

129 106   

1.10 Promocja źródeł 
finansowania inwestycji 
przyczyniających się do 
osiągnięcia zapisów dyrektywy o 
efektywności energetycznej 
(Prosument – NFOŚiGW) 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

do 2020 
5 szkoleń  
2 kolportaże 
materiałów  

Niemierzalne b.d. 

Wykonane 
bezkosztowo przez 
podmioty trzecie 
wykonujące 
zadania z zakresu 
edukacji 
ekologicznej. 

1.11 Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leszka 10 w 
Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 
(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 
Nieruchomościami) 
 

2017-2018  128 22  

1.12 12 Termomodernizacja 
budynku przy ul. Chrobrego 110 
w Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 
(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 
Nieruchomościami) 
 

2017-2018  27 9,3  

1.13 Termomodernizacja 
budynku przy ul. 26 Marca 164 w 
Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 
(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 
Nieruchomościami) 
 

2017-2018  334 73  
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1.14 Termomodernizacja 
budynku przy ul. Wolności 24 w 
Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 
(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 
Nieruchomościami) 
 

2017  130 23  
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2.1 Wymiana źródeł ciepła na 
nowe niskoemisyjne i montaż 
OZE w latach 2017-2018 w 
budynkach indywidualnych na 
terenie Gminy Wodzisław Śląski  

 
UM Wodzisławia 

Śląskiego 
2017-2018 

350 sztuk w latach 
2017-2018 
 

686 241 

Szczegółowe zasady 
dofinansowania 
określać będzie 
Regulamin zadania 
pn.: „Wymiana 
źródeł ciepła na 
nowe 
niskoemisyjne i 
montaż OZE w 
latach 2017-2018 w 
budynkach 
indywidualnych na 
terenie Gminy 
Wodzisław Śląski. 

2.2 Zapisy w MPZP 
ustanawiające „zielone osiedla” 
z zabudową niskoemisyjną, 
uzbrojone w sieć gazową lub 
PEC. 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

do 2020 
3 ha pod tego typu 
zabudowę 

30 nowych 
domów 

niskoemisyjny
ch na terenie 
„zielonego 
osiedla” 

b.d. 
Podział geodezyjny 
i opracowanie 
MPZP 

2.3 Słoneczna energia - budowa 
instalacji fotowoltaicznych w 
Wodzisławiu Śląskim 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

do 2020 
Montaż 1800 paneli na 
wybranych obiektach 

469 375 
Moc instalacji PV  
0,469 MW 

 

2.4 Zamiana źródła ciepła z 
kotłowni węglowej na gazowe w 
budynku przy ul. Chrobrego 10 w 
Wodzisławiu Śląskim 

Powiat 
Wodzisławski 

(Powiatowy Zakład 
Zarządzania 

Nieruchomościami) 
 

do 2020  6,3 2,1  

 

2.5 Montaż instalacji OZE na/w 
budynkach użyteczności 
publicznej Miasta Wodzisławia 
Śląskiego i jednostkach 
zależnych 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

do 2020 
Budowa instalacji PV o 
łącznej mocy 114kW 

114 92  
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2.6 Dofinansowanie do 
modernizacji systemu 
ogrzewania/montażu instalacji 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. 

UM Wodzisławia 
Śląskiego 

do 2020  b.d. b.d. 

Szczegółowe zasady 
dofinansowania ze 
środków budżetu 
Miasta określa 
regulamin 

 Razem 5953 2268  

Źródło: Opracowanie własne  
Tabela 22 Tabela dodatkowych działań średniookresowych z zakresu celu szczegółowego III - przyczyniających się do obniżenia emisji CO2 - w przygotowaniu 
(dokumentacja w toku – brak możliwości oszacowania wskaźników w chwili obecnej) 

Cel Szczegółowy 

III 
Nazwa działania 

Organ 

odpowiedzialny 

Termin 

realizacji 
Wskaźnik Produktu Wskaźnik rezultau Uwagi 
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3.1 Pociąg do dwóch kółek – Budowa 

centrum przesiadkowego w Wodzisławiu 

Śląskim 

UM Wodzisławia 

Śląskiego 
2016-2018 

Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych – 1 szt. 

 

Redukcja: 

CO2 - 1158,9 Mg 

PM10 - 1,24 Mg 

4508 MWh 

 

3.2 Budowa Drogi Głównej Południowej 

na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 

w Rydułtowach do połączenia z ul. 

Wodzisławską w Mszanie 

UM Wodzisławia 

Śląskiego 
2015-2020 

24 km odcinek drogi klasy 

GP (cały odcinek 

inwestycji) 

9,546 km – odcinek drogi w 

granicach Miasta 

 

b.d.  

3.3 Budowa drogi do obsługi strefy 

inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-

Olszyny) 

UM Wodzisławia 

Śląskiego 
2015-2016 

Odcinek drogi o długości 

ok. 850 mb 
b.d.  

3.4 Udrożnienie ruchu w południowej 

części Subregionu Zachodniego Etap I, 

zadanie 1 i zadanie 3 – przebudowa ulicy 

Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim 

UM Wodzisławia 

Śląskiego 
2017 

Zadanie obejmuje 

przebudowę jezdni i 

chodników ul. Matuszczyka 

od km 0+39,00 do 0+421,5 

; 0+580,00=0+894,00 oraz 

pozostałej infrastruktury 

drogowej 

b.d.  

Razem 
4508 MWh / 1159 

Mg CO2 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Szczegółowy opis zadań wskazanych w tabeli 21 i 22 w podziale na odpowiadające im 

cele szczegółowe. 

Na podstawie analizy określono strategię wspierania działań na obszarze miasta przyjmując 

następującą priorytetyzację (pożądana kolejność działań ze względu na efekty): 

1 Podłączanie istniejących i nowych obiektów do sieci ciepłowniczej do 65% kosztów 

kwalifikowanych – Fundusz nie dofinansowuje zadań w nowo budowanych obiektach ze 

względu na brak efektu ekologicznego. 

2 Wymiana w istniejących obiektach niskosprawnych źródeł ciepła, opalanych paliwem 

gazowym, na wysokosprawne kotły gazowe – do 60% kosztów inwestycji. 

3 Wymiana w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły gazowe - 

dofinansowanie do 60% kosztów inwestycji. 

