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            Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz jest przedstawienie zakresu działań możliwych 

do realizacji w celu ograniczenia zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Gminy,  

a co za tym idzie z redukcją emisji dwutlenku węgla (CO2). Osiągnięcie tego celu w dużej mierze wpłynie 

na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy. Cel główny Gmina Zgierz zamierza osiągnąć poprzez 

realizację następujących celów szczegółowych: 

 promowanie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy, 

 efektywne gospodarowanie energią w Gminie Zgierz, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę 

ekoenergetyczną i jakość powietrza.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz wyznacza główne cele strategiczne rozwoju Gminy, 

które sformułowano w następującą sentencję: 

GMINA ZGIERZ STANIE SIĘ GMINĄ O WYSOKIM POZIOMIE REDUKCJI EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH, RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII ORAZ WZROSTU UDZIAŁU 

WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Jako rok bazowy przyjęto rok 2013 (wybór roku bazowego wynika z możliwości pozyskania wiarygodnych 

danych dotyczących zużycia energii w tym okresie). Rokiem oceny stanu obecnego jest rok 2014. Rokiem 

docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy zarówno w scenariuszu nie zakładającym działań 

niskoemisyjnych jak i scenariuszu niskoemisyjnym jest rok 2020. 

W celu zdiagnozowania stanu istniejącego pozyskano dane o zużyciu ciepła, gazu, energii oraz  

dane dotyczące  sektora transportu i oświetlenia ulicznego. Na podstawie uzyskanych danych stworzono 

bazę emisji CO2, która pozwoliła zidentyfikować główne  obszary problemowe Gminy Zgierz.  

W celu osiągnięcia zamierzonego przez Gminę celu redukcji emisji gazów cieplarnianych należy 

wprowadzić działania ograniczające zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisji CO2 skierowane dla 

poszczególnych jednostek publicznych jak i prywatnych. 

Niniejszy dokument składa się z trzech bloków tematycznych: 
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W pierwszej części opracowania dokonano charakterystyki Gminy z perspektywy aspektów wpływających 

na emisję CO2 do atmosfery w szczególności przeanalizowano zmiany liczby mieszkańców Gminy, liczby 

pojazdów, liczby obiektów mieszkalnych i przedsiębiorstw działających na terenie Gminy. Ocenie poddano 

również zgodność opracowania z przepisami krajowymi, dokumentami strategicznymi omawianego 

regionu oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

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

Gminy Zgierz. Najbardziej emisyjnym sektorem są gospodarstwa domowe. 

Bilans emisji wg sektorów [Mg CO2] 
   

 
2013 2014 

2020 - 
prognoza 

2020 - 
prognoza, 
scenariusz 

niskoemisyjny 

Gospodarstwa domowe 40 616,01 41 614,43 47 131,99 47 131,99 

Przemysł 4 123,61 4 521,93 4 785,83 4 785,83 

paliwa transportowe 37 374,24 38 130,57 38 970,63 38 970,63 

Handel i Usługi 4 850,32 5 272,59 5 580,29 5 580,29 

Planowana redukcja emisji 
   

-13 620,50 

SUMA 86 964,18 89 539,51 96 468,74 82 848,24 

 

Wyznaczono również obszary problemowe na terenie Gminy, do których należą: 

 niska emisja na terenie Gminy, 

 zwiększająca się liczba pojazdów,  

 niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców. 

PLAN 
GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ 

Ocena stanu 
aktualnego 

Inwentaryzacja 
emisji CO2 

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

CO2 na terenie Gminy.  

Do najważniejszych działań, które będą prowadzić do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy należą: 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego, 

 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, 

 Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych oraz organizacja akcji społecznych, 

 Termomodernizacja obiektów mieszkalnych, 

 Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców Gminy, 

 Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego na terenie Gminy. 

Wraz z działaniami wskazano potencjalne źródła ich finansowania, które powinny sprzyjać realizacji 

założonych celów. 

Wprowadzenie działań w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli na: 

 redukcję emisji CO2 [Mg CO2] o 4,73 % w stosunku do roku bazowego 2013, co stanowi wartość 

13 620,50 Mg CO2.  

 redukcja zużycia energii finalnej o 2,30 % w stosunku do roku bazowego 2013, co stanowi wartość 

31 147,84 MWh.  

 zwiększenie udziału OZE o 3,11  % w stosunku do roku bazowego 2013, co stanowi wartość 2 926,95 

MWh. 
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Ogólna strategia 

1. CEL OPRACOWANIA 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar 

terytorialny Gminy Zgierz. Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych  

na różnych szczeblach administracyjnych. 

Celem PGN jest wsparcie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz poprawy jakości 

powietrza. Plan ten ma się przyczynić do osiągnięcia celów wyżej wymienionych pakietów do 2020 roku 

tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej, 

 poprawy jakości powietrza na obszarach, w których odnotowano przekroczenia jakości poziomów 

dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 

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

powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń  

w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

W ujęciu lokalnym zadaniem PGN jest natomiast uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych 

przez Gminę sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie oceny stanu aktualnego w Gminie 

w zakresie emisji dwutlenku węgla wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór metod, które 

mogą zostać podjęte w przyszłości. 

1.1. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Wymogi dotyczące ostatecznego kształtu PGN określa Załącznik nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 

9.3/2013, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Priorytet IX. Infrastruktura Energetyczna 

przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Dz. 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). 

Szczegółowe założenia dotyczące przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obejmują następujące 

zagadnienia: 

1) objęcie całości obszaru geograficznego Gminy, 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz 

10 
     

2) skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym 

poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których 

odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu, 

3) współuczestnictwo przy tworzeniu dokumentu podmiotów będących producentami i odbiorcami 

energii,  

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

długoterminowej, 

5) podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie, 

6) podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 

(współpraca z mieszkańcami i działania edukacyjne), 

7) spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, a także programami ochrony powietrza. 

WYMAGANIA PROCEDURALNE ZWIĄZANE Z ZE STRATEGICZNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1 

(ustawa OOŚ), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:  

 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

 planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;  

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

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

turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 

wyznaczających ramy do późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko;  

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

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

Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

Dla dokumentów nieujętych w powyższym katalogu (w taką sytuację wpisuje się PGN) konieczne jest 

przeprowadzenie uzgodnień stwierdzających konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy OOŚ, w przypadku PGN, 

organami właściwymi do przeprowadzenia uzgodnień są: 

                                                           

1
 Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. 
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 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pojawia się w sytuacji, 

gdy opracowywany dokument wyznacza ramy do późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące 

oddziaływanie na środowisko. 

1.2. CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE 

Cel strategiczny dla Gminy Zgierz brzmi następująco: 

GMINA ZGIERZ STANIE SIIĘ GMINĄ O WYSOKIM POZIOMIE REDUKCJI EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH, RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII ORAZ WZROSTU UDZIAŁU 

WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Realizacja przedstawionego celu strategicznego jest spójna z celami przyjętymi na poziomie Unii 

Europejskiej, w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku niskoemisyjnym oraz  

z podstawowymi założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Określenie odpowiednich celów szczegółowych i realizacja postanowień PGN, ukierunkowana będzie  

na działania niskoemisyjne i efektywnie wykorzystujące zasoby i energię. Cele szczegółowe dla Gminy 

Zgierz brzmią następująco: 

 

Redukcja emisji dwutlenku węgla o 4,73 %  
w stosunku do roku bazowego 2013 

Redukcja zużycia energii finalnej na terenie gminy  
o 2,30 % w stosunku do roku bazowego 2013 

Zwiększenie udziału OZE na terenie gminy  
o 3,11 % w stosunku do roku bazowego 2013 

Redukcja emisji pyłów PM2.5 o 0,19 % w stosunku  
do roku bazowego 2013 

Redukcja emisji pyłów PM10 o 0,26 %  
w stosunku do roku bazowego 2013 
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2. ŹRÓDŁA PRAWA  

2.1. PRAWO MIĘDZYNARODOWE 

Warto podkreślić, iż sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest na dzień jego sporządzania 

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

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Potrzeba jego opracowania wynika z zachęt proponowanych przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności jest to program 

operacyjny Infrastruktura i Środowiska perspektywy budżetowej 2007-2013, priorytet 9.3 – Plany 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Przekształcenia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowią jedno z najważniejszych wyzwań 

gospodarczych i środowiskowych stojących przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Gmina 

Zgierz dostrzega korzyści, jakie niesie ze sobą przestawianie gospodarki na tory niskoemisyjne. Rozwój 

gospodarczy odbywa się w głównej mierze na poziomie lokalnym, a więc chcąc transformować 

gospodarkę – właśnie tam powinno się planować i prowadzić określone działania. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz jest spójny z celami pakietu klimatyczno-

energetycznego, przy tym realizując wytyczne nowej strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

i społecznego Unii Europa 2020. 

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

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

i chłód oraz transport. Wymagania te wynikają z dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.  

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

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

odnawialnej zużywanej w transporcie.  

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

Komisja Europejska nakłada obowiązek dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, wobec 

jednostek sektora publicznego oraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiązuje państwa członkowskie UE, aby od końca 

2018 r. wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej były budynkami „o niemal zerowym 

zużyciu energii”. 

Źródła prawa europejskiego: 
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1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14 listopada 2012 r.) 

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

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

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

wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 

gazów cieplarnianych. 

2.2. PRAWO KRAJOWE 

Na szczeblu lokalnym, zachętą do realizacji celów wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego, 

mają być działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę 

instytucji zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-

2020. Planuje się bowiem, aby w sposób uprzywilejowany traktować gminy i miasta, aplikujące o środki  

z programu krajowego POIiŚ na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020, które 

będą posiadały opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce zawarte są w kilkunastu aktach 

prawnych. Planowanie energetyczne, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami, realizowane jest 

głównie na szczeblu gminnym. W pewnym zakresie uczestniczy w nim także samorząd województwa. 

Biorą w nim także udział wojewodowie oraz Minister Gospodarki, jako przedstawiciele administracji 

rządowej. Na planowanie energetyczne ma również wpływ działalność przedsiębiorstw energetycznych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tematycznie zbliżony jest do Projektu założeń do Planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238). Jednak jako dokument 

strategiczny – ma bowiem charakter całościowy (dotyczy całej gminy/miasta) i długoterminowy, 

koncentrujący się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie podlega regulacjom związanym z przyjęciem 

projektu założeń do planu. 

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

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Program ma 

umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich i światowych celów redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski i realizacji 

pakietu klimatyczno-energetycznego UE. 

Dlatego też bardzo ważne jest ukształtowanie postaw ukierunkowanych na rzecz budowania gospodarki 

niskoemisyjnej oraz efektywności energetycznej.  
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Z założeń programowych NPRGN wynikają również szczegółowe zadania dla gmin/miast: 

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

 zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych  

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

15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Powyższa ustawa 

określa m.in.: 

 zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, 

 zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

 zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej. 

Pełnienie modelowej roli przez administrację publiczną wykonywane jest na podstawie powyższej ustawy, 

określającej między innymi zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. 

Na podstawie art. 10 ustawy, jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania powinna stosować, 

co najmniej dwa z pięciu wyszczególnionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej.  

Wymogi w zakresie ostatecznego kształtu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwiera również Załącznik nr 9 

do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska. Dokument ten, zatytułowany „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki 

niskoemisyjnej”, zawiera założenia i wymagania dotyczące treści Planu: 

Założenia do przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej: 

 objęcie całości obszaru geograficznego gminy/miasta, 

 skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym 

poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz 

emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń w  powietrzu, 

 współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem 

instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze 

publicznym,  

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

długoterminowej, 
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 podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie  

(np. zamówienia publiczne), 

 podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 

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

 spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, 

chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami 

ochrony powietrza. 

Wymagania wobec planu: 

 przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy, 

 wskazanie mierników osiągnięcia celów, 

 określenie źródeł finansowania, 

 plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji, 

 spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony 

powietrza), 

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

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

zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej oraz 

inwestycyjnych, w następujących obszarach: 

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

usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza 

EU ETS – fakultatywnie), dystrybucja ciepła, 

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

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

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

– fakultatywnie, 

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

z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS – fakultatywne. 

 

Źródła prawa krajowego: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1059 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.). 
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4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t. j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 712). 

5. Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). 
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3. CELE I STRATEGIE 

3.1. WYMIAR KRAJOWY 

Gospodarka niskoemisyjna i zwiększenie efektywności energetycznej są przedmiotem planów i strategii 

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

polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji prawodawstwa z uwzględnieniem warunków 

krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz 

uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. Kwestia efektywności energetycznej jest 

traktowana w polityce energetycznej kraju w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie 

kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów. 

Strategia rozwoju kraju 2020 

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

krajowym. Jednym z dokumentów wyznaczającym działania w tym zakresie jest „Strategia rozwoju kraju 

2020”, który określa cele strategiczne do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, które służą realizacji 

założonych celów rozwojowych. Jedną z nich jest bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, której 

głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska.  

Poprawie efektywności energetycznej służyć mają prace nad innowacyjnymi technologiami w systemach 

energetycznych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zastosowanie nowoczesnych, 

energooszczędnych maszyn i urządzeń. 

Poprawie jakości powietrza służyć natomiast będą działania na rzecz ograniczenia emisji gazów 

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

(energetyka, transport) i ze źródeł emisji rozproszonych (likwidacja lub modernizacja małych kotłowni 

węglowych). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw 

alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a także 

stosowanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie.  

Polityka energetyczna Polski do 2030 

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

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

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

W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:  

 Poprawa efektywności energetycznej,  

 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  
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 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej,  

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności polskiej 

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

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

energetycznym.  

Szczegółowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej z podziałem na sektory proponuje 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2030. Poniższa tabela przedstawia 

zadania priorytetowe w poszczególnych sektorach. 