4 Wymiana w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły węglowe z 

automatycznym podajnikiem paliwa lub kotły na biomasę - dofinansowanie do 50% kosztów 

inwestycji. (Preferowane podłączenie do sieci c.o. lub sieci gazowej, w przypadkach, gdy 

jest to możliwe technicznie i ekonomicznie). 

5 Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dofinansowanie do kosztów inwestycji (w 

postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości). 

6 Montaż instalacji OZE (nie obejmuje kominków na biomasę) tylko w przypadku wymiany 

kotła węglowego na węglowy z automatycznym podajnikiem paliwa lub gazowy. W 

przypadku montażu pompy ciepła do ogrzewania budynku, źródło ciepła na paliwo stałe 

musi zostać zdemontowane. Dofinansowanie dla OZE do 25% kosztów kwalifikowanych (za 

wyjątkiem kotłów na biomasę – 50%). Proponowane dofinansowanie (na poziomie przy 

kosztach kwalifikowanych 12 000 zł): 

Tabela 23 Zestawienie dofinansowań  

Rodzaj inwestycji Wysokość dofinansowania 

1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej do 65% (max. 7 000 zł) 

2. Zabudowa kotła gazowego do 60% (max. 6 000 zł) 

3. Zabudowa kotła węglowego do 50% (max. 5 000 zł) 

4. Zabudowa kotła na biomasę do 50% (max.5 000 zł) 

5. Montaż pompy ciepła dla potrzeb c.o. do 50% (max. 5 000 zł) 

6. Montaż instalacji OZE dla potrzeb 
przygotowania c.w.u. 

do 25% (max. 3 000 zł) 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego  
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Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków mieszkalnych. 

Działanie 1.1. Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych 

administrowanych przez Miasto. 

Dalsza termomodernizacja budynków administrowanych przez miasto wg. ustalonej 

kolejności od obiektów generujących największy efekt ekologiczny do obiektów 

o mniejszym wpływie na środowisko. Przewidywane inwestycje obejmują dwie grupy 

budynków – częściowo ocieplonych (najczęściej po wymianie stolarki) oraz budynki 

wymagające kompleksowego podejścia: 

1. Kontynuacja rozpoczętych termomodernizacji: 

 ZSP6 – termomodernizacja elewacji budynku – planowany koszt 150.000 zł; lata 

2014-2016; 

 SP10 – termomodernizacja elewacji budynku – planowany koszt 320.000 zł; lata 

2014-2017; 

 ZSP2 – termomodernizacja elewacji budynku i dachu  – planowany koszt 145.000 

zł; lata 2014-2016; 

 SP2 – termomodernizacja pozostałej części elewacji budynku – planowany koszt 

80.000 zł; rok 2015; 

 ZS3 – termomodernizacja dachu - planowany koszt 250.000 zł, wymiana stolarki 

okiennej – planowany koszt 120.000zł – lata 2014-2018; 

 ZSP5 – termomodernizacja dachu – planowany koszt 75.000 zł, lata 2014-2015; 

 PP18 – termomodernizacja dachu, planowany koszt 120.000 zł, lata 2014/2017; 

 PP19 – termomodernizacja dachu, planowany koszt 65.000 zł, lata 2014-2015; 

 ZSP7 – termomodernizacja dachu - planowany koszt 120.000 zł, 

termomodernizacja elewacji budynku - planowany koszt 250.000 zł, lata 

2017/2019. 

 

2. Kompleksowa termomodernizacja19: 

 PP6 – planowany koszt 200.000 zł, lata 2016/2018; 

 PP15 – termomodernizacja dachu, planowany koszt 120.000 zł, lata 2016/2018; 

 PP16 – termomodernizacja dachu, planowany koszt 120.000 zł, lata 2016/2018. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 G2 oraz SP3 weszły w zakres działania 1.4 – projekt ZIT 
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Działanie 1.2. Poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury 

mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Miasto Wodzisław Śląski planuje wykonanie w roku 2017, ze środków własnych oraz 

wspólnot mieszkaniowych, termomodernizację budynków wyszczególnionych poniżej: 

 

Tabela 24 Zestawienie obiektów objętych planowaną termomodernizacją 

Inwestycje planowane 

Tysiąclecia 78 i 92  2017  Termomodernizacja  

Tysiąclecia 60-64  2017  Termomodernizacja 

Tysiąclecia 80-84  2017  Termomodernizacja 

26 Marca 21 2017 Termomodernizacja 

Piastowska 2-6 2017 Termomodernizacja 

Piastowska 8-12  2017 Termomodernizacja 

Piastowska 14-18  2017  Termomodernizacja 

Wojska Polskiego 16-20  2017 Termomodernizacja 

Plac Zwycięstwa 6 2017 Termomodernizacja 

Plac Zwycięstwa 8 2017 Termomodernizacja 

26 Marca 19  2017  Termomodernizacja 

Wilhelma Kubsza 28  2017  Termomodernizacja 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego  

Miasto Wodzisław Śląski ubiegać się będzie ponadto o środki na realizację zakresu 

rzeczowego działania w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 działanie  4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Tytuł projektu „Poprawa 

efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu 

Śląskim”.  

 

Wykaz budynków, w których planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji 

w ramach ww. projektu przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 25 Zestawienie obiektów objętych projektem pn.„ Poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu 
Śląskim  

  
Liczba 

mieszkań 
Liczba lokali 
użytkowych 

Piece (p) /  
elektryczne 

(e) 

Powierzchnia 
użytkowa 

Zakres 
Prawo do 

dysponowania 

Kościelna 4 7 0 P  191 

dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 
i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 
cieplny; opłata przyłączeniowa; docieplenie ścian i 

stropów; wymiana stolarki; wymiana połaci dachowej 

posiadanie 
samoistne 

Kościelna 8 7 0 P  265 

dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 
i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 
cieplny; opłata przyłączeniowa; docieplenie ścian i 

stropów; wymiana stolarki; wymiana połaci dachowej 

posiadanie 
samoistne 

Kościelna 2 / Sądowa 4 11 0 P  473 

dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 
i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 
cieplny; opłata przyłączeniowa; docieplenie ścian i 

stropów; wymiana stolarki; wymiana połaci dachowej 
i ław kominiarskich 

posiadanie 
samoistne 

Rynek 20 2 2 P  198 

dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 
i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 
cieplny; opłata przyłączeniowa; wymiana połaci 
dachowej; docieplenie elewacji od podwórka 

posiadanie 
samoistne 

Opolskiego 4 4 0 P  195 

dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 
i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 

cieplny; wymiana dachówki; opłata przyłączeniowa; 
docieplenie ścian i stropów; wymiana stolarki 

posiadanie 
samoistne 

Rynek 16,17/Sądowa 2 4 3 E  450 
dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 

i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 
cieplny; opłata przyłączeniowa; 

posiadanie 
samoistne 

Konstancji 2 5 2 P  322 
dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 

i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 
cieplny; opłata przyłączeniowa; wymiana dachu 

własność 

Rynek 13 7 1 P  651 
dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 

i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 
cieplny; opłata przyłączeniowa; 

własność 

Rynek 14 7 1 P  360 
dokumentacja projektowa; wykonanie instalacji c.o. 