Działania w sektorze mieszkalnictwa Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Działania w sektorze publicznym 

System zielonych inwestycji (Część 1) – zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej 

System zielonych inwestycji (Część 5) – zarządzanie 
energią w budynkach wybranych podmiotów sektora 

finansów publicznych 

Program Operacyjny „Oszczędność energii i promocja 
odnawialnych źródeł energii” dla wykorzystania środków 
finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 

2012 – 2017 

Działania w sektorze przemysłu i MŚP 

Efektywne wykorzystanie energii (Część 1) – 
Dofinansowanie audytów energetycznych  

i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach 

Efektywne wykorzystanie energii (Część 2) – 
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących  
do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności 

energetycznej przedsiębiorstw 

Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne 

System zielonych inwestycji (Część 2) – Modernizacja  
i rozwój ciepłownictwa 

Działania w sektorze transportu 

Systemy zarządzania ruchem i optymalizacja przewozu 
towarów 

Wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej 

Środki horyzontalne 
System białych certyfikatów 

Kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz zakłada działania wpisujące się w wyżej wymienione 

obszary priorytetowe. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Planowane działania dla Gminy w celu zmniejszenia niskiej emisji pochodzącej z różnych sektorów 

gospodarki są zgodne z celem tematycznym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 – zakładającym wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Twórcy 

tego programu przyjmują, że najbardziej oszczędnym sposobem redukcji emisji jest efektywne 

korzystanie z istniejących zasobów energii. W Polsce obszary, które wykazują największy potencjał 

poprawy efektywności energetycznej to budownictwo (w tym publiczne i mieszkaniowe), ciepłownictwo 

oraz transport. Ważne jest zatem podejmowanie działań związanych m.in.  z modernizacją energetyczną 

budynków.  

Cel tematyczny podzielony jest na następujące priorytety inwestycyjne: 

 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;  

 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii  

w przedsiębiorstwach;  

 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych,  

i w sektorze mieszkaniowym;  

 rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich 

poziomach napięcia;  

 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;  

 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu  

o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 2001 roku 

Istotną rolę w poprawie efektywności energetycznej Polski pełni „Strategia rozwoju energetyki 

odnawialnej z 2001 roku”. Dokument ten zakłada, że wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

(OZE) ułatwi m.in. osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji 

zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza. 

Wszystkie z wyżej wymienionych dokumentów stawiają sobie wspólny cel – poprawę efektywności 

energetycznej i stanu środowiska. Proponują szereg strategii umożliwiających osiągnięcie zamierzonego 

celu, tym samym Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz wpisuje się w treść tych dokumentów.  
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3.2. WYMIAR REGIONALNY 

Kwestia efektywności energetycznej jest ważnym elementem polityki regionalnej, dlatego działania 

mające na celu ograniczenie emisji w Gminie są zgodne z ze strategiami na szczeblu regionalnym.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł (OZE) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Istotnym zakresem działań będzie 

poprawa efektywności energetycznej, zarówno w przedsiębiorstwach jak i w sektorze publicznym  

i mieszkaniowym (budynki wielorodzinne) poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną. 

Dofinansowanie przeznaczone zostanie także na budowę i modernizację instalacji do produkcji energii  

w wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto, wspierane będą działania w zakresie infrastruktury transportu, 

zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych ITS -  

w tym SDIP oraz wymiana oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej. 

 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – w ramach działania przewiduje się wsparcie projektów 

dotyczących budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych. Wśród beneficjentów działania znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia oraz spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe. 

 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  

i mieszkaniowej – w ramach działania przewiduje się wsparcie projektów dotyczących: 

o Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, 

o Likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub 

podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła., 

o Budowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 

Beneficjentami działań są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty,  

w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki  

i stowarzyszenia raz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

 Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja – w ramach działania przewiduje się wsparcie projektów 

dotyczących budowy i modernizacji instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. 

Wśród beneficjentów działania znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  
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i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – w ramach działania 

przewiduje się wsparcie projektów dotyczących: 

o Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego  

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, 

buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), 

o Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), 

o Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego, 

o Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 

Beneficjentami działań w zakresie niskoemisyjnego transportu są: 

o Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest 

wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu 

publicznego, 

o Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące 

zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych, 

o Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub 

związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu 

publicznego. 

Beneficjentami działanie w zakresie poprawy efektywności oświetlenia w gminach: 

o Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

o Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia, 

o Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej), 

o Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego  

W obrębie wyznaczonych priorytetów rozwoju na podstawie zidentyfikowanych dziedzin wsparcia  

w perspektywie 2015 roku wyznaczono cele strategiczne, dla których określono kierunki działań  

i przedsięwzięcia. Wybór celów, kierunków i przedsięwzięć dokonany został na podstawie nakreślonej 

wizji rozwoju oraz wyznaczonych na jej podstawie priorytetów rozwoju. Dla priorytetu  

pn.: „Województwo łódzkie regionem nowej gospodarki”, kreującym i skutecznie absorbującym 

technologie wyznaczono trzy cele strategiczne. Jednym z nich jest: „Rozwinięta infrastruktura nowej 
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gospodarki”. W ramach tego celu wytyczono kierunek działania: „Rozbudowa i unowocześnienie 

systemów energetycznych i przesyłowych”.  

Jednym z wymogów współczesnej gospodarki jest proekologiczna przebudowa, rozbudowa i modernizacja 

istniejących systemów energetycznych oraz kreowanie nowych źródeł energii, ze szczególnym 

uwzględnieniem wartości krajobrazowych. Systemy energetyczne muszą zapewniać bezpieczeństwo 

zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, umożliwiać racjonalne gospodarowanie nośnikami 

energii oraz minimalizację kosztów, a także w jak najwyższym stopniu wykorzystywać lokalne zasoby  

i nadwyżki paliw i energii z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej, energii cieplnej 

skojarzonej z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz ciepła i paliw odpadowych pochodzących  

z działalności górniczej i przemysłowej. W powiązaniu z dużym oddziaływaniem sieci przesyłowych  

na środowisko naturalne należy położyć nacisk na redukcję nadmiernych kosztów ekonomicznych  

i ekologicznych.  

Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku zaliczyć należy m.in.: 

 prowadzenie prac nad rozwojem alternatywnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii 

gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne; 

 wsparcie rozwoju i wdrożeń technologii energetycznych; 

 ułatwienie implementacji nowatorskich rozwiązań z dziedziny energetyki; 

 zintensyfikowanie badań w dziedzinie energetyki w ośrodkach naukowych i badawczych; 

 budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej do wykorzystania energii odnawialnej;  

 rozbudowę i modernizację infrastruktury sieci przesyłowej; 

 wsparcie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w ramach elektrowni wodnych i energetyki 

geotermalnej oraz elektrowni wiatrowych; 

 wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej na terenach wiejskich; 

 wspieranie badań rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

Program ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym 

PM10 oraz plan działań krótkoterminowych; strefa łódzka 

Gmina wiejska Zgierz objęta jest programem ochrony powietrza w celu osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. Dokument wymienia następujące kierunki 

działań pozwalających na osiągnięcie zamierzonych celów: 

A. w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego: 
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a) budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych lub/i 

energetycznych, 

b) zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w ciepło, polegająca na podłączeniu budynków 

do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie źródeł węglowych  

na posiadające certyfikaty energetyczno-emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) 

wysokosprawne źródła ciepła opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły 

kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim, bądź zasilane  

w energię cieplną ze źródeł energii odnawialnej (od-powiadających normom polskim  

i europejskim), ewentualnie paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy 

obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw 

niekwalifikowanych, 

c) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego 

rodzaju/typu kotła, 

d) stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty 

energetyczno-emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”), 

e) stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej 

odpowiadających normom polskim i europejskim, 

f) przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności energetycznej oraz 

wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia zakresu prac dot. wymiany 

kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu lub konserwacji, 

g) prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających  

do powietrza spaliny, 

h) termomodernizacja budynków, 

i) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów 

termostatycznych grzejnikowych, 

j) instalowanie i stosowanie technik odpylania, w miarę możliwości technicznych i finansowych, 

k) kontrola gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu 

zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw 

niekwalifikowanych, 

l) kontrola przestrzegania tzw. „Regulaminu pracowniczego ogrodu działkowego” w zakresie 

wyposażenia domków działkowych w źródła grzewcze, ewidencja tych źródeł oraz kontrola 

warunków ich eksploatacji, 

m) organizacja terenów rekreacyjnych z wyznaczonymi miejscami do organizowania ognisk  

i grillowania, 

n) wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach, 
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o) skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól, 

p) inne niewymienione działania; 

B. w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej: 

a) zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej lub wymiana 

przestarzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej i pary 

technologicznej na wysokosprawne źródła niskoemisyjne, posiadające certyfikaty energetyczno-

emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”), opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: 

kotły kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim lub 

paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa 

stałego zgodnie z DTR tych kotłów, uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych, 

b) termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne, 

c) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem, 

d) stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających 

normom polskim i europejskim, 

e) wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji  

i zmniejszenie zużycia paliw, 

f) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego 

rodzaju/typu kotła, 

g) stosowanie technik odpylania o dużej sprawności, 

h) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, o ile jest to uzasadnione technicznie  

i ekonomicznie, 

i) stosowanie niskoemisyjnych technik i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa 

mięsa na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.), 

j) stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu, 

k) stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu, 

l) wprowadzanie dodatkowych, ze względu na konieczność ochrony powietrza, obowiązków 

pomiarowych emisji, 

m) edukacja ekologiczna pracowników - kształtowanie i wdrażanie postaw proekologicznych, 

n) regularne odkurzanie i mycie hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia, 

o) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty: instalacji emitujących pył, urządzeń odpylających, 

systemów wentylacji, emitorów i urządzeń monitorujących wielkość emisji, 

p) kontrola instalacji w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk 

spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych, 

q) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów 

termostatycznych grzejnikowych; 
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C. w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 

a) opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, ruchem, 

przepływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie infrastruktury i pojazdów, w tym 

transportu publicznego, 

b) rozwój systemu transportu publicznego zapewniającego szybkie, dogodne dojazdy,  

w szczególności do pracy, placówek edukacyjnych i obiektów użyteczności publicznej, 

c) budowa obwodnic i dróg mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu, 

d) tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów, 

e) kształtowanie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźników 

emisyjnych, 

f) kształtowanie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, 

zamiast indywidualnego transportu prywatnego, 

g) zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania  

z tego transportu, 

h) organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego 

transportu zbiorowego do centrum miast (system Park & Ride), 

i) budowa systemu tras rowerowych jako alternatywnego środka transportu, 

j) sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego  

i służbach miejskich na niskoemisyjne, 

k) czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w okresach bezopadowych, 

l) wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni, 

m) planowe utwardzanie dróg gruntowych, 

n) modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów  

i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji, 

o) stosowanie przy budowie dróg metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu, 

p) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu; 

D. w zakresie ograniczania emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej: 

a) sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej  

i cieplnej w kogeneracji, 

b) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem, 

c) stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw, tj. o wysokiej wartości opałowej, 

małej zawartości popiołu i siarki, 

d) stosowanie technik odpylania o dużej efektywności, 

e) stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej, 

f) zmniejszenie strat przesyłu energii, 
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g) zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej, 

h) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, 

i) stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu, 

j) stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu, 

k) wprowadzenie dodatkowych obowiązków pomiarowych emisji pyłu z istotnych źródeł emisji pyłu, 

ze względu na konieczność ochrony powietrza, 

l) stosowanie energooszczędnych technologii, 

m) termomodernizacja obiektów przemysłowych, 

n) bieżąca konserwacja i remonty instalacji związanych z emisją pyłu: spalania paliw  

i technologicznych wraz z systemami wentylacyjnymi i emitorami oraz urządzeniami 

monitorującymi poziom emisji pyłu, 

o) wykorzystanie instalacji przemysłowych i ciepła odpadowego do ogrzewania budynków sektora 

komunalno-bytowego i budynków użyteczności publicznej; 

E. w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 

a) kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod oszczędzania 

energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej 

jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom, 

b) prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości 

spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar administracyjnych za spalanie paliw 

niekwalifikowanych i odpadów, 

c) uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci 

cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, 

d) promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności 

energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej, 

e) propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego, 

f) wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru i usług 

propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony 

powietrza; 

F. w zakresie planowania przestrzennego: Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających 

z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania 

inwestycji, w szczególności takich jak: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz decyzje o warunkach 

zabudowy, zapisów dotyczących: 

a) sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne 

 i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, ogrzewaniu z miejskiej sieci 
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ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii 

odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami 

stałymi, ale pod następującymi warunkami: 

 gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających 

certyfikaty energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego), 

b) lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych 

wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne wykorzystanie 

energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych  

i użyteczności publicznej, 

c) wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych miasta (place, skwery), 

d) kształtowania korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast, w tym zmiana 

dotychczasowego przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pasaże, 

place lub inne formy niekubaturowego wykorzystania przestrzeni, 

e) modernizacji układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum miasta, 

f) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu 

samochodowego w ścisłym centrum miasta, 

g) zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem terenu 

w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu, 

h) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem  

ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej, 

i) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem 

czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza; 

G. w zakresie identyfikacji źródeł emisji oraz rozwoju narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością 

powietrza: 

a) inwentaryzacja źródeł emisji powierzchniowej – utworzenie baz danych pozwalających  

na inwentaryzację źródeł emisji; 

H. w zakresie finansowania realizacji programów ochrony powietrza i planów działań 

krótkoterminowych: 

a) stworzenie preferencji finansowania dla: 

 realizacji działań naprawczych programu ochrony powietrza na wskazanych w Programie 

obszarach przekroczeń, 

 działań wynikających z planów działań krótkoterminowych, 

 wzmocnienia systemu oceny jakości powietrza. 
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Program ochrony powietrza dla strefy łódzkiej określa cele w zakresie redukcji emisji pyłu zawieszonego 

PM2,5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Cele te to osiągnięcie stężenia PM2,5 na poziomie  

25 µg/m3 w 2015 roku i nie więcej niż 20 µg/m3 w roku 2020. 