i c.w.u.; przygotowanie pomieszczenia pod węzeł 
cieplny; opłata przyłączeniowa; 

własność 

Rynek 29 2 1 - 177 docieplenie ścian i stropów; wymiana dachu własność 
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Liczba 

mieszkań 
Liczba lokali 
użytkowych 

Piece (p) /  
elektryczne 

(e) 

Powierzchnia 
użytkowa 

Zakres 
Prawo do 

dysponowania 

Skłodowskiej - Curie 5 6 0 
P (kotłownia 
w ZSP nr 3) 

378 docieplenie ścian i stropów; ogrzewanie gazowe własność 

Kościelna 10 
4 0 P 192 termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropów;  

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana 
dachu 

posiadanie 
samoistne Razem 3852 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego
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Działanie 1.3. Termomodernizacja budynków administracyjnych i sportowych 

administrowanych przez Miasto. 

Działanie obejmuje rozpoczętą (realizacja 2014-15) termomodernizację budynków nr 4 i 4A 

przy ul. Bogumińskiej, gdzie znajduje się Urząd Miasta oraz planowaną termomodernizację 

budynku siedziby LKS „Naprzód”. 

Działanie 1.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu 

Śląskim. 

Przedmiot (projekt RIT) obejmuje termomodernizację budynków oświatowych, w tym: 

Szkoła Podstawowa nr 3 oraz budynek MOSIR w Wodzisławiu Śląskim w następującym 

zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, usunięcie wilgoci ze ścian 

piwnic, ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej z ramami drewnianymi, zmniejszenie 

powierzchni okien, wymiana drzwi metalowych na nowe z wkładem cieplnym, wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania w budynkach połączona z zabudową przygrzejnikowych 

zaworów termostatycznych, zabudowa ekranów zagrzejnikowych instalacji c.o. 

Na dzień opracowywania aktualizacji PGN-u, Miasto Wodzisław Śląski wystąpiło z dwoma 

wnioskami o dofinansowanie zadań w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 4.3 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej. Zakres zadań objętych wnioskiem wchodzi w skład zdefiniowanego w tym 

punkcie PGN-u działania. Są to następujące projekty: 

1. Termomodernizacja budynku MOSiR w Wodzisławiu Śląskim.  

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego wskaźniki rezultatu dla przedmiotowego zadania 

wynoszą: 

- stopień redukcji PM10 – 0,00035 ton/rok, 

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 650,02 GJ/rok, 

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy 

ul.26 Marca 9 

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego wskaźniki rezultatu dla przedmiotowego zadania 

wynoszą: 

- stopień redukcji PM 10 – 0,23130 Mg/rok, 

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3039,85 GJ/rok. 

Działanie 1.5. Rewitalizacja Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim. 

Przedmiot obejmuje termomodernizację dworca PKP w Wodzisławiu Śląskim 

w następującym zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, 
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ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku. 

Miasto Wodzisław Śląski planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu 

pn.„Rewitalizacja budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Projekt zakłada kompleksową rewitalizację 

infrastruktury budynku dworca kolejowego wraz z częściową zmianą funkcjonalności 

budynku. Unowocześnienie zmodernizowanie powierzchni budynku pod działania związane 

z aktywną integracją społeczno-kulturową. Zakres prac termomodernizacyjnych budynku 

opisano powyżej. 

Działanie 1.6. Termomodernizacja budynków mieszkalnych prywatnych. 

Termomodernizacja prywatnych budynków mieszkalnych realizowana przez osoby 

indywidualne mieszkające na obszarze Gminy Miejskiej Wodzisław Śląski. Czynnikiem 

zachęty dla tego działania będą zwolnienia z podatku od nieruchomości. Możliwość 

łączenia zwolnienia z innym źródłami finansowania (np. premia termomodernizacyjna 

BGK). Dokładne zasady zwolnienia, w tym ilość nakładów oraz rodzaj podatku określa 

stosowna uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. 

Działanie 1.7. Wdrożenie systemu oceny i doradztwa dla potencjalnych inwestorów 

z sektora budownictwa mieszkaniowego. 

Działanie bezinwestycyjne polegające na obsłudze potencjalnych inwestorów 

indywidualnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Ma ono na celu wskazywanie 

dobrych praktyk, które mogą być zastosowane, aby przyczynić się do zmniejszenia emisji 

szkodliwych substancji przy jednoczesnym wzroście efektywności energetycznej budynków. 

Każdy inwestor będzie mógł udać się po bezpłatną poradę do wyznaczonych pracowników 

UM w celu skonsultowania wybranych rozwiązań technologicznych (projektu budowlanego 

czy koncepcji) i zweryfikować je pod kątem najlepszych dostępnych praktyk (np. 

wytycznych NFOŚiGW w zakresie standardu budynków tzw. NF15  i NF4020) oraz związanych 

z budową źródeł finansowania. Konsultacje odbywać się będą na etapie przygotowywania 

projektu budowlanego oraz na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę. Doradztwo 

takie mogą prowadzić w wybranych godzinach pracownicy urzędu lub studenci np. 

                                                           
20 Budynek w standardzie pasywnym (NF15) musi spełniać warunek rocznego jednostkowego 
zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji o wartości mniejszej od 15 
kWh/(mkw*rok). 
20 Budynek zaprojektowany i wykonany w standardzie budynku niskoenergetycznego (NF40), 
charakteryzuje się wskaźnikiem rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową 
mniejszym od 40 kWh/(mkw*rok) 
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z ostatnich lata kierunków budownictwa na uczelniach technicznych ze znajomością 

tematyki budownictwa energooszczędnego. 

Działanie 1.8. Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów. 

Działanie bezinwestycyjne polegające na kontynuacji programu oszczędności w zużyciu 

mediów w placówkach oświatowych i edukacyjnych znajdujących się na terenie Gminy 

Miejskiej Wodzisław Śląski, które obecnie prowadzą rejestr zużycia mediów. Działania te 

zmierzają do osiągnięcia jak najwyższych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, 

wody i paliwa do celów grzewczych. Oszczędności te zostaną uzyskane poprzez świadome 

i racjonalne zarządzanie mediami przez pracowników placówek  oraz użytkowników.  

W oparciu o opracowany regulamin, w konkursie zostanie przeprowadzona ocena 

uczestniczących placówek, a zwycięzcy otrzymają nagrody. Istotnym elementem jest 

kontynuacja prowadzenia pełnego monitoringu mediów i zaangażowanie wszystkich szkół, 

tak by wskazać liderów działań, a jednocześnie móc nagrodzić za udział w oszczędnościach 

każdą placówkę. 

Działanie 1.9. Dalsze działania w zakresie modernizacji oświetlenia w Gminie. 

W zakresie objętym swoimi kompetencjami (tj. na oprawach własności Gminy) możliwe są 

dalsze inwestycje w oświetlenie zużywające mniej energii – należy wykonać audyt 

istniejącego oświetlenia i określić dokładne potrzeby w tym zakresie. W ramach projektów 

finansowanych ze środków RPO WSL (RIT) zakłada się, że projekt obejmie wymianę m.in. 

710 szt. istniejących opraw sodowych, znajdujących się na sieci oświetlenia ulicznego 

stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego. W projekcie przewiduje się 

wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią dla części oświetlenia ulicznego, 

stanowiącego własność Miasta, poprzez montaż zegarów sterujących  

i oprogramowania w ok. 20 punktach zapalania. Całość odbywać się będzie w uzgodnieniu 

ze Spółką TAURON (właściciel niektórych punktów zasilania, zasilających sieć miejską). 

 

Wśród zaplanowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu 

wymiany oświetlenia są: 

1. Projekt pn. „Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na 

terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” planowany do złożenia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 4.5 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. W ramach projektu planuje 
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się wymianę opraw sodowych na oprawy LED w ilości 322 szt. wraz z częściową wymianą 

słupów, modernizacją szafek oświetleniowych oraz zastosowaniem inteligentnego systemu 

sterowania oświetleniem ulicznym.  

2. Projekt pn. „Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu 

Śląskim” planowany do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii. Projekt 

obejmuje budowę autonomicznych punktów oświetlenia ulicznego w ilości 132 sztuki 

w placówkach oświetleniowych oświatowych dla potrzeb oświetlenia obiektów sportowych 

i rekreacyjnych (boiska, siłownie). 

Modernizacja oświetlenia pozwoli na poprawę jakości oświetlenia przy jednoczesnej 

oszczędności energii i zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.  

Działanie 1.10. Promocja źródeł finansowania inwestycji przyczyniających się do 

osiągnięcia zapisów dyrektywy o efektywności energetycznej (m.in. NFOŚiGW). 

Promocja źródeł finansowania odbywać się będzie poprzez dedykowane mieszkańcom 

kampanie informacyjne w ramach organizowanych imprez i wydarzeń. Wsparciem dla tego 

działania będzie zadanie wpisane powyżej, to jest system oceny i doradztwa dla 

potencjalnych inwestorów indywidualnych z sektora budownictwa mieszkaniowego. Miasto 

planuje korzystać z pomocy beneficjentów programu Edukacja Ekologiczna NFOŚiGW, 

którzy realizują z reguły bezpłatne akcje dla społeczeństwa i samorządów z zakresu 

szeroko pojętej gospodarki energetycznej. 

Działanie 1.11 Termomodernizacja budynku przy ul. Leszka 10 w Wodzisławiu Śląskim 

Zakres inwestycji obejmuje docieplenie ścian oraz dachu wraz ze zmianą źródła ciepła 

sieciowego na gazowe. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. Szacowany 

koszt inwestycji 750 000,00 zł. Jednostka realizująca inwestycję - Powiat Wodzisławski 

(Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami). 

Działanie 1.12. Termomodernizacja budynku przy ul. Chrobrego 110 w Wodzisławiu 

Śląskim 

Zakres inwestycji obejmuje: docieplenie dachu, wraz ze zmianą źródła ciepła z kotłowni 

węglowej na gazowe. Okres realizacji inwestycji 2017-2020, koszt inwestycji ok. 60 000,00 

zł. Jednostka realizująca inwestycję - Powiat Wodzisławski (Powiatowy Zakład Zarządzania 

Nieruchomościami). 
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Działanie 1.13. Termomodernizacja budynku przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu 

Śląskim 

Zakres inwestycji obejmuje: docieplenie ścian, dachu. Okres realizacji inwestycji 2017-

2020, koszt inwestycji ok. 1 870 000,00 zł. Jednostka realizująca inwestycję - Powiat 

Wodzisławski (Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami). 

Działanie 1.14. Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu 

Śląskim 

Zakres inwestycji obejmuje: docieplenie ścian, dachu, zmiana źródła na gazowe, montaż 

instalacji solarnej. Okres realizacji inwestycji 2017, koszt inwestycji ok. 645 000,00 zł. 

Jednostka realizująca inwestycję - Powiat Wodzisławski (Powiatowy Zakład Zarządzania 

Nieruchomościami).Inwestycja wpisuje się również w cel szczegółowy PGN-u odnoszący się 

do wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE (instalacje solarne). 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 zwłaszcza 

pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła.  

Działanie 2.1. Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 

2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski  

 W celu osiągnięcia celu szczegółowego II kluczowym jest przeprowadzenie działań 

zmierzających do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne. Działania te powinny 

uwzględniać: 

 Podłączenia do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkaniowych zwłaszcza tych 
znajdujących się w ścisłym centrum, a obecnie wykorzystujących do celów 
grzewczych paliwa stałe. Pozwoli to obniżyć emisję CO2 w przypadku 
nieocieplonego budynku mieszkalnego o powierzchni 115 m2 o około 5,6 ton CO2 
rocznie. Miasto powinno podjąć działania związane z jak najszybszym podpięciem 
swoich obiektów (zwłaszcza, iż możliwe jest dofinansowanie tego działania ze 
środków RPO WSL). Proponuje się dofinansowanie do tego typu inwestycji na 
poziomie do 65%. 