3.3. WYMIAR LOKALNY 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz jest spójny z obowiązującymi dokumentami szczebla 

lokalnego: 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 

(Uchwała Nr XXII/ 211 / 04 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 sierpnia 2004 r.), 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz 

(UCHWAŁA Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz), 

 Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2015 – 2020 (UCHWAŁA NR XI/161/15 z dnia 27 sierpnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2015-2020) 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zgierz 

(Uchwała nr XLVIII/403/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 września 2006). 

W przytoczonych powyżej dokumentach strategicznych, mimo iż w większości nie traktują bezpośrednio  

o temacie gospodarki niskoemisyjnej, zadania wyznaczane do realizacji mogą prowadzić, pośrednio lub 

w sposób bezpośredni do realizacji celów określonych w niniejszym planie.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zgierz na lata 2015 – 2020  

Celem aktualizacji Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych  

na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego Gminy Zgierz. Zawarte w nim rozwiązania 

organizacyjne oraz logistyczno-techniczne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą 

zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Aktualizacja Programu jest 

wypełnieniem obowiązku Gminy w zakresie aktualizacji strategicznych dokumentów gminnych,  

co pozwala władzom Gminy na bieżąco kontrolować stan środowiska oraz planować na tej podstawie 

działania służące ochronie środowiska. 

Głównymi celami strategicznymi dla Gminy Zgierz, w nawiązaniu do prowadzonej obecnie polityki 

zrównoważonego rozwoju (obowiązującego dotąd Programu Ochrony Środowiska) są następujące 

kierunki: 

5. Cel ekologiczny: utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji pyłów gazów i odorów 
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8. Cel ekologiczny: racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów 

odnawialnych. 

Jakość powietrza 

Najważniejszym zadaniem do zrealizowania w skali krajowej będzie dążenie do spełnienia zobowiązań 

wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja 

z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, nie powinna być wyższa niż 454 tys. Mg dla SO2 i 254 

tys. Mg dla NOx. Limity te dla roku 2012 wynosiły dla SO2 – 358 tys. Mg, dla NOx - 239 tys. Mg. Trzeba 

dodać, że są to limity niezwykle trudne do dotrzymania dla kotłów spalających węgiel kamienny lub 

brunatny nawet przy zastosowaniu instalacji odsiarczających gazy spalinowe. Podobnie trudne  

do spełnienia są normy narzucone przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego PM 10 oraz PM 2,5. 

Do roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez 

wycofanie ich z obrotu i stosowania. 

Najważniejszymi kwestiami dla Gminy Zgierz w ramach prowadzonych działań są inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno – ściekowej, drogownictwa oraz innych sieci infrastruktury, w tym rozwój energii 

odnawialnej. Wszelkie inne działania, już pozainwestycyjne, związane są z prowadzeniem rejestrów, 

ewidencji, kontrolami oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych i edukacją ekologiczną. 

Tabela 1. Harmonogram realizacyjny Programu Ochrony Środowiska  

Cele i zadania 

Koszty realizacji w poszczególnych latach 
[zł] 

Termin 
realizacji 

Przedmiot 
odpowied

zialny 

2013 2014 2015 2016 
2017-
2020   

Źródło finansowania 
  

Cel ekologiczny: utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji pyłów gazów 

Wprowadzanie energii 
odnawialnej na terenie Gminy 

(promocja kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, 

biomasy, elektrowni 
wiatrowych). 

Koszty administracyjne Gmina, 
przedsiębiorcy, organizacje 

zadanie 
ciągłe 

Gmina, 
inwestorzy 

Budowa zachodniej obwodnicy 
Łodzi w ciągu drogi ekspresowej 
S14 wraz z obwodnicą Pabianic, 

odc. DK1 m. Słowik – węzeł 
Lublinek. 

       

Środki własne GDDKiA 2016 GDDKiA 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 702. 

       
Środki własne ZDW 2016-2017 ZDW 

Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych (remonty 

cząstkowe, nakładki bitumiczne). 

Brak szczegółowych danych kosztowych 
  

środki własne ZDP 
zadanie 
ciągłe 

ZDP 

Modernizacje dróg gminnych  
800000 

Brak danych 
kosztowych 

2014 / 
zadanie 
ciągłe Gmina 

Środki własne gminy, kredyty, RPO, 
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WFOŚiGW, PROW 

Rozbudowa drogi gminnej nr 
120372E Lućmierz Las – 

Dąbrówka Malice – droga woj. 
702 – ulice Sadowa i Łanowa. 

Brak danych kosztowych 

2013-2020 

Mazowiec
ka Spółka 
Gazownict

wa 
środki własne jednostek realizujących 

Rozbudowa sieci dystrybucyjnej 
w rejonie miejscowości: Kania 

Góra, Adolfów, Słowik, Dębniak, 
Rosanów, Ciosny, Lućmierz, 
Czaplinek, Józefów, Janów, 
Smardzew, Palestyna, Stare 

Łagiewniki, Nowe Łagiewniki, 
Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki, 

Ustronie, Jasionka. 

Brak danych kosztowych 

2013-2020 

Mazowiec
ka Spółka 
Gazownict

wa 
środki własne jednostek realizujących 

Dotowanie działań związanych z 
usuwaniem azbestu. 

Brak danych kosztowych 
  

Środki własne Gminy, WFOŚiGW 
corocznie / 

do 2032 
Gmina 

Cel ekologiczny: racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów 
odnawialnych 

Zmniejszenie strat energii, 
poprawy parametrów 

energetycznych budynków, 
podnoszenie sprawności 

wytwarzania energii. 

Brak danych kosztowych ze względu na 
szeroki zakres zadań w ramach działalności 

różnych operatorów sieci infrastruktury 

zadanie 
ciągłe 

przedsiębi
orstwa, 

operatorzy 
sieci 

środki 
własne 
jednost

ki 
realizuj

ącej, 
dotacje

, 
kredyty 

      

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego. 

Brak szczegółowych danych kosztowych 
2013-2020 Gmina 

środki własne Gminy 

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 

Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014 – 2020 

Cel strategiczny: IV. Czyste środowisko naturalne, ochrona wartości przyrodniczych i historycznych Gminy 

Kierunki działań w zakresie działania strategicznego: 

 realizacja programu usuwania azbestu, 

 edukacja społeczna i promowanie zachowań chroniących środowisko i przestrzeń Gminy, 

 wspieranie ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, 

 prowadzenie i monitorowanie racjonalnej gospodarki odpadami, 

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

 likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 

 wspieranie rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, 

 odnowa obiektów zabytkowych oraz zwiększenie ich roli w ofercie turystycznej Gminy, 

 dbanie o istniejące chronione elementy przyrody (rezerwaty, pomniki), 
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 wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, 

 doskonalenie edukacji regionalnej i popularyzacja wiedzy o Gminie Zgierz. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz 

Dokument ten, uchwalony 25 października 2012 roku, określa kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

Gminy Zgierz, zalecając: 

 rozwój sieci gazowej wraz z pojawiającym się zainteresowaniem potencjalnych odbiorców gazu,  

a także mający uzasadnienie ekonomiczne rozbudowy, 

 eliminację kotłowni węglowych na rzecz korzystania z paliw ekologicznych, 

 termomodernizację istniejących budynków i instalacji grzewczych. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie Gminy Zgierz aktualnie obowiązuje 30 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, są to następujące dokumenty będące aktami prawa miejscowego: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla terenu wsi Dąbrówka Wielka 

podjęty Uchwałą Nr XXI/196/04 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 czerwca 2004 roku (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. Nr 242, poz. 2149).   

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Emilia-Wschód 

podjęty Uchwałą Nr XLIII/364/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 marca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 20 maj 2006 r. Nr 167, poz. 1337). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Emilia-Zachód 

podjęty Uchwałą Nr XXXVI/322/05 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 października 2005 roku (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 358, poz. 3224). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dotyczącego terenu wsi Lućmierz-

Wschód podjęty Uchwałą Nr XLI/411/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 stycznia 2014 roku (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z dnia 17 marca 2014 r., poz. 1336). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dotyczącego terenu wsi Lućmierz-

Zachód podjęty Uchwałą Nr XI/85/07 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 sierpnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 15 października 2007 r. Nr 319, poz. 2890). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Lućmierz - 

Południe podjęty Uchwałą Nr XXIX/276/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 3  stycznia 2013 roku (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z dnia 25 marca 2013 r., poz. 1692). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Lućmierz - 
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Południe podjęty Uchwałą Nr XXXI/294/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 marca 2013 roku (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., poz. 2433) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 

odnoszącej się do niewłaściwych jednostek redakcyjnych w uchwale Nr XXIX/276/13 Rady Gminy 

Zgierz z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Lućmierz – Południe. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Słowik-Wschód 

podjęty Uchwałą Nr XXXVI/321/05 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 października 2005 roku (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 358, poz. 3223). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Słowik-Zachód 

podjęty Uchwałą Nr XI/73/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nr 354, poz. 3565). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmujący działkę nr ewid. 667/3 

położoną w miejscowości Łagiewniki Nowe podjęty Uchwałą Nr XLVI/487/02 Rady Gminy Zgierz  

z dnia 29 sierpnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 października 2002 r. Nr 250, poz. 

3171). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla działek o nr ewid. 647, 649, 665  

i 842 położonych w miejscowości Łagiewniki Nowe, Gmina Zgierz podjęty Uchwałą Nr XLV/473/02 

Rady Gminy Zgierz z dnia 27 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 sierpnia 2002 r. Nr 

194, poz. 2781). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmujący działki o nr ewid. 

836/10, 836/11, 836/12, 836/13, 836/14 położone w miejscowości Łagiewniki Nowe podjęty 

Uchwałą Nr XLVI/488/02 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 sierpnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  

z dnia 11 października 2002 r. Nr 250, poz. 3172). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmujący działki o nr ewid. 93/2, 

129/2, 130 położone w miejscowości Leonardów, obręb Józefów podjęty Uchwałą Nr XLVI/489/02 

Rady Gminy Zgierz z dnia 29 sierpnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 października 2002 

r., Nr 250, poz. 3173). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmujący działkę nr 136 położoną 

w miejscowości Józefów podjęty Uchwałą Nr XLV/472/02 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 czerwca 2002 

roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2002 r. Nr 185, poz. 2632). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmujący działkę o nr ewid. 9 

położoną w miejscowości Józefów podjęty Uchwałą Nr XLV/471/02 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 
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czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 06 sierpnia 2002 r. Nr 194, poz. 2712). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmujący działkę nr ewid. 1024 

położoną we wsi Rosanów podjęty Uchwałą Nr XXVI/267/00 Rady Gminy Zgierz z dnia 16 listopada 

2000 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2000 r. Nr 148, poz. 871). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmujący działki o nr ewid. 688, 

689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5, 689/6, 689/7, 689/8, 689/9, 689/10, 689/11 położone  

w miejscowości Rosanów podjęty Uchwałą Nr XLVI/490/02 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 sierpnia 2002 

roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 października 2002 r. Nr 250, poz. 3174). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmujący działki o nr ewid. 107/7 

i 107/30 położone we wsi Kania Góra podjęty Uchwałą Nr XXVI/268/00 Rady Gminy Zgierz  

z dnia 16 listopada 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2000 r. Nr 148, poz. 872). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dotyczący terenu wsi Ustronie dla 

działek o nr ewid. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/15, 3/16, 3/17 podjęty 

Uchwałą Nr XXXVI/387/01 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 września 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

dnia 03 listopada 2001 r. Nr 226, poz. 3295). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla działki o nr ewid. 129/1 

położonej w miejscowości Glinnik podjęty Uchwałą Nr XLVII/498/02 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 

września 2002 roku. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi 

Dąbrówka Wielka – Zachód podjęty Uchwałą Nr XLV/462/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 października 

2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 390, poz. 3473). 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi 

Dąbrówka Wielka – Północ podjęty Uchwałą Nr XLV/464/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 października 

2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 390, poz. 3474). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Wielka dla części obrębu wsi Dąbrówka 

Wielka Cegielniana podjęty Uchwałą Nr LIV/597/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 sierpnia 2010 r. (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 października 2010 r. Nr 317, poz. 2695). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Wielka w części dotyczącej działek o nr 

ewid. 802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52, 472/55, 473/34 podjęty Uchwałą Nr XLV/466/09 Rady 

Gminy Zgierz z dnia 29 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 października 2009 r. Nr 

390, poz. 3475). 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wiejskiego Dąbrówka Wielka, 

dla działek nr ew. 781/5, 781/7, 781/13, 781/14, 781/15, 781/16 podjęty Uchwałą Nr XLIII/439/14 

Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 r., poz. 

2009). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Glinnik-Maciejów-

Józefów podjęty Uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 24 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. 2011.107.935). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Glinnik-

PKP podjęty Uchwałą Nr XLIII/433/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 r., poz. 2008). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno 

– Północ podjęty Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 r.(Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1454). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części dotyczącej terenu wsi 

Jedlicze A południe i Jedlicze B południe podjęty Uchwałą Nr V/34/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 

lutego 2015 r.(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2015 r., poz. 1494). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części dotyczącej terenu wsi 

Łagiewniki Nowe – Zachód podjęty Uchwałą Nr V/33/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 

r.(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1455). 

Plany w trakcie opracowania: 

 Uchwała Nr XLVII/394/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 sierpnia 2006 roku o przystąpieniu  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części 

dotyczącej terenu wsi Łagiewniki Nowe – Wschód, 

 Uchwała Nr XIX/156/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 marca 2012 roku o przystąpieniu  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla obrębu 

wiejskiego Astachowice i części obrębu wiejskiego Bądków (Uzdrowisko „Rogóźno”). 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  
dla Gminy Zgierz 

Przyjęty w 2006 roku Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Zgierz zawiera ocenę istniejącego wówczas systemu zaopatrzenia gminy w nośniki 

energetyczne oraz określa prognozy zmian zapotrzebowania na te nośniki do 2020 roku. Dokument 

prezentuje udział poszczególnych paliw w bilansie Gminy, a następnie wymienia ustalenia odnoszące się 
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do obniżenia zapotrzebowania na nośniki energetyczne w przyszłości. Opracowanie wymienia 

następujące działania: 

 zwiększanie produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych, 

 zwiększenie wykorzystania w celach grzewczych słomy, odpadów drzewnych i biomasy  

w piecach paleniskowych w gospodarstwach rolnych, 

 wymiana palników olejowych na olejowo-gazowe, co nastąpić może po zgazyfikowaniu Gminy, 

 stopniowe przestawianie źródeł węglowych na współspalanie węgla z biomasą (docelowo: spalanie 

tylko biomasy), 

 preferowanie źródeł proekologicznych w nowych zakładach gospodarczych, usługach, urzędach, 

instytucjach i budynkach mieszkalnych, 

 przyspieszenie gazyfikacji Gminy. 

Działania i kierunki wskazywane przez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz spójne są  

ze wskazaniami wymienionych powyżej dokumentów szczebla lokalnego. 
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Stan obecny 

4. CHARAKTERYSTYKA INWENTRYZOWANEGO OBSZARU 

4.1. POŁOŻENIE GMINY ZGIERZ 

Gmina Zgierz jest gminą wiejską, położoną w centrum Polski, na północ od m. Łodzi i m. Zgierza, 

wchodzi w skład następujących jednostek podziału terytorialnego kraju: 

 Powiatu Zgierskiego, 

 Województwa Łódzkiego 

oraz obszarów funkcjonalnych: 

 Obszaru Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, (ŁAM), 

 Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM). 

Od południa Gmina Zgierz graniczy z gminą miejską Zgierz i gminą miejską Łódź, od zachodu z gminą 

miejsko-wiejską Aleksandrów Łódzki i gminą wiejską Parzęczew, od północy z gminą wiejską Ozorków  

i gminą wiejską Piątek, natomiast od wschodu z gminą wiejską Głowno oraz gminą miejsko-wiejską 

Stryków. Wchodząca w skład powiatu zgierskiego Gmina Zgierz należy do największych i najbardziej 

zalesionych Gmin województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 19.924 ha z czego 385 hektarów 

stanowi własność gminy (niecałe 2%). Pozostała powierzchnia to własność prywatna. 

Gmina pod względem komunikacyjnym jest położona bardzo korzystnie, ma dobre powiązania 

komunikacyjne z pobliskimi ośrodkami miejskimi. Odległość drogowa miejscowości Zgierz (Urzędu Gminy) 

od Łodzi, będącej siedzibą władz rządowych szczebla wojewódzkiego wynosi ok. 14 km. 
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Rysunek 1. Położenie Gminy Zgierz na tle województwa łódzkiego. 

(Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020). 

 

Rysunek 2. Położenie Gminy Zgierz na tle powiatu zgierskiego 

(Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020). 
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W skład Gminy wchodzi 69 miejscowości, skupionych w 40 sołectwach: Astachowice, Bądków, Besiekierz 

Nawojowy, Besiekierz Rudny, Biała, Brachowice, Ciosny, Czaplinek, Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka 

Wielka, Dzierżązna, Emilia, Gieczno, Glinnik, Grabiszew, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Józefów, 

Kania Góra, Kębliny, Kwilno, Lorenki, Lućmierz, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Rogóźno, Rosanów, Skotniki, 

Słowik, Szczawin, Śladków Górny, Ustronie, Warszyce, Wiktorów, Władysławów, Wola Branicka, Wola 

Rogozińska, Wypychów. 

Zgodnie z fizyczno-geograficzną regionalizacją Polski, wg J. Kondrackiego, w ogólnym podziale obszar 

Gminy Zgierz jest położony w obrębie następujących głównych jednostek: 

 megaregion – Pozaalpejska Europa Środkowa, 

 prowincja – Niż Środkowoeuropejski. 

Gmina leży na pograniczu trzech makroregionów: północna część terenu należy do Równiny Łowicko-

Błońskiej stanowiącej mezoregion Niziny Środkowomazowieckiej. Rozległy, środkowy i południowy obszar 

Gminy należy do Wysoczyzny Łaskiej w makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej. Południowo-

wschodni fragment terenu obejmujący Stare Łagiewniki, Smardzew i Józefów, należy do Wzniesień 

Łódzkich w makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich. 

4.2. WALORY PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNE 

W lasach na terenie Gminy Zgierz znajdują się unikalne w skali centralnej Polski rezerwaty przyrody: Grądy 

nad Lindą, Ciosny, Dąbrowa Grotnicka, Grądy nad Moszczenicą oraz liczne pomniki przyrody, parki, 

drzewa i aleje. Lasy pokrywają niemal 30% terenów Gminy. Przecinające Gminę cieki wodne posiadają II 

klasę czystości. Do największych z nich należą: Ciosenka, Czerniawka, Jasionka, Linda i Moszczenica. Dużą 

atrakcją dla amatorów wypoczynku nad wodą i wędkowania są również liczne stawy rozsiane na całym 

terenie Gminy. Turystom poszukującym aktywnego wypoczynku polecane są szlaki turystyczne piesze  

i rowerowe, których wiele przebiega przez tereny Gminy Zgierz. Szczególne atrakcje przewidziano  

na Agroturystycznym Szlaku Rowerowym. Odkrywa on przed turystami ciekawostki przyrodnicze, miejsca 

historyczne i zabytki. Natomiast miłośnicy hippiki mogą skorzystać z konnych przejażdżek trasą szlaku 

konnego. Jazdę konną na padoku lub w terenie proponują stajnie w gospodarstwach agroturystycznych 

zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agroturystycznym Ziemi Zgierskiej. Na dłuższy pobyt w Gminie Zgierz 

zapraszają ośrodki wypoczynkowe. Szczególnie atrakcyjne pod tym względem są Grotniki. Pierwszy 

ośrodek kolonijny powstał na tym terenie w 1924 r., a miejscowość była chętnie odwiedzana przez 

Łodzian już w okresie międzywojennym. Obecnie ośrodki oferują urozmaicone formy wypoczynku: 

możliwość korzystania z basenu lub kąpieliska, łowienie ryb oraz jazdę konną. Niektóre z nich poza 

okresem wakacyjnym prowadzą działalność związaną z organizacją szkoleń, konferencji, zielonych szkół. 
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Zasoby naturalne Gminy doskonale przekładają się na możliwości związane z agroturystyką. 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej, które działa od roku 2000, przyjęło sobie za cel 

podejmowanie wszelkich działań prowadzących do rozwoju gospodarstw rolnych, podniesienia poziomu 

życia mieszkańców wsi, zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców wsi oraz stworzenie wizerunku 

Gminy nowoczesnej i dobrze zarządzanej, w której warto inwestować i w której można wypocząć  

w nowoczesnych gospodarstwach agroturystycznych. Kilkuletnie funkcjonowanie związane jest także  

z prowadzeniem działalności promującej możliwości wypoczynkowo-rekreacyjne, walory klimatyczne  

i kulturalne regionu a także gromadzeniem danych na temat istniejących możliwości rozwoju bazy 

agroturystycznej. W powstawaniu coraz to nowych gospodarstw agroturystycznych stowarzyszenie 

upatruje szanse alternatywnych źródeł zarobkowania dla małorentownych gospodarstw rolnych. 

Aktualnie na terenie Gminy działa 21 agroturystycznych gospodarstw rolnych, które oferują między 

innymi naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczką, programy edukacyjne: regionalne, ekologiczne  

i prozdrowotne. Dodatkowo cztery gospodarstwa oferują możliwość rozbicia namiotu na polach 

namiotowych i biwakowych. 

Turystyczna oferta Gminy Zgierz 

Agroturystyczny Szlak Rowerowy 

Ma około 33 km długości i jest szlakiem zielonym. Przebieg: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Malinka” 

– Dąbrówka Wielka – Rosanów – rez. „Ciosny” – źródła rzeki Ciosenki – Ciosny – Dzierżązna – ferma strusi  

w Swobodzie – Kolonia Głowa – Biała – Cyprianów – las szczawiński – Jeżewo – Dąbrówka Sowice – 

Dąbrówka Strumiany – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Malinka”. Do najciekawszych miejsc przy tym 

szlaku należą: rez. jałowców „Ciosny”, źródła rzeki Ciosenki, kuźnia oraz park i dwór w Dzierżąznej, ferma 

strusi w Swobodzie, Izba Pamięci Narodowej i kościół w Białej. 

Łącznikowy agroturystyczny szlak rowerowy 

Ma około 9 km długości i jest szlakiem żółtym. Łączy Agroturystyczny szlak rowerowy ze szlakiem 

rowerowym na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (znaki czarne). Przebieg: klasztor  

oo. franciszkanów w Łagiewnikach (ul. Okólna w Łodzi) – Smardzew – Maciejów – Rozalinów – Dąbrówka - 

Marianka – Dąbrówka - Strumiany – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Malinka”. Do najciekawszych 

miejsc przy tym szlaku należą: klasztor oo. franciszkanów w Łagiewnikach, galeria rzeźby w kamieniu  

w Smardzewie, dolina rzeki Czerniawki. 

Agroturystyczny szlak konny 

Ma około 17 km długości i jest szlakiem czerwonym. Przebieg: Rosanów, Ciosny, Dzierżązna, Ostrów, 

Leonów, granica Gminy, las lućmierski, droga nr 1 w Lućmierzu, Rosanów. Do najciekawszych miejsc przy 

tym szlaku należą: rozlewisko rzeki Ciosenki, a także młyn, kuźnia oraz park i dwór w Dzierżąznej. 
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Szlak do rezerwatu „Ciosny” 

Długość trasy – 9 km i jest to zielony szlak. Szlak rozpoczyna się w Zgierzu przy Starym Rynku. Prowadzi 

poprzez dąbrowskie lasy na najbardziej na północ wysuniętą krawędź Wzniesień Łódzkich. Zwieńczeniem 

trasy jest, znajdujący się w miejscowości Rosanów, rezerwat jałowców „Ciosny”. Jest to jedyne skupiska 

jałowców o tej wysokości w Polsce. Powrót do Łodzi i Zgierza tramwajem. 

Szlak ze Smardzewa do Łodzi 

Trasa o dł. 9 km jest trasą czerwoną i umożliwia zwiedzenie zespołu klasztornego w Łagiewnikach, 

będącego najstarszym zabytkiem barokowym w Łodzi. Początek szlaku znajduje się w Smardzewie przy 

przystanku PKP. Jedną z atrakcji, oprócz klasztoru, jest wzgórze o wysokości 225 m, z którego roztacza się 

widok na Zgierz i jego okolice. Szlak przebiega przez Las Łagiewnicki, a następnie kieruje się w stronę 

Zgierza. 

Szlak Zgierz – Lućmierz, fragment „Szlaku Pamięci Hitlerowskiego Ludobójstwa” 

Na niebieskiej trasie dł. 16 km, której początek znajduje się w Zgierzu na pl. Kilińskiego, poznajemy dwa 

miejsca martyrologii Polaków, upamiętnione pomnikami w Zgierzu i Lućmierzu. Szlak ten doprowadza 

również do rezerwatu jałowców „Ciosny” w Rosanowie, po czym wychodzi na drogę nr 91 w Emilii, skąd 

można wrócić do Łodzi. 

Szlak Lućmierz – Smardzew 

Liczący 22 km czerwony szlak rozpoczyna się przy barze „Pod Kogutem”. Atrakcją szlaku są: rezerwat 

jałowcowy „Ciosny” w Rosanowie, w Dzierżąznej - miejsce Pamięci Narodowej, z obeliskiem i tablicą 

pamiątkową, w Białej – zabytkowy kościół drewniany. Szlak wieńczy panorama doliny Czerniawki, która 

tworzy długie rozlewisko, porośnięte trzciną, pełne ptactwa wodnego. Stąd już niedaleko do stacji PKP  

w Smardzewie - ostatniego punktu na szlaku. 

„Szlak okolic Łodzi” 

Trasa szlaku o długości 22 km rozpoczyna się na pl. Kościuszki w Aleksandrowie. Szlak wiedzie wśród 

malowniczego lasu o urozmaiconym drzewostanie w obrębie miejscowości Grotniki i Ustronie, poprzez 

najpiękniejsze fragmenty Lasów Grotnickich. Kontynuując wędrówkę mijamy pomnik pamięci 

pomordowanych w latach okupacji hitlerowskiej.  

Ośrodki wypoczynkowe w Gminie Zgierz 

1. Gminny Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Dzierżąznej, 

2. Ośrodek Urzędu Miasta Łodzi „Słoneczna polana 1” oraz „Słoneczna polana 2” w Grotnikach, 

3. Ośrodek Harcerski Hufca Zgierz w Grotnikach, 

4. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze” w Jedliczu A, 
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5. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Jedliczanka” w Jedliczu A, 

6. Ośrodek Wczasowy „Boruta” w Grotnikach. 

Ośrodki Jazdy Konnej 

1. Stajnia Ceduła w Rosanowie, 

2. Stajnia w Wiktorowie, 

3. Ranczo w Kotowicach, 

4. Stajnia w Dąbrówce Wielkiej, 

5. Stajnia w Grotnikach, 

6. Stadnina w Jedliczach.  

Miejsca do wędkowania 

1. Piętnastki – akwen łowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego, 

2. Grotniki – akwen łowiecki PZW, 

3. Biała – akwen łowiecki Koła Wędkarskiego działającego przy Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. 

Oprócz łowisk pod opieką PZW na terenie Gminy funkcjonuje pięć łowisk prywatnych w następujących 

miejscowościach: Ciosny, Wiktorów, Rogóźno i Glinnik. 