 
 Wymianę w istniejących obiektach niskosprawnych źródeł ciepła, opalanych 

paliwem gazowym, na kotły gazowe kondensacyjne. 
Zadanie polega na dofinansowaniu inwestycji wymiany starych niskosprawnych 
(jednofunkcyjnych) kotłów gazowych. Sugeruje się ograniczenie wyboru do kotłów 
kondensacyjnych (wysokosprawnych) oraz określenie poziomu dofinansowania na  
poziomie  do 60% kosztów kwalifikowanych. 

 
 Wymianę w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły 

gazowe. Zadanie polega na dofinansowaniu inwestycji wymiany źródeł ciepła na 
paliwa stałe na kotły gazowe. Rozwiązanie to drastycznie ogranicza emisje z 
indywidualnych kotłów. W takim przypadku szacuje się obniżenie emisji o około 11 
ton CO2 rocznie (dla nieocieplonego budynku mieszkalnego o powierzchni 115 m2). 
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Sugeruje się ograniczenie wyboru do kotłów kondensacyjnych (wysokosprawnych) 
oraz określenie poziomu dofinansowania na nieco niższym stopniu (60%) niż dla 
podłączenia do m.s.c. 

 
 Wymianę źródeł ciepła opartych na węglu na mniej emisyjne źródła również 

węglowe. Zadanie polegające na dofinansowaniu inwestycji wymiany źródła ciepła 
opartego o węgiel na kotły węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa. W 
przypadku tego działania należy zwrócić szczególną uwagę na dobór warunków 
dofinansowania tak, aby nie wyparły one działań lepiej wpływających na osiągniecie 
efektywności energetycznej w rozpatrywanym obiekcie. Proponuje się 
dofinansowanie na poziomie 50%. Szacuje się że w przypadku nieocieplonego 
budynku o powierzchni 115m2 spowoduje to obniżenie emisji CO2 o 4,5 tony CO2 
rocznie. 
 

 Dopłaty do montażu instalacji OZE do podgrzewania CWU lub/i ogrzewania 
budynków. Działanie polega na zachęcie do montażu dowolnych instalacji OZE 
(oprócz kominków na biomasę) dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej, z 
zastrzeżeniem, iż mechanizmy te stosowane będą tylko i wyłącznie w obiektach 
ogrzewanych nowoczesnymi kotłami węglowymi z automatycznym podajnikiem 
paliwa, gazem lub OZE. W przypadku wymiany źródła ciepła na OZE niezbędnym 
będzie pełny demontaż istniejącego źródła ciepła (kotła). Dofinansowanie dla OZE 
do 25% kosztów inwestycji (za wyjątkiem kotłów na biomasę – 50%). Dofinansowanie 
gruntowych pomp ciepła do ogrzewania budynków do 50% kosztów inwestycji.  
 

 

Priorytetyzacja polegająca na preferowaniu podłączeń nieruchomości do sieci 

ciepłowniczej lub w drugiej kolejności gazowej określona w Programie ochrony powietrza 

dla stref województwa śląskiego, została uwzględniona w niniejszym dokumencie poprzez 

zachętę finansową – zróżnicowanie dofinansowania modernizacji źródeł ciepła. 

 

Przewidywana ilości inwestycji realizowanych w ramach przedmiotowego działania to 350 

sztuk w latach 2017-2018. Regulamin dofinansowania przyjęty przez Prezydenta Miasta 

Wodzisławia Śląskiego określi w szczególności: liczbę nowych inwestycji/urządzeń 

(poszczególnych rodzajów instalacji), jednostkowe nakłady inwestycyjne i wartość 

dofinansowania uzależnioną od możliwości dofinansowania. 

 

Ilość i rodzaj inwestycji przewidzianych do realizacji w oparciu o strukturę zainteresowania 

według złożonych wniosków w latach 2015 - 2016. 

W roku 2017: 

208 inwestycji w tym: 130 kotłów retortowych, 39 kotłów gazowych, 24 kolektory 

słoneczne, 5 pomp ciepła cwu, 6 kotłów na biomasę, 4 przyłączenia do sieci ciepłowniczej; 

W roku 2018: 

142 inwestycje w tym: 98 kotłów retortowych, 16 kotłów gazowych, 14 kolektorów 

słonecznych, 3 pompy ciepła cwu, 1 kocioł na biomasę, 8 gruntowych pomp ciepła, 

2 przyłącza do sieci ciepłowniczej; 
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Działanie 2.2. Zapisy w dokumentach planistycznych dotyczące stosowania źródeł 

ciepła na terenach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową (podłączenie do 

sieci ciepłowniczej, gazowe źródło ciepła, źródła OZE). 

Działanie to ma na celu stworzenie tzw. „zielonych osiedli”, to jest stref, w których 

w związku z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykluczono 

stosowanie źródeł ciepła bazujących na paliwach stałych, a jednocześnie ze względu na 

konkretne zapisy, dostawcy mediów sieciowych (zwłaszcza PEC) rozbudują swoją 

infrastrukturę umożliwiając inwestorom podłączenie do sieci. Zabudowa mieszkaniowa na 

tych obszarach podłączona będzie do sieci ciepłowniczej lub jeżeli nie będzie takiej 

możliwości zainstalowane zostaną źródła ciepła bazujące na paliwie gazowym lub OZE. 

Z założenia osiedla takie powinny znajdować się w atrakcyjnej części miasta, a tereny 

należeć do miasta i składać się z minimum 30 działek budowlanych (700-1000m2). 

Sprzedając w przetargu kolejne działki miasto daje inwestorom indywidualnym od razu 

możliwość skorzystania z najmniej emisyjnego źródła ciepła, a jednocześnie obniża koszty 

inwestycji (brak komina, kotła, powierzchni na kotłownię i składowanie opału). Idea ta ma 

sens dla terenów dotychczas niezabudowanych, gdzie wszystkie nowe budynki będą 

z punktu widzenia osiedla/dzielnicy zeroemisyjne. Takie „zielone osiedle” pełni doskonałą 

funkcję reprezentacyjną i edukacyjną dla Miasta. 