Zabytki, które warto zobaczyć: 

1. Zespół kościoła parafialnego w Białej p.w. św. Piotra i Pawła, kościół drewniany, XVIII, rozbudowany  

w 1938 roku, dzwonnica drewniana z XVIII w., 

2. Zespół kościoła parafialnego w Giecznie p.w. Wszystkich Świętych, drewniany 1717 r., dzwonnica 

drewniana pierwsze ćwierćwiecze XVIII w., 

3. Zespół dworski w Jeżewie, budynek murowany z połowy XIX w, park z połowy XIX w., obiekt 

niedostępny położony na terenie jednostki wojskowej, 

4. Zespół dworski w Kęblinach z parkiem z ostatniego ćwierćwiecza XIX w., obiekt MONAR-u. 

 

4.3. OBSZARY CHRONIONE  

Na terenie Gminy Zgierz znajdują się różne formy ochrony przyrody, których rozmieszczenie przedstawia 

poniższy rysunek. 
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Rysunek 3. Obszary chronione na terenie Gminy Zgierz 

(Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz). 

Natura 2000 

Na terenie Gminy Zgierz utworzono 3 specjalne obszary ochrony siedlisk:  

 Dąbrowa Grotnicka (PLH100001), 

 Grądy nad Lindą (PLH100022), 

 Silne Błota (PLH100032). 

Dąbrowa Grotnicka 

Obszar leży na polodowcowej równinie u podnóża krawędzi Wzniesień Łódzkich. W całości obszar ten 

porośnięty jest liściastymi lasami – grądem środkowoeuropejskim oraz świetlistą dąbrową, która zajmuje 

aż 60% powierzchni tego obszaru. Jest to największa dąbrowa świetlista w województwie łódzkim.  

W drzewostanie dominują dęby i sosny, których wiek często przekracza 100-120 lat. 
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Występuje tu 5 chronionych gatunków roślin, w tym cenny dzwonecznik wonny, którego populacja liczy 

ok. 10-25 osobników. Fauna reprezentowana jest m.in. przez żmiję zygzakowatą. Obszar położony jest 

wewnątrz dużego kompleksu "Lasów Grotnickich”. 

Grądy nad Lindą 

Położony w południowo-wschodzniej części Lasów Grotnickich obszar jest dość zróżnicowany 

geomorfologicznie. Obok pagórków żwirowych występują formy dolinne i nisze źródliskowe. Południową 

granicę obszaru stanowi rzeka Linda. Dolina Lindy charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu  

i wynikającą z niej naturalną mozaiką fitocenoz. 

Drzewostany osiągają wiek do 145 lat, obecne są też przestoje dębowe w wieku 250 lat. Przy korytach 

cieków i w niszach źródliskowych zachowały się dobrze wykształcone fitocenozy łęgów i olsów 

źródliskowych, w wyższych częściach doliny i na pagórkach żwirowych dominują siedliska grądu 

subkontynentalnego, natomiast w najwyższych partiach piaszczystych wzniesień stwierdzono sosnowo-

dębowe bory mieszane. W granicach obszaru znalazł się również zabagniony obszar wysiękowy 

porośnięty przez zapust z olszą czarną – inicjalne stadium olsu oraz fitocenozy nieleśne z elementami 

torfowisk niskich i szuwarów. 

Obszar posiada istotne znaczenie dla geograficznego rozmieszczenia obszarów sieci Natura 2000. Jest 

reprezentacją dla szaty roślinnej źródlisk typowych dla strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich, uzupełnia 

również sieć obiektów chroniących fitocenozy grądowe. Oba wspomniane typy siedlisk reprezentowane 

są w omawianym obszarze przez płaty zróżnicowane ekologiczne. Występują tu typowe łęgi 

przystrumykowe i olsy źródliskowe oraz grądy niskie, typowe i płaty grądów wysokich z udziałem 

gatunków ciepłolubnych. Istotnym jest również występowanie gatunku rośliny z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej – dzwonecznika wonnego. 

Silne Błota 

Zbiornik wodny o powierzchni ok. 21 ha powstały w skutek eksploatacji torfu w XIX wieku oraz w czasie II 

wojny światowej. Niegdyś bezodpływowy, po zabiegach melioracyjnych w latach 70. odwadniany  

do strugi Malinki. Powierzchnia otwartego lustra wody stanowi nie więcej niż 30% całej powierzchni. 

Pozostałą część porasta głównie szuwar szerokopałkowy, wąskopałkowy, trzcinowy oraz turzycowiska – 

przede wszystkim zespoły turzycy błotnej, zaostrzonej i pęcherzykowatej. Niewielki fragment zajmuje ols 

porzeczkowy. Otoczenie obszaru stanowi – od północnej strony, bór sosnowy porastający kompleks 

wydm śródlądowych, od południowej zaś grunty wsi Kwilno – niegdyś łąki i pastwiska, dziś głównie 

nieużytki. 

Jest to ważne w regionie miejsce godowania i żerowania płazów z 9 gatunków. Licznie występuje  

tu m.in. traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Dla obydwu gatunków jest jednym z cenniejszych 
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stanowisk w okolicach Łodzi. Jako pozostałość po torfowisku wysokim, w charakterystycznym dla regionu 

układzie z kompleksem wydm śródlądowych, obszar od kilkudziesięciu lat proponowany do ochrony 

rezerwatowej, później jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Lokalnie – ważna ostoja ptactwa wodno-

błotnego, zarówno jako miejsce lęgu: m.in. bąka, bączka, żurawia, błotniaka stawowego; żerowania:  

m.in. bielika, bociana czarnego i białego jak i miejsce postoju w trakcie wędrówek. Cenny obiekt 

dydaktyczno-naukowy, zarówno dla biologów, przyrodników, geomorfologów ale także jako pamiątka 

lokalnego zwyczaju eksploatacji torfu. 

Rezerwaty przyrody 

Na terenie Gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:  

 „Ciosny” – utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia  

10 grudnia 1971 r., o powierzchni 2,42 ha. Utworzony w celu zachowania okazałych jałowców 

rosnących na wydmach, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, 

 „Dąbrowa Grotnicka” – utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r., o powierzchni 100,47 ha. Obejmuje fragment 

lasów Grotnicko-Lućmierskich. Istotą rezerwatu jest ochrona i zachowanie dąbrowy świetlistej oraz 

grądu subkontynentalnego z licznymi stanowiskami roślin ciepłolubnych i chronionych, 

 „Grądy nad Moszczenicą” – utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 czerwca 1994 r., o powierzchni 42,14 ha. Przedmiotem 

ochrony są zespoły grądowe z gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych, zachowanie 

naturalnej różnorodności zbiorowisk leśnych, 

 „Grądy nad Lindą” – utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r., o powierzchni 55,83 ha. Rezerwat leśny między 

miejscowościami Lućmierz i Grotniki. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu rzeki 

Lindy, jej dopływu i źródlisk oraz fitocenoz grądu, łęgu jesionowo-olszowego i olszyn źródliskowych  

o cechach lasów naturalnych. 

Pomniki przyrody 

 
 Kębliny, ul. Strykowska 3 (dz. nr 25, obręb Kębliny) – teren parku wiejskiego – 2 modrzewie 

europejskie, 1 kasztanowiec zwyczajny, 1 jesion wyniosły, 

 Rosanów, ul. Długa 50 (obok sklepu, dz. nr 677, obręb Rosanów) – 1 kasztanowiec zwyczajny, 

 Biała (dz. nr 422 i 469, obręb Biała) – 2 lipy drobnolistne, 2 kasztanowce zwyczajne, 

 Biała, ul. Łąkowa 7 (dz. nr 333, obręb Biała) – 1 żywotnik zachodni, 

 Biała – cmentarz ewangielicko-augsburski (dz. nr 584, obręb Biała) – 1 kasztanowiec zwyczajny, 
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 Kębliny – Moszczenica, ul. Letniskowa 66 (dz. nr 378, obręb Kębliny) – 1 dąb szypułkowy, 2 lipy 

drobnolistne, 1 wiąz, 

 Dąbrówka Strumiany, ul. Pogodna 102a (dz. nr 34/3, obręb Dąbrówka Strumiany) – 1 dąb 

szypułkowy, 

 Dąbrówka Strumiany, ul. Pogodna 48 (dz. nr 102/1, obręb Dąbrówka Strumiany) – 2 dęby 

szypułkowe, 

 Grotniki, ul. Ozorkowska (teren przy stawie, dz. nr 220/1, obręb Grotniki) – 2 lipy drobnolistne  

i 2 dęby szypułkowe, 

 Grotniki, ul. Lipowa – pomnikowa aleja lipowa składająca się obecnie z 180 sztuk drzew gat. lipa 

drobnolistna, w formie zadrzewienia przydrożnego drogi gminnej (dz. ozn. nr 38, obręb Grotniki), 

 Jeżewo 7 (dz. nr 539, obręb Biała) – 1 lipa drobnolistna, 

 Ostrów (dz. nr 336/3, obręb Dzierżązna) – 1 lipa drobnolistna, 1 dąb szypułkowy, 

 Wołyń (dz. nr 107, obręb Glinnik) – 1 klon zwyczajny, 

 Wołyń (dz. nr 131, obręb Glinnik) – 1 klon zwyczajny, 

 Wypychów – aleja lipowa (dz. nr 40) – 29 lip drobnolistnych, 2 klony jawory, 3 jesiony wyniosłe, 

 Jedlicze A (dz. nr 252/10, obręb Jedlicze A) – 1 dąb szypułkowy, 

 Władysławów (dz. nr 14/2, obręb Władysławów) – 1 dąb szypułkowy, 

 Lorenki (dz. nr 175/1, obręb Lorenki) – 1 dąb szypułkowy, 

 Szczawin Kościelny – teren gospodarstwa Kurii Biskupiej (dz. nr 568, obręb Szczawin) – 1 jesion 

wyniosły, 

 Smardzew, ul. Dębowa (teren PKP, dz. nr 113/1, obręb Smardzew) – 1 dąb bezszypułkowy, 

 Smardzew, ul. Podleśna 33 (dz. nr 245/96, obręb Smardzew) – 1 buk zwyczajny, 

 Grotniki, ul. Lipowa 44 A (dz. nr 12/8, obręb Grotniki) – 1 żywotnik zachodni, 

 Grotniki, ul. Topolowa, przy posesji nr 34 (droga gminna, nr 56/49, obręb Grotniki) – 1 klon 

zwyczajny, 

 Glinnik – aleja bukowo-lipowa składająca się z 67 szt. drzew w tym 11 buków, 54 lip drobnolistnych,  

2 dębów szypułkowych rosnących po obu stronach drogi powiatowej nr 5131 E, na dz. nr 138,  

w miejscowości Glinnik, obręb Glinnik. 

Użytki Ekologiczne 

Na terenie Gminy Zgierz znajduje się siedem użytków ekologicznych przedstawionych poniżej. 

 Ustronie, Leśnictwo Ustronie oddz. 261 c; dz. Nr 900/1, 

 Teren podmokły – Wola Branicka, Leśnictwo Szczawin oddz. 81 ax, przy rzece Moszczenica,  

dz. nr 145,  

 Teren podmokły – Grotniki, Leśnictwo Zimna Woda oddz. 121 g; dz. Nr 278,  

 Zbiornik wodny – Grotniki, Leśnictwo Zimna Woda oddz. 121 g; dz. Nr 278,  
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 Tereny podmokły – Grotniki, Leśnictwo Zimna Woda oddz. 126 a; dz. Nr 278,  

 Teren podmokły – Grotniki, Leśnictwo Zimna Woda oddz. 137 g; dz. Nr 278, 111, 

 Teren podmokły – Lućmierz, Leśnictwo Zimna Woda  oddz. 142 d, 143 g; dz. Nr 291. 

4.4. STAN POWIETRZA NA TERENIE GMINY 

Na stan powietrza na terenie Gminy Zgierz ma wpływ emisja z różnych źródeł: 

 Emisja punktowa, 

 Emisja niska, 

 Emisja transgraniczna.  

Głównym źródłem emisji szkodliwych substancji na terenie Gminy są: system transportowy, lokalne 

kotłownie i paleniska indywidualne oraz obiekty przemysłowe. Emisja z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń, tj. z zakładów przemysłowych jest objęta ewidencją i kontrolą, natomiast z pozostałych 

źródeł jest trudna do zbilansowania i nie jest kontrolowana. Brak jest szacunkowych danych z terenu 

Gminy Zgierz w tym temacie. Według rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 

2012, w strefie łódzkiej, do której zaliczana jest Gmina Zgierz nie stwierdzono przekroczeń NO2, SO2, CO, 

arsenu, ołowiu, ozonu, kadmu, niklu i benzenu. Tym samym jest to strefa A, czyli strefa gdzie stężenia 

zanieczyszczenia nie przekraczają poziomów dopuszczalnych. 

Ze względu na poziom pyłu PM2,5, pyłu PM10, benzo(a)pirenu strefę łódzką zaliczono do strefy C, czyli 

stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 

tolerancji. Klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin okazała się bardzo korzystna dla strefy 

kujawsko-pomorskiej ze względu na ozon, SO2 i NOx, ponieważ uzyskała klasę A. Na terenie Gminy Zgierz 

nie prowadzi się badań monitoringowych jakości powietrza atmosferycznego. 

Na terenie Gminy Zgierz najistotniejsze zanieczyszczenia pochodzą z emisji energetycznych z gospodarstw 

domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii, z zakładów produkcyjnych i obiektów 

komunalnych. Uciążliwość jednakże charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych 

wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość 

mieszkań w Gminie ogrzewana jest nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym i drewnem. 

Stopniowo modernizuje się kotłownie obiektów publicznych, placówek oświatowych na takie, które 

wykorzystują olej opałowy.  

Wpływ na stan czystości powietrza atmosferycznego w Gminie ma również emisja ze źródeł mobilnych. 

Dotyczy to bezpośredniego otoczenia dróg, zwłaszcza na terenie zwartej zabudowy miejscowości. 

Na terenie Gminy działają tzw. zakłady korzystające ze środowiska, które wnoszą do Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.  
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Emisja komunikacyjna 

Emisja komunikacyjna jest kolejnym źródłem zagrożenia dla walorów środowiska przyrodniczego i zdrowia 

człowieka. Szkodliwość systemu transportowego związana jest emisją gazów: tlenków azotu, tlenku 

węgla, dwutlenku węgla i węglowodorów oraz emisją pyłów zawierających związki ołowiu, kadmu, niklu  

i miedzi. Poza związkami będącymi produktami spalania paliw, w ruchu kołowym emitowane są również 

duże ilości pyłów pochodzących ze ścierania się opon i nawierzchni drogi. Emisja komunikacyjna stanowi 

największe zagrożenie dla obszarów położonych w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu.  

W przypadku Gminy Zgierz układ drogowy opiera się o autostradę A2 (wschód – zachód), drogę krajową 

nr 71 relacji Stryków – Rzgów, drogę krajową nr 91 Gdańsk – Cieszyn oraz drogę wojewódzką nr 702 

Zgierz – Kutno i drogę wojewódzką nr 708. Z racji zwiększającego się ruchu lokalnego są to bez wątpienia 

tereny zagrożone negatywnym oddziaływaniem transportu. Transport przyczynia się do zanieczyszczenia 

nie tylko powietrza, ale również gleb, a w konsekwencji wód poprzez wymywanie zanieczyszczeń i ich 

infiltrację w głąb gruntu. 

Emisja niska 

Emisja z tych źródeł jest szczególnie uciążliwa ze względu na niskie kominy i małe rozproszenie 

zanieczyszczeń. W nieefektywnych urządzeniach grzewczych spala się niskiej jakości węgiel, a często także 

różnego rodzaju materiały odpadowe i odpady komunalne. W indywidualnym ogrzewnictwie funkcjonują 

urządzenia grzewcze o przestarzałej konstrukcji jak kotły komorowe tradycyjne, bez regulacji i kontroli 

ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli powietrza wprowadzanego do procesu 

spalania, o średniorocznej sprawności do 65%. 

4.5. DEMOGRAFIA 

Liczba ludności w Gminie Zgierz wykazuje tendencję wzrostową. W 2000 roku Gminę zamieszkiwało  

10 704 mieszkańców, natomiast w 2014 roku liczba mieszkańców wynosiła 13 314 osób. Wykres  

1 przedstawia zmieniającą się liczbę ludności na przestrzeni analizowanych lat. 
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Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Zgierz w latach 2000 – 2014. 
 (źródło: GUS) 

Według prognozy GUS dotychczas obserwowane tendencje zmian demograficznych będą się pogłębiać. 

W prognozie rozwojowej kraju do 2020 roku przewiduje się wzrastającą emigrację Polaków w celach 

zarobkowych, a tym samym spadek ludności kraju do 35,7 mln osób. Natomiast prognozowana liczba 

mieszkańców Gminy pokazuje tendencję wzrostową (wykres 2).  

  

Wykres 2. Prognoza liczby mieszkańców Gminy Zgierz do roku 2020. 
 

(źródło: GUS) 

Zmiany liczby mieszkańców wynikają głównie z przyrostu naturalnego, w mniejszym stopniu z migracji.  

W latach 90-tych przyrost naturalny i saldo migracji stałej ulegało stopniowemu zmniejszeniu, a od 2002 

roku obie te wartości były ujemne. W celu zatrzymania ludności, szczególnie młodej, Gmina powinna 

zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków życia i rozwoju. Szczególnie ważna jest polityka 

mieszkaniowa, dbałość o rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej itp.  
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4.6. MIESZKALNICTWO 

Na terenie Gminy Zgierz dominuje zabudowa jednorodzinna. 

Od roku 2000 obserwuje się systematyczny wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie Gminy 

Zgierz. Średnioroczny trend zmian w latach 2000-2014 wynosił 0,59 %. Poniższy wykres przedstawia 

przebieg zmian ilościowych zasobu mieszkaniowego Gminy Zgierz od 2000 do 2014 roku.  

 

Wykres 3. Liczba mieszkań na terenie Gminy Zgierz w latach 2000 – 2014. 
 

 (źródło: GUS) 

W prognozie liczby mieszkań do 2020 roku wykorzystano trend zmian na przestrzeni lat 2000 – 2014. 

Wynika z niego, że do roku 2020 wartość ta nadal będzie wzrastać. Poniższy wykres obrazuje dodatni 

przebieg prognozowanych zmian dla zasobu mieszkaniowego Gminy Zgierz do roku 2020. 

 

Wykres 4. Prognozowana liczba mieszkań na terenie Gminy Zgierz do roku 2020 
(źródło: Opracowanie CDE) 

Poniższy wykres przedstawia liczbę nowych mieszkań oddanych do użytku w latach 2005-2014. 

Jednorazowa, wyższa liczba oddanych do użytku mieszkań miała miejsce w 2013 roku – 141 nowych 

mieszkań.  
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Wykres 5. Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku na terenie Gminy Zgierz w latach 2005 – 2014. 
 (źródło: GUS) 

W związku ze wzrostem liczby mieszkań na terenie Gminy, obserwuje się również wzrost ogólnej 

powierzchni użytkowej mieszkań [m2]. Średnioroczny trend zmian na przestrzeni lat 2000-2014 

odnotowano na poziomie zbliżonym do 2,42%. W roku 2000 powierzchnia użytkowa zasobu 

mieszkaniowego Gminy Zgierz wynosiła 211 356 m2, natomiast w roku 2014 była to łączna powierzchnia 

wynosząca 517 508 m2.  

 

Wykres 6. Powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie Gminy Zgierz w latach 2000 – 2014. 
 (źródło: GUS) 

Biorąc pod uwagę odnotowany trend zmian na przestrzeni lat 2000-2014 prognozuje się dalszy wzrost 

powierzchni użytkowej mieszkań [m2] na terenie Gminy Zgierz do 2020 r. Zgodnie z założoną prognozą 

przyjmuje się, że w 2020 r. powierzchnia mieszkań ogółem będzie wynosiła 597 359 m2. Przebieg zmian w 

poszczególnych latach prognozowanego okresu przedstawia kolejny wykres. 
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Wykres 7. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań do roku 2020 w Gminie Zgierz. 
 (źródło: opracowanie CDE) 

Średnia powierzchnia jednego mieszkania na terenie Gminy Zgierz z roku na rok w przedziale od 2002  

do 2014 roku stale wzrastała, co przy jednoczesnym wzroście liczby mieszkań oraz ogólnej powierzchni 

użytkowej zasobu mieszkaniowego wykazuje, że oddawane corocznie mieszkania spełniają coraz wyższe 

standardy pod względem tego czynnika. Na poniższym wykresie odnotowano przebieg zmian średniej 

powierzchni użytkowej jednego mieszkania w poszczególnych latach analizowanego okresu. Dla 

porównania w roku 2002 taka wartość wyniosła 73,8 m2, natomiast w roku 2014 było to 89,3 m2.  

 

Wykres 8. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie Gminy Zgierz w latach 2002 – 2014. 
 (źródło: GUS) 

W związku z powyżej przytoczonymi danymi prognozuje się, że do 2020 r. średnia powierzchnia użytkowa 

mieszkań wzrośnie do około 94,1 m2.  
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Wykres 9. Prognoza średniej powierzchni użytkowej mieszkań na terenie Gminy Zgierz do roku 2020. 
(źródło: opracowanie CDE) 

4.7. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Korzystne położenie blisko aglomeracji łódzkiej oraz zaplecze rekreacyjne Gminy są czynnikami 

kształtującymi jej gospodarcze oblicze. Na terenie Gminy brak dużych, wiodących przedsiębiorstw 

produkcyjnych. Dominują małe podmioty gospodarcze, raczej o rodzinnym charakterze. Na terenie Gminy 

Zgierz w roku 2014 zarejestrowanych było 1 441 podmiotów gospodarczych, dla porównania w roku 2002 

– 893 podmioty gospodarcze. 

 

Wykres 10. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy w latach 2002 – 2014. 
(źródło: GUS) 

Poniższa tabela przedstawia podmioty gospodarcze wg PKD i rodzajów działalności zarejestrowanych  

w roku 2014. Największy udział mają podmioty gospodarcze z grupy G (Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle). 
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Tabela 2. Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności w roku 2014. 
(źródło: GUS) 

Podmioty wg PKD 2007  
i rodzajów działalności 

2014 

OGÓŁEM 1441 
A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 67 

B. Górnictwo i wydobywanie 4 

C. Przetwórstwo przemysłowe 193 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

3 

E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

7 

F. Budownictwo 172 

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

366 

H. Transport i gospodarka magazynowa 99 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

38 

J. Informacja i komunikacja 34 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 48 

L. Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

23 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 111 

N. Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 

38 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

12 

P. Edukacja 46 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 81 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

19 

S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja  
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

80 
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5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 

 
Niska emisja na terenie Gminy 

Niska emisja na terenie Gminy związana jest ze znacznym wykorzystaniem węgla w paleniskach 

domowych na terenie Gminy Zgierz. Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji stwierdzono, iż około 

79% mieszkańców w budownictwie jednorodzinnym wykorzystuje węgiel. Rozwiązaniem tego problemu 

może być m.in. wymiana kotłów na kotły wykorzystujące np. gaz. 

Zwiększająca się liczba pojazdów 

Na terenie Gminy w ciągu ostatnich lat stale wzrasta emisja związana z transportem. Głównym powodem 

jest położenie Gminy Zgierz na szlaku dróg tranzytowych. Przez teren Gminy przebiega m.in. autostrada 

A2. Kolejnym problemem jest zwiększająca się liczba pojazdów na terenie Gminy. Działaniami mogącymi 

ograniczyć ten obszar problemowy jest zachęcanie do korzystania ze zbiorowych środków transportu 

wśród mieszkańców. 

Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców 

Jest to pewnego rodzaju przeszkoda przy wprowadzaniu różnego rodzaju programów środowiskowych 

np. związanych z wymianą pieców węglowych na gazowe dla indywidualnych odbiorców. W tym 

konkretnym przypadku barierą często jest niska świadomość ekologiczna mieszkańców, która wiąże się  

z niechęcią do większych kosztów ogrzewania, nawet jeżeli mają one swoje przełożenie na większy 

komfort.  
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6. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE 

Za realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz odpowiada Wójt Gminy Zgierz. 

Za nadzór nad opracowaniem Planu odpowiada Wójt Gminy Zgierz (Referat Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa (ZŚ)), jednakże z uwagi na mnogość działań przewidzianych w dokumencie, konieczne jest 

wypracowanie procedur umożliwiających monitorowanie postępów w ich realizacji. 

W obecnej strukturze organizacyjnej dla inwestycji, których realizacja jest zapisana w Planie przebieg 

procedury przedstawia schemat blokowy zamieszczony poniżej. 

 

W przypadku konieczności przeprowadzenia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, proces 

przebiegałby zgodnie z poniższym schematem. 

 

Realizacja przedsięwzięć uwzględnionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, a tym samym osiągnięcie 

do 2020 roku wyznaczonych celów związanych ze zmniejszeniem zużycia energii/paliw oraz redukcją 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery, możliwe będzie przy zapewnieniu całkowitego zbilansowania 

finansowego planowanych działań. 

Środki na realizację zadań przewidzianych w PGN będą pochodziły z różnych źródeł: 

 ze środków własnych Gminy, 

 funduszy zewnętrznych (zagraniczne, krajowe i regionalne programy operacyjne),  

 dotacji i pożyczek celowych (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW),  

 kredytów komercyjnych, 

 kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty, 

 gwarancji,  

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

 ze środków inwestorów prywatnych oraz sponsorów. 
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Ze względu na fakt, że Gmina sporządza budżet w okresach jednorocznych, nie można zaplanować 

finansowania działań w perspektywie długoterminowej. 

W momencie pojawienia się możliwości dofinansowania, zadania powinny zostać wprowadzone  

do budżetu Gminy oraz do WPF. 

Koszty poszczególnych zadań oraz źródła finansowania przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy 

stanowiący załącznik do dokumentu PGN. 

W ramach procedury sporządzania budżetu Gminy w kolejnych latach, corocznie będzie weryfikowany 

budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF.  

Z uwagi na powyższe koszty zadań przewidziane w PGN należy traktować jako szacunkowe, a ich zmiana 

nie powoduje konieczności aktualizacji PGN. Wszelkie zmiany kosztów zadań będą rejestrowane  

i analizowane w ramach monitoringu realizacji PGN. 

6.1. UNIJNA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to narodowy program 

mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, powstrzymywanie lub 

dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne.  

POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji wyznaczonych 

w edycji wcześniejszej – POIiŚ 2007-2013. Odnoszą się one w szczególności do postępu technicznego 

państwa w priorytetowych sektorach gospodarki. 

Program POIiŚ 2014-2020 kierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to jednostki samorządu 

terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do dużych przedsiębiorstw).  

Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, którego głównym 

zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony środowiska w krajach 

Unii Europejskiej. Ponadto planuje się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR). Program kierowany jest na inwestycje takie jak: 

a) Priorytet I (FS) – promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:  

 Wytwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie OZE (poprzez budowę lub modernizację 

farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz, 

 Udoskonalenie efektywności energetycznej w obszarze publicznym i mieszkaniowym, 

 Rozwinięcie inteligentnych systemów dystrybucji i wdrażanie ich (np. tworzenie sieci 

dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia). 

Planowany wkład unijny dla Polski: 1 5218,4 mln euro 
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b) Priorytet II (FS) – ochrona środowiska (włączając w to dostosowanie się do zmian klimatu): 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury środowiskowej (modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci 

kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych), 

 Ochrona i odbudowanie różnorodności biologicznej, poprawa stanu środowiska miejskiego  

(np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza). 