Należy pamiętać, iż w przypadku pilotażowego terenu same działania planistyczne są 

niewystarczające i muszą być uzupełniane przez podział geodezyjny działek, ich sprzedaż 

oraz, co najważniejsze, inwestycje PEC/GSG w sieć dystrybucyjną. Dystrybutorzy winni 

być poinformowani o planach miasta na tyle wcześnie, by mogli zaplanować swoje 

inwestycje i je zrealizować. Stający do przetargu przyszli inwestorzy muszą mieć bowiem 

pewność, że sieć rozdzielcza powstanie jak najszybciej, by uzyskując warunki przyłączenia 

niezbędne do pozwolenia na budowę bazowali już na istniejącej, nowej sieci. 

Zapis w MPZP mógłby wyglądać jak niżej: 

Zaopatrzenie w ciepło:  

a) zaopatrzenie w oparciu o miejską sieć ciepłowniczą zasilaną z …………………..;  

b) dopuszcza się do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej w oparciu o indywidualne 

źródła ciepła, z zastosowaniem technologii i paliw „ekologicznych” tj. gazu oraz 

pochodzących z odnawialnych źródeł energii;  

c) zakaz stosowania paliw stałych dotyczący również kominków. 

Lub 

W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną: 

1) ustala się stosowanie systemów grzewczych opartych o sieć ciepłowniczą; 
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2) w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej dopuszcza się 

zastosowanie indywidualnych systemów grzewczych opartych o: 

a) spalanie paliw z wykluczeniem paliw stałych, w urządzeniach o średniej sprawności 

energetycznej min. 80%, 

b) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną, 

c) systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, 

W przypadku obszarów zasiedlonych gdzie samorząd planuje zmianę stosowanych paliw 

stosowną uchwałę o wyznaczeniu obszaru winien przyjąć samorząd województwa – jako 

pierwszy w Polsce postąpił tak Kraków. Tekst uchwały:  

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,833236.html.  W chwili obecnej uchwałę 

odrzucił jednak w całości Wojewódzki Sąd Administracyjny. 

Działanie 2.3 Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu 

Śląskim. 

Przedmiotem projektu jest zakup oraz instalacja elektrowni słonecznych o mocy od 2kW do 

20 kW na budynkach użyteczności publicznej (z wyłączeniem funkcji administracyjnych) 

oraz domach mieszkalnych zakwalifikowanych w ramach zintegrowanego programu. 

Działanie 2.4 Zamiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazowe w budynku przy ul. 

Chrobrego 10 w Wodzisławiu Śląskim 

Zadanie polega na wymianie istniejącego przestarzałego źródła ciepła w budynku 

mieszkalnym przy ul. Chrobrego 10 w Wodzisławiu Śląskim na źródło gazowe. Jednostką 

odpowiedzialną za realizację inwestycji będzie Powiat Wodzisławski (Powiatowy Zakład 

Zarządzania Nieruchomościami). 

2.5 Montaż instalacji OZE na/w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia 

Śląskiego i jednostkach zależnych 

Zadanie obejmuje budynki urzędu miasta oraz krytej pływalni Manta. W przypadku 

pływalni moc instalacji to 74 kW (279 modułów pod kątem 15 stopni). Instalacja 

znajdowałaby się na części południowej dachu budynku (najbardziej nasłonecznionej). 

W przypadku budynków Urzędu Miasta planuje się zainstalować ok. 156 modułów, co przy 

mocy 260 Wp daje łącznie 40 kW. Instalacja znajdowałaby się na budynku 4B ale 

obejmowałaby całość (3 budynki). Instalacja miałaby zastosowanie wyłącznie 

wspomagające. Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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Cel szczegółowy III - Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu 

samochodowego.  

Cel szczegółowy III zostanie osiągnięty poprzez realizację inwestycji związanych 

z transportem niskoemisyjnym oraz infrastrukturą mu towarzyszącą.  

Są to następujące działania: 

Działanie 3.1 Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu 

Śląskim. 

Miasto Wodzisław Śląski planuje ubiegać się o środki na realizację przedmiotowej 

inwestycji w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie. 

Projekt zakłada zagospodarowanie części budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu 

Śląskim pod kątem klasycznie „transportowym” jak i handlowo – usługowym oraz terenów 

wokół na cele utworzenia węzła przesiadkowego, budowy miejsc postojowych do 

parkowania rowerów oraz samochodów, liniowej infrastruktury rowerowej, oraz 

wypożyczalni rowerów miejskich (3 stanowiska po stronie Miasta Wodzisław Śląski, 1 po 

stronie Miasta Radlin). 

Przedmiotem projektu będzie budowa miejsc postojowych do parkowania rowerów (30) 

oraz samochodów (93) na działce o powierzchni 0,17 ha, a także liniowej infrastruktury 

rowerowej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez obniżenie 

emisyjności transportu zbiorowego i udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego. 

Celem utworzenia Centrum Przesiadkowego jest wzmacnianie atrakcyjności i 

konkurencyjności miasta oraz rozwój infrastruktury lokalnej. 

Zadaniem centrum jest dostępność i spełnienie podstawowych potrzeb użytkowników 

danego obszaru, równoważenie i zaspokajanie różnego rodzaju potrzeb związanych z 

mobilnością i usługami transportowymi dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz sektora 

przemysłowego, optymalizacja wydajności i opłacalności transportu, działanie na rzecz 

zwiększenia atrakcyjności środowiska miejskiego i pozamiejskiego, podniesienie poziomu 

życia i zdrowia, dążenie do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, hałasu i emisji gazów 

cieplarnianych. 

Centrum Przesiadkowe służy zintegrowanemu rozwojowi wszystkich dostępnych środków 

transportu, w tym ruchu pieszego oraz transportu rowerowego lub wręcz redukcji udziału 

podróży indywidualnym transportem samochodowym i przejęcia tych podróży przez inne, 

bardziej przyjazne formy podróżowania – z punktu widzenia ochrony środowiska. 
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W celu obliczenia efektu ekologicznego nowych obiektu P&R w Wodzisławiu Śląskim 

oszacowano popyt na miejsca parkingowe oraz określono pracę przewozową jaka będzie 

zastępowana przez środki transportu publicznego (transport szynowy). Założono, iż 

z obiektu parkingu będą korzystać osoby podróżujące w najbardziej obłożonym kierunku tj. 

na Katowice i Rybnik, który w godzinach szczytu (zwłaszcza porannego) jest notorycznie 

obciążony ponad limity przepustowści (np. DK78). Średnia długość trasy referencyjnej, 

pokonywanej w wariancie W0 samochodem wynosi aż 130 km w obie strony i nie obejmuje 

dojazdu do obiektu P&R na terenie miasta. Zakłada się, że użytkownik przesiądzie się na 

kursujące pociągi KR, co pozwoli na szybszy i pewniejszy dojazd do miejsca pracy/nauki i 

takiż powrót. W związku z faktem, iż już obecnie działają  połączenia komunikacyjne z 

ww. miastami, dodatkowa grupa pasażerów nie spowoduje wzrostu emisji z transportu 

szynowego/kołowego. Tym samym efektem ekologicznym będzie zmniejszenie obciążenia 

środowiska. Szczegółowe zestawienie w tabeli. 