Planowany wkład unijny dla Polski: 3 808,2 mln euro 

c) Priorytet III (FS) – modernizacja infrastruktury komunikacyjnej ukierunkowanej na ochronę środowiska: 

 Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T, 

 Niskoemisyjna komunikacja miejska, śródlądowa, morska i intermodalna, 

 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. 

Planowany wkład unijny dla Polski: 16 841,3 mln euro 

d) Priorytet IV (EFRR) – nasilenie transportowej sieci europejskiej: 

 Udoskonalenie przepustowości infrastruktury drogowej (włączając w to obwodnice i trasy 

wylotowe). 

Planowany wkład unijny dla Polski: 3 000,4 mln euro 

e) Priorytet V (EFRR) – udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego: 

 Rozwinięcie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesyłu gazu ziemnego  

i energii elektrycznej (np. poprzez rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych). 

Planowany wkład unijny dla Polski: 1 000,0 mln euro 

f) Priorytet VI (EFRR) – ochrona dziedzictwa kulturowego: 

Planowany wkład unijny dla Polski: 497,3 mln euro 

g) Priorytet VII (EFRR) – pogłębienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: 

Planowany wkład unijny dla Polski: 508,3 mln euro 

h) Priorytet VIII (EFRR) – pomoc techniczna: 

Planowany wkład unijny dla Polski: 330,0 mln zł 
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6.2. ŚRODKI NFOŚIGW 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł polskiego 

systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujące środki krajowe 

i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań w ramach programu ochrona 

atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa jakości powietrza, poprawa 

efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz system 

zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).  

 

Program Priorytetowy LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 

Rodzaje przedsięwzięć 
Projektowanie i budowa lub tylko budowa nowych budynków użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Beneficjenci 

 Podmioty sektora finansów publicznych (bez PJB); 

 Samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których JST 
posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań 
własnych JST wskazanych w ustawach; 

 PGL Lasy Państwowe i Parki Narodowe; 

 Organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), kościoły i inne 
związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania 
publiczne na podstawie odrębnych przepisów 

Finansowanie Dotacja, pożyczka 

 

Program Priorytetowy Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 

Rodzaje przedsięwzięć  Budowa domu jednorodzinnego; 

 Zakup nowego domu jednorodzinnego; 

 Zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
Beneficjenci Osoby fizyczne 

Finansowanie Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego za pośrednictwem 
banku, który ma podpisaną umowę z NFOŚiGW 

 

Program Priorytetowy Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 

Rodzaje przedsięwzięć 

Inwestycje LEME (kwalifikowane materiały i urządzenia) – działania w zakresie: 
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania OZE; 
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania OZE. 
Inwestycje Wspomagane – działania inwestycyjne, które nie kwalifikują się, jako 
Inwestycje LEME, w zakresie: 
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku 
których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii; 
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku 
których zostanie osiągnięte min. 30% oszczędności energii. 

Beneficjenci 
Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego 
prawa i działające w Polsce – beneficjent musi spełniać definicję 
mikroprzedsiębiorstw oraz MSP 

Finansowanie 
Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego za pośrednictwem 
banku, który ma podpisaną umowę z NFOŚiGW 

 

Program Priorytetowy    BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii 

Rodzaje przedsięwzięć Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE o mocy: 

 elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 Mwe, 

 systemy fotowoltaiczne od 40kWp do 1 Mwe, 
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 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych od 5MWt do 20 MWt, 

 małe elektrownie wodne od 300 kWe do 5Mwe, 

 źródła ciepła opalane biomasą od 300 kWt do 20 MWt, 

 wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300kWt do 2MWt wraz 
z akumulatorem ciepła o mocy od 3MWt do 20 MWt, 

 biogazownie od 40kWe do 2Mwe, 

 instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci 
gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, 

 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę  
o mocy od 40kWe do 5 Mwe, 

dodatkowo: 

 instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego źródła energii musi mieścić się  
w określonych przedziałach 

 systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie 
większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE. 

Beneficjenci Przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia z zakresu OZE na terenie RP 

Finansowanie Pożyczka 

 

Program Priorytetowy Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE 

Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji 
OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przeznaczone dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, tj.: 

 źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt, 

 pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,  

 małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, 

 59ikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, 
Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż 
jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne 
źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej. 

Beneficjenci Dla samorządów → JST lub ich związki; Spółki prawa handlowego, w których JST 
posiadają 100% udziałów lub akcji  
Dla WFOSiGW → beneficjenci końcowi: osoby fizyczne posiadające prawo do 
dysponowania budynkiem mieszkalnym; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 
jst, ich związki i stowarzyszenia; spółki prawa handlowego, w których jednostki 
samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji 
Poprzez bank → osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zarządzające 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi; 

Finansowanie Dotacja, pożyczka, kredyt 

 

Program Priorytetowy RYŚ – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 

Rodzaje przedsięwzięć Prace remontowe w dopuszczonym do użytkowania jednorodzinnym budynku 
mieszkalnym:  
Grupa I – prace termoizolacyjne 

 ocieplenie ścian zewnętrznych 

 ocieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami 

 ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą 

 wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej 
Grupa II – Instalacje wewnętrzne 

 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

 instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
Grupa III – wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
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cieplnej 

 instalacja kotła kondensacyjnego 

 instalacja węzła cieplnego 

 instalacja kotła na biomasę 

 instalacja pompy ciepła instalacja kolektorów słonecznych 

Beneficjenci  Osoby fizyczne 

 Jednostki samorządu terytorialnego 

 Organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły  
i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków 
wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne 

posiadające prawo własności (w tym: współwłasności, spółdzielcze własnościowe 
prawo) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego  
do użytkowania 

Finansowanie Kredyt wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych 

 

Program Priorytetowy Edukacja ekologiczna 

Rodzaje przedsięwzięć  Kompleksowe projekty wykorzystujące media tradycyjne tj. telewizja, w tym 
idea placement, radio, prasa, outdoor, al. Oraz elektroniczne tj. internet, 
aplikacje mobilne, 

 Warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne, 

 Konferencje, szkolenia, seminaria, e- learning, profesjonalizacja animatorów 
edukacji ekologicznej, produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych, 

 Wyposażenie i doposażenie centrów edukacyjnych. 
Beneficjenci  Osoby prawne lub jednostki organizacyjne z osobowością prawną, 

 Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną, 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub 
samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Finansowanie Dotacja, pożyczka, przekazanie środków do PJB 

 

Program Priorytetowy Współfinansowanie projektów LIFE+ 

Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie realizowanym  
na terytorium RP, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Instrumentu 
Finansowego LIFE+, w ramach: 

 komponentu I Przyroda i Różnorodność biologiczna, 

 komponentu II Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, 

 komponentu III Informacja i komunikacja. 

Beneficjenci Zarejestrowane na terenie RP: 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 osoby prawne, 

 państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, 

które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu 
LIFE+ lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego LIFE+. 

Finansowanie Pożyczka przeznaczona na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy, 
pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej. 

 

Program Priorytetowy Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 
2014 – 2020 

Rodzaje przedsięwzięć  Przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie realizowanym  
na terytorium RP, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Programu LIFE; 

 krajowe i międzynarodowe projekty zintegrowane LIFE w zakresie 
realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym projekty 
składane przez MŚ lub inne jednostki podległe MŚ lub przez niego 
nadzorowane. 
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Beneficjenci Zarejestrowane na terenie RP: 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 osoby prawne, 

 państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, 

które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu 
LIFE lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego LIFE. 

Finansowanie Dotacja, pożyczka. 

 

Program Priorytetowy E-kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 

Rodzaje przedsięwzięć  Przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych 

 Przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych 
emisji do atmosfery: 

o ze źródeł spalania paliw o mocach 1MW – 50MW 
o ze źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50MW 
o z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw) 

Uwaga: Do wsparcia nie kwalifikują się przedsięwzięcia wskazane w Obwieszczeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

Beneficjenci Przedsiębiorcy 

Finansowanie Pożyczka. 

 

6.3. ŚRODKI WFOŚIGW 

WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska za pomocą preferencyjnych 

pożyczek, wraz z możliwością ich umorzenia oraz dotacji, w sumie do 100% kosztów zadania. 

Beneficjentami w ramach działań priorytetowych są: 

 jednostki posiadające osobowość prawną, 

 samorządy terytorialne oraz utworzone przez nie jednostki organizacyjne,  

 osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą,  

 osoby fizyczne. 

Przedsięwzięcia priorytetowe z zakresu ochrony atmosfery przewidziane na rok 2016 są następujące: 

1. Wspieranie budowy instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii.  

2. Wspieranie projektów z zakresu efektywności energetycznej.  

3. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto Fundusz prowadzi również nabory w ramach programu Prosument oraz własne programy 

konkursowe. W roku 2015 w ramach ochrony atmosfery przeprowadzono konkurs w ramach Działania 5. 

Ochrona klimatu Poddziałanie 5.1 Mała termomodernizacja. 

 Mała termomodernizacja 

Celem konkursu było upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej  

i wykorzystania OZE. Beneficjentami konkursu były: 
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 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także ich jednostki organizacyjne, 

 organizacje pozarządowe, 

 zakłady opieki zdrowotnej,  

 kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. 

W ramach konkursu przewidziane było dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów 

kwalifikowanych, nie więcej niż 30 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. W sumie na konkurs przeznaczono 

500 000 zł. 

 Warunki otrzymania pożyczek  

Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie zdolności finansowej przez Wnioskodawcę, rozumianej 

jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty. 

Fundusz dokonuje samodzielnie oceny zdolności finansowej lub może zlecić tę ocenę firmie zewnętrznej.  

Minimalny wkład środków własnych pożyczkobiorcy winien wynosić nie mniej niż 20% kosztów 

kwalifikowanych zadania. W przypadku łącznego finansowania zadania przez fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów 

zadania.  

Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Fundusz jest stałe w skali roku i wynosi: 

 0,50 WIBOR 12M ustalonego na poziomie wartości średniej za rok poprzedzający rok udzielenia 

pożyczki na zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii: słonecznej, geotermalnej i z biomasy, 

 0,75 WIBOR 12M ustalonego na poziomie wartości średniej za rok poprzedzający rok udzielenia 

pożyczki na pozostałe zadania oraz w przypadku pożyczek o okresie spłaty przekraczającym 5 lat. 

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z analizy 

sytuacji finansowej Beneficjenta, istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty do 15 lat. Spłata pożyczki 

dokonywana jest zgodnie z umową pożyczki, nie rzadziej niż raz na kwartał, liczone od chwili 

uruchomienia pożyczki, tj. wypłaty ostatniej transzy pożyczki. 

 Warunki umorzenia pożyczki 

Pożyczka udzielona przez Fundusz, może być na wniosek Pożyczkobiorcy, częściowo umorzona,  

po spełnieniu następujących warunków:  

 zadanie zostało zrealizowane w planowanym terminie,  

 został osiągnięty założony efekt rzeczowy i ekologiczny, 

 pożyczkobiorca spłacił w terminie wymagalną kwotę pożyczki wraz z oprocentowaniem, zgodnie  

z zawartą umową pożyczki,  
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 pożyczkobiorca przeznaczy umorzoną kwotę na przedsięwzięcie ekologiczne, określone we wniosku  

o umorzenie, zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnej umowie umorzenia pożyczki,  

 pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku uiszczenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Umorzeniu może podlegać kwota:  

 do 30% wysokości udzielonej pożyczki – w przypadku zadań realizowanych z zakresu zapobiegania  

lub likwidacji poważnych awarii, 

 do 10% wysokości udzielonej pożyczki – w przypadku pozostałych zadań. 

Nie podlegają umorzeniu: 

 pożyczki, o umorzenie których Wnioskodawca wystąpił po ich spłacie,  

 pożyczki wypłacone Beneficjentom, którym udzielono dofinansowania na to samo przedsięwzięcie  

w formie bezzwrotnej, z wyłączeniem zadań realizowanych z zakresu zapobiegania lub likwidacji 

poważnych awarii,  

 pożyczki o okresie rzeczywistej spłaty krótszym niż 1 rok. 

 Warunki otrzymania dotacji 

Mając na względzie jawność i przejrzystość procesu wyboru projektów oraz zachowanie odpowiedniego 

poziomu jednolitości zasad wyboru projektów i równego traktowania Wnioskodawców, podstawową 

formą wyboru dotowanych zadań są programy i konkursy, przeprowadzane na podstawie regulaminów 

przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej. 

Dotacje mogą być udzielane przy jednoczesnym dofinansowaniu przez Fundusz w postaci pożyczki.  

Decyzję o udzieleniu łącznego dofinansowania w formie dotacji i pożyczki, podejmuje Rada Nadzorcza  

na wniosek Zarządu Funduszu. W przypadku finansowania zadania przez fundusze ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów zadania. 

6.4. INNE PROGRAMY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE  
 

ŚRODKI NORWESKIE I EOG 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski, 

bierze się z trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy są jednocześnie 

członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 

Polska przystępując do Unii Europejskiej, przystąpiła również do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Na mocy Umowy o powiększeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa 

dla krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tworzących EOG. 
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W październiku 2004 roku polski rząd podpisując dwie umowy, upoważnił się do korzystania z innych, 

oprócz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.  

Obydwa programy obowiązują jednolite zasady i procedury oraz zależą od jednego systemu zarządzania  

i wdrażania w Polsce. Koordynację nad tymi Mechanizmami sprawuje Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. 

PROGRAM PROSUMENT 

Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich 

(podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń 

i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program skierowany jest do osób 

fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także jednostek samorządu 

terytorialnego. Uzyskać można pożyczkę i dotację łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, 

z czego dotacja stanowi 40%.  

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii  

z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni 

mieszkaniowych.  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, przy czym: 

 zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 

 środki wydatkowane będą do 2022 r.  