Tabela 26 Efekt ekologiczny dla centrum przesiadkowego 

Dla centrum przesiadkowego 

CO2 1158,6 ton 

CO  40,5 ton 

HC, wg EURO4 0,48 ton 

NOx 8,30 ton 

PM2.5 1,24 ton 

PM10 1,24 ton 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego 

W przypadku niniejszego projektu mamy do czynienia z 1 punktem Bike&Ride przy CP z 30 

miejscami parkingowymi dla rowerów oraz 3 stacjami dokującymi roweru miejskiego w 

Wodzisławiu Śl. (Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim, Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, Centrum Przesiadkowe)i 1 stacją znajdująca 

się w Radlinie. 

 
Tabela 27 Efekt ekologiczny dla systemu B&R/roweru miejskiego i dla całego projektu  

Dla B&R/roweru miejskiego     

CO2 0,30 ton 

CO  0,01 ton 

HC, wg EURO4 0,00 ton 

NOx 0,00 ton 

PM2.5 0,00 ton 

PM10 0,00 ton 

Dla całego projektu 

CO2 1158,93 ton 

CO  40,46 ton 

HC, wg EURO4 0,48 ton 
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NOx 8,30 ton 

PM2.5 1,24 ton 

PM10 1,24 ton 

Oszczędność energii końcowej  16275,3 GJ/rok 

Źródło: UM Wodzisławia Śląskiego 

Działanie 3.2 Odciążenie sieci dróg w Mieście poprzez budowę Drogi Głównej Południowej, 

jako obwodnicy Miasta i gmin sąsiednich. 

Budowa drogi klasy GP (24 km cały odcinek inwestycji, 9,546 km – odcinek drogi 

w granicach Miasta) ma na celu odciążenie sieci dróg Wodzisławia Śląskiego, a co z tym 

idzie zapewnienie płynności ruchu pojazdów na terenie miasta przyczyniającej się do 

zmniejszenia emisji spalin na terenie miasta.  

Działanie 3.3. Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-

Olszyny). 

Dobre skomunikowanie strefy inwestycyjnej pozwoli na zmniejszenie ruchu w obrębie 

miasta (zmniejszy się natężenie ruchem związane z funkcjonowaniem strefy inwestycyjnej) 

tak jak w przypadku działania 3.2 nastąpi zmniejszenie emisji substancji szkodliwych 

z transportu samochodowego w obrębie miasta. Długość projektowanej drogi wynosi 832,45 

m. 

Działanie 3.4 Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Etap I, 

zadanie 1 i zadanie 3 – niniejsze zadanie stanowi zakończenie szerszej inwestycji 

prowadzonej przez Miasto pn.: „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu 

Zachodniego – Wodzisław Śląski. 

Środki pozyskane z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł (44,27 % 

kosztów kwalifikowalnych), wartość projektu: 7 068 738,00 zł. Okres realizacji: 

01.01.2017-30.11.2017 r. W ramach projektu „Udrożnienie ruchu w południowej części 

Subregionu Zachodniego Etap I, zadanie 1 i zadanie 3 – przebudowa ulicy Matuszczyka w 

Wodzisławiu Śląskim” planuje się zrealizować zadanie inwestycyjne, które stanowi 

fragment szerszej inwestycji prowadzonej przez miasto: „Udrożnienie ruchu w południowej 

części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski Etap I i Etap II”. Droga po przebudowie 

będzie posiadać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Jezdnie będą 

posiadać szerokość 7,0m i zostaną rozdzielone wyspą środkową o szerokości 4,0m. 

Inwestycja obejmie przebudowę skrzyżowania z drogą lokalną do postaci skrzyżowania 

skanalizowanego. Na wlocie podporządkowanym zastosowano wysepkę typu mała kropla. 

Po obydwu stronach drogi przewidziano chodniki o szerokości 2,0m oddzielone od jezdni 
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pasami zieleni szerokości od 1,5m do 5m. Na odcinkach, gdzie chodnik przylega do jezdni 

zastosowano bariery U 12 oraz bariery energochłonne z pochwytem. Zadanie nie jest 

realizowane na obszarze Natura 2000. W szczególności zadanie obejmuje wykonanie 

następujących robót: przebudowę jezdni i chodników ul. Matuszczyka od km 0+39,00 do 

0+421,5 ; 0+580,00=0+894,00, budowę czterech zatok autobusowych, przebudowę 

chodników, budowę ekranów akustycznych, przebudowę kanalizacji deszczowej, 

wykonanie barier energochłonnych oraz wygrodzeń dla pieszych, przebudowę oświetlenia, 

przebudowę kolidujących odcinków sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej. 
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5 Wskaźniki monitorowania 

Dla docelowego roku realizacji (2020) Planu przewiduje się następujące wskaźniki 

(obliczone metodologią wskazaną przez WFOSiGW dla Planów Gospodarki Niskoemisyjnej), 

których wartość obliczono na bazie zadań wpisanych do Planu: 

 redukcja emisji CO2 wynosi 3427,0 Mg i 3,43% 

W tabeli poniżej zamieszczono wartości pośrednie i wynik kalkulacji wskaźnika zarówno 

w wartości nominalnej (efekt działań podjętych w PGN) jak i w odniesieniu do scenariusza 

BaU. 

Tabela 28 Wartości pośrednie i wynik kalkulacji wskaźnika redukcja emisji CO2 

Cel I 
 

MgCO2 

Cel w zakresie redukcji emisji CO2 BEI2013 306415 

  MEI2020 293721 

  BAU2020 297835 

Redukcja CO2 wynikająca z zadań w PGN 
 

3427,0 

  redukcja 3,43% 
Źródło: Opracowanie własne  

 wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej wynosi 10461 MWh i 4,36% 

W tabeli poniżej zamieszczono wartości pośrednie i wynik kalkulacji wskaźnika zarówno 

w wartości nominalnej (efekt działań podjętych w PGN) jak i w odniesieniu do scenariusza 

BaU. 

Tabela 29 Wartości pośrednie i wynik kalkulacji wskaźnika redukcji zużycia energii finalnej 

Cel II 
 

MWh 

Cel w zakresie redukcji zużycia Ek BEI2013 670518 

  MEI2020 641274 

  BAU2020 651743 

Redukcja Ek wynikająca z zadań w PGN 
 

10461 

  redukcja 4,36% 
Źródło: Opracowanie własne  

 Wskaźnik wzrostu udziału energii z OZE w bilansie na rok 2020 wynosi 638,0 MWh 

i 0,14 % 

Tabela 30 Wskaźnik wzrostu udziału energii z OZE 

Cel III 
 

MWh 

Cel w zakresie wzarostu udziału OZE w bilansie energii BEI2013           237     

  MEI2020           937     

  BAU2020           299     

Dodatkowa energia z OZE dzięki PGN 
 

     638,00     

  przyrost 0,14% 
Źródło: Opracowanie własne 
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Częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia wskaźników 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia 

wskaźników nie może być zbyt duża (<2 lat), gdyż zmiany będą przypuszczalnie na granicy 

błędu pomiaru. Z kolei przyjmowanie okresów zbyt dużych (> 4 lat) powoduje, iż 

zarządzanie planem i reakcja na odchylenia od zamierzonych wartości są znacznie 

utrudnione i powolne.  

Gmina wykona pośrednią inwentaryzację emisji w połowie okresu realizacji programu, 

kierując się identyczną metodologią jak w poniższym opracowaniu, aktualizując 

opracowaną na cele przygotowanie PGN bazę danych, aktualizując opracowaną na cele 

przygotowanie PGN bazę danych. 

Oceny postępów we wdrażaniu planu przeprowadzać będzie wyznaczony pracownik UM 

Wodzisław Śląski, przygotowując stosowny raport przedstawiający stopień realizacji 

inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach planu (zarówno tych inwestycyjnych jak i 

działań nieinwestycyjnych). 

Raporty sporządzone zostaną w odstępach rocznych (łącznie 4 raporty).   
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6 Uwagi i wnioski 

Niniejszy dokument wyznacza kierunek działań dla Miasta w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej. Realizacja konkretnych zadań oraz ich zakres uzależnione będą od 

kondycji finansowej Miasta.  

Zastrzeżenia: 

1. Realizacja zadań może być uzależniona od możliwości dofinansowania ich przez środki 

zewnętrzne. 

2. Wysokość proponowanych dofinansowań może ulec zmniejszeniu. 

3. Realizacja działania 2.2 zależna jest od dostępności terenów będących we władaniu 

Miasta, stanowiska podmiotów zewnętrznych (np. PEC) oraz terminu 

opracowania/aktualizacji MPZP niezależnego od terminu uchwalenia PGN. 

4. Realizacja proponowanych dofinansowań nie wyklucza kontynuacji prowadzonych 

obecnie przez Miasto programów dofinansowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Grupa Doradcza Altima Sp. z o.o. 

ul. Ligocka 103, budynek 7 

40-568 Katowice 

fax 32 750 86 84 

www.biuroaltima.pl 
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Załączniki 

 

Założenia do obliczeń (zapotrzebowanie na ciepło i paliwa w budynkach)  

 Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku nieocieplonego 1501 W/m2 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku ocieplonego 801 W/m2 

Średnia ilość dni grzewczych w latach 1990-2013 2071 dzień 

Sprawność kotła węglowego komorowego starego typu 502 % 

Sprawność nowego typu komorowego kotła węglowego 652 % 

Sprawność kotła węglowego z aut. podajnikiem paliwa 752 % 

Sprawność kotła biomasowego z aut. podajnikiem paliwa 852 % 

Sprawność kominka 502 % 

Sprawność kotła olejowego 912 % 

Sprawność kotła gazowego 952 % 

Sprawność kolektora słonecznego 222 % 

Sprawność pompy ciepła 3002 % 

Sprawność elektrycznego grzejnika bezpośredniego 992 % 

Sprawność przesyłu 952 % 

Sprawność akumulacji 962 % 

Sprawność regulacji i wykorzystania 902 % 

 

Całkowita sprawność instalacji grzewczej budynku: 

ηH,tot= ηH,g • ηH,d • ηH,s • ηH,e 

gdzie:  

ηH,tot – sprawność całkowita 

ηH,g  – sprawność wytwarzania dla źródła ciepła 

ηH,d – sprawność przesyłu 

ηH,s – sprawność akumulacji 

ηH,e – sprawność regulacji i wykorzystania 

 

Rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach [J] 

Qr= (A • Z • t • 0,33)/ ηH,tot 

gdzie: 

A – powierzchnia budynku [m2] 

Z – oszacowane zapotrzebowanie [W/m2] 
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t – okres grzewczy [sekundy] 

Ograniczenie zużycia po termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła 

Qpt=Qr1 - Qt 

gdzie: 

Qr1 - rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach przed termomodernizacją lub wymianie źr. 

ciepła 

Qt- rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach po termomodernizacji lub wymianie źr. ciepła 

 
1W oparciu o dane literaturowe [2], [3], [4] – ze względu na brak możliwości oceny wieku 

budynku oraz jakości ocieplenia przyjęte zostały średnie 
2Tabela 5 w opracowaniu [1] oraz [3] – ze względu na brak możliwości dokładnej oceny stanu 

instalacji centralnego ogrzewania oraz kotła przyjęte zostały wartości średnie zakresów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] „Audyt systemu grzewczego – Wytyczne” FEWE 
[2] Żurawski J., „Energooszczędność w budownictwie część II – energochłonność”, Izolacje 
2/2008 
[3] Alsabry A., Pigalski W., Maciejewski T., „Teoretyczne i rzeczywiste zapotrzebowanie 
energetyczne na centralne ogrzewanie i wentylację mieszkań w budownictwie 
wielorodzinnym”, Przegląd Budowlany 11/2010 
[4] Żurawski J., „Energochłonność budynków mieszkalnych” 

 

 

 

 

 

Kopie pozostałej korespondencji przekazano w formie elektronicznej, inwentaryzację 

przekazano w pliku xls. 
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