Terminy i sposób składania wniosków: 

 nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, 

 terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio  

w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej 

NFOŚiGW. 

Koszty kwalifikowane: 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2022 r., w którym to poniesione koszty mogą 

być uznane za kwalifikowane. 

Cena sprzedawanej energii: 
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Wariant od 01.01.2016:  

Energia elektryczna wytworzona może być sprzedawana po cenie ustawowej (0,75 zł/kWh dla instalacji 

do 3 kW, 0,65 zł/kWh dla instalacji od 3 do 10 kW). 

Wnioski: Program „Prosument” najlepiej sprawdza się dla modelu zakładającego zaspokajanie własnego 

zapotrzebowania w energię elektryczną. Pozwala to zaoszczędzić ponad 0,6 zł na 1 kW. Instalacje 

zorientowane wyłącznie na sprzedawanie do sieci mogą mieć dłuższy czas zwrotu ze względu na niską 

cenę sprzedaży energii.  

Bank Ochrony Środowiska – kredyty proekologiczne 

Bank oferuje następujące kredyty:  

 Kredyt Energia na Plus – finansowanie jest przeznaczone na przedsięwzięcia, które zredukują emisję 

CO2 oraz zmniejszą zużycie energii w obszarze budynków przemysłowych i mieszkalnych oraz  

w obrębie infrastruktury przemysłowej. Kredyt może objąć także budowę instalacji odnawialnych 

źródeł energii. 

 Kredyt z Dobrą Energią – na realizację przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających na budowie: biogazowni, 

elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania 

biomasy, innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Dla JST, spółek komunalnych, dużych, 

średnich i małych przedsiębiorstw,  

 Kredyt Ekomontaż – daje szansę na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu 

urządzeń tj.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń budynków  

i wiele innych. Okres kredytowania może sięgać nawet 10 lat.  

 Kredyt EkoOszczędny – na inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu: zużycia (energii 

elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do produkcji), zmniejszenia opłat 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych  

w związku z: składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem 

wody, inne przedsięwzięcia ekologiczne przynoszące oszczędności. Dla samorządów, 

przedsiębiorców (w tym wspólnot mieszkaniowych).  

Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów  

(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 712), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu 

Termomodernizacji. 
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O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub 

zarządcy: 

 budynków mieszkalnych, 

 budynków zbiorowego zamieszkania, 

 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego 

służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, 

 lokalnych sieci ciepłowniczych, 

 lokalnych źródeł ciepła. 

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko 

inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. 

ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności 

Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa działania firm typu ESCO 

(Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności 

energii, które następnie są przeliczane na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodność 

firmy ESCO to kontrakt gwarantowanych oszczędności. Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO dokonuje 

we własnym zakresie oceny stanu użytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres działań, które  

jej zdaniem są korzystne i opłacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odnośnie rozszerzenia zakresu, 

jak również współudziału klienta w finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to,  

że po przeprowadzeniu oceny i zaakceptowaniu zakresu firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych 

oszczędności energii. 

Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw 

PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową  

o wartości €190 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 

zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii  

lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu  

lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji 

finansowych (banków i instytucji leasingowych). 
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Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 

7. METODOLOGIA 

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

służących jej ograniczeniu.  

Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2013. Wybór roku 2013 jako roku bazowego dla dokonanych 

obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych na temat emisji w tym okresie.  

Rokiem, w którym zebrano dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji jest rok 2015, przy czym 

zebrane dane są aktualne na koniec roku 2014, stąd też przyjęto, iż dla dalszej części dokumentu rokiem, 

na którym ustalono aktualność inwentaryzacji jest rok 2014. 

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

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

działań. 

Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie dobrać działania 

służące jej ograniczeniu. 

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej: 

 paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków),  

 paliw transportowych, 

 gazu sieciowego, 

 energii elektrycznej. 

Poniższy schemat prezentuje hierarchię pozyskiwania danych dla opracowania bazy emisji dokumentu 

jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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Tabela 3. Hierarchia pozyskiwania informacji 
(źródło: opracowanie CDE). 

HIERARCHIA POZYSKIWANIA INFORMACJI 
D

A
N

E 
I R

ZĘ
D

U
 BADANIA ANKIETOWE 

 
sektor publiczny 

sektor mieszkalny 
sektor usług 

przedsiębiorcy 
 

ankieterzy 

CEL 
pozyskanie informacji o zużyciu 
paliw, o stanie obiektów oraz 

planach inwestycyjnych 
 

pozyskanie danych dla 
porównania konkretnych 
obiektów w czasie (w tym 

przykładowo budynków po 
termomodernizacji z budynkami 

potencjalnie wymagającymi 
termomodernizacji) 

strona internetowa 

D
A

N
E 

II
 R

ZĘ
D

U
 

INFORMACJE OD 
OPERATORÓW 

DYSTRYBUCYJNYCH 
w przypadku braku 

ankietyzacji 

dystrybutorzy energii 
elektrycznej 

CEL 
uzyskane dane pozwalają na 
ocenę zużycia paliw i energii  

w poszczególnych sektorach dla 
całej Gminy 

 
dane pozwalają na weryfikację 

globalnego efektu realizowanych 
działań 

dystrybutorzy gazu 

dystrybutorzy ciepła 
sieciowego 

DANE DOTYCZACE RUCHU 
LOKALNEGO ORAZ 
TRANZYTOWEGO 

Generalny Pomiar Ruchu 

Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców 

D
A

N
E 

II
I R

ZĘ
D

U
 

DANE STATYSTYCZNE 

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

mieszkań itp.) 
 

podstawa do oszacowania emisji 
i zużycia energii  

(w przypadku braku danych 
pozyskanych bezpośrednio  
w ramach ankietyzacji i od 

operatorów dystrybucyjnych) 

Główny Urząd             
Statystyczny 

Bank Danych Lokalnych 

Powszechny Spis  
Ludności 

 

Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki: 

 

 

 

 

 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz 

69 
     

RUCH TRANZYTOWY 
 

Tabela 4. Wskaźniki emisji CO2 dla ruchu tranzytowego 
(źródło: Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW)) 

Rodzaj pojazdu Jednostka 
Wskaźnik emisji 

CO2  

samochody osobowe gCO2/km 155 

motocykle gCO2/km 155 

samochody dostawcze gCO2/km 200 

samochody ciężarowe gCO2/km 450 

samochody ciężarowe z przyczepą gCO2/km 900 

autobusy gCO2/km 450 
 

RUCH LOKALNY 
 

Tabela 5. Wskaźniki emisji CO2 dla ruchu lokalnego 
(źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu 

Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE)) 

Typ paliwa 

Wskaźnik emisji 
CO2 

Średnie roczne 
zużycie paliwa 

Średni roczny 
przebieg 

kgCO2/GJ l/km km 

benzyna 73,3 0,08 5876 

olej napędowy 68,6 0,071 12016 

LPG 62,44 0,102 10093 

 
ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII 

 
Tabela 6. Wskaźniki emisji CO2 dla nośników energetycznych 

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

Energooszczędne oświetlenie uliczne”) 

Rodzaj nośnika energii Jednostka Wskaźnik emisji CO2 

energia elektryczna MgCO2/MWh 0,89 

gaz MgCO2/GJ 0,055 

węgiel MgCO2/GJ 0,098 

drewno MgCO2/GJ 0,109 

olej opałowy MgCO2/GJ 0,076 

Kluczowym elementem planowania energetycznego jest określenie aktualnych i prognozowanych potrzeb 

energetycznych na danym obszarze. Ocena potrzeb energetycznych w skali Gminy jest zadaniem 

złożonym i wymaga przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na nośniki energii. Analiza ta może zostać 

przeprowadzona w dwojaki sposób: 

 metodą wskaźnikową,  

 metodą uproszczonych audytów energetycznych lub badań ankietowych. 

Metoda ankietowa jest czasochłonna i wymaga dotarcia do wszystkich odbiorców energii. Metoda ta, 

choć teoretycznie powinna być bardziej dokładna, często okazuje się zawodna, gdyż zwykle nie udaje się 
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uzyskać niezbędnych informacji od wszystkich ankietowanych. Zazwyczaj liczba uzyskanych odpowiedzi 

nie przekracza 60%. Ponadto metoda ankietowa obarczona jest licznymi błędami, wynikającymi 

z niedostatecznego poziomu wiedzy ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej. Metoda ta jest 

zalecana do analizy zużycia energii przez dużych odbiorców energii, którzy posiadają kadrę dysponującą 

szczegółową wiedzą na ten temat i od których znacznie łatwiej uzyskać jest wiarygodne dane.  

W przypadku planowania energetycznego na terenie gmin i miast najczęściej wykorzystuje się metodę 

wskaźnikową. Analiza przeprowadzona taką metodą jest obarczona większym błędem niż analiza 

przeprowadzona na podstawie prawidłowo wypełnionych ankiet. Niemniej jednak, przy braku możliwości 

dokładnego i rzetelnego zankietyzowania każdego odbiorcy energii na terenie gminy, czy miasta metoda 

wskaźnikowa może być równie wiarygodna. W niniejszym opracowaniu posłużono się zarówno metodą 

ankietową, jak i wskaźnikową.  

7.1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EMISJĘ 

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

charakterystycznych Gminy mającą wpływ na wielkość emisji. 

Na płaszczyźnie teoretycznej  wyróżnić można okoliczności: 

1) Determinujące aktualny poziom emisji, 

2) Determinujące wzrost emisyjności, 

3) Determinujące spadek emisyjności. 

Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą: 

a) Gęstość zaludnienia, 

b) Ilość gospodarstw domowych, 

c) Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 

d) Stopień urbanizacji, 

e) Obecność zakładów przemysłowych, centrów usługowych oraz stref przemysłowych, 

f) Szlaki tranzytowe przebiegające przez teren Gminy, 

g) Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy, 

h) Ilość i stan techniczny obiektów publicznych, 

i) Obecność zakładów i linii ciepłowniczych. 

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

emisji CO2 z obszaru Gminy. 

Do czynników determinujących wzrost emisyjności należą: 
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a) Wzrost liczby mieszkańców, 

b) Wzrost liczby gospodarstw domowych, 

c) Wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 

d) Budowa nowych szlaków drogowych, 

e) Wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy. 

Do czynników determinujących spadek emisyjności należą: 

a) Spadek liczby mieszkańców, 

b) Spadek liczby gospodarstw domowych, 

c) Spadek liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 

d) Spadek liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy, 

e) Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych, 

f) Poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych, 

g) Rozbudowa linii ciepłowniczych, 

h) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

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

kryteria, co pozwoli oszacować aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych oraz prognozowany trend 

zmian emisji do roku 2020. 
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8. INWENTARYZACJA I PROGNOZA EMISJI DO 2020 R. 

W tym rozdziale emisję CO2 przeanalizowano pod kątem wykorzystania paliw i energii przez wszystkie 

sektory na terenie Gminy Zgierz. Przeanalizowano następujące typy nośników energii: 

 paliwa transportowe; 

 energia elektryczna; 

 paliwa gazowe; 

 energia cieplna. 

8.1. TRANSPORT  

Gmina Zgierz ma rozbudowaną sieć dróg – przez jej teren przebiega autostrada A2 (wschód-zachód), 

droga krajowa nr 71 relacji Stryków – Rzgów  oraz droga krajowa nr 91 z Gdańska do Częstochowy. Łączna 

długość tych dróg to 26,02 km. Ponadto infrastrukturę komunikacyjną Gminy tworzą dwie drogi 

wojewódzkie (nr 702 i 708) o długości 22,8 km, 19 odcinków dróg powiatowych o długości 87,99 km oraz 

sieć dróg gminnych, których jest ponad 105 km. 

Na obszarze Gminy znajdują się także dwie jednotorowe linie kolejowe:  

 w zachodniej części Gminy kursuje linia relacji Zgierz – Łowicz (dł. 51 km) wraz z trzema przystankami 

osobowymi w granicach Gminy. Połączenie to obsługuje pasażerów wewnątrz Gminy oraz w stronę 

Łodzi-Kaliskiej, Wrocławia i Warszawy; 

 we wschodniej części Gminy kursuje linia relacji Zgierz – Kutno (dł. 57 km), która, pomimo że na 

terenie Gminy Zgierz obsługuje tylko jeden przystanek osobowy, jest istotnym połączeniem dla Łodzi, 

gdyż prowadzi ruch w stronę stacji Kutno, skąd odbywają się kursy na zachód, wschód i północ kraju. 

Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy obsługiwana jest przez Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce 

Wielkiej i obejmuje dowóz uczniów do szkół oraz transport autobusowy, m.in. w relacjach Szczawin – 

Zgierz i Zgierz Szczawin oraz Brachowice – Zgierz i Zgierz Brachowice. 

Ponadto obszar Gminy jest częściowo obsługiwany przez linię tramwajową relacji Pabianice – Ozorków. 

Długość linii tramwajowej na terenie Gminy Zgierz wynosi 8,2 km. 
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Rysunek 4. Gmina Zgierz na tle sieci najważniejszych dróg w województwie łódzkim. 

(Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020). 

8.2. RUCH TRANZYTOWY 

Przez Gminę Zgierz przebiegają następujące drogi: 

 Autostrada A2 relacji wschodnia – zachodnia granica państwa, jej długość na terenie Gminy  

to 15,9 km, 

 Droga krajowa nr 71 relacji Stryków – Rzgów o długości 2,43 km na terenie Gminy, 

 Droga krajowa nr 91 relacji Gdańsk – Częstochowa o długości 7,7 km na terenie Gminy, 

 Droga wojewódzka nr 702 o długości 17 km, 

 Droga wojewódzka nr 708 o długości 5,8 km. 

W 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała Generalny Pomiar Ruchu 

opublikowany jako „Pomiar Ruchu na Drogach Wojewódzkich w 2010 roku”.  

Dane dotyczące natężenia ruchu w 2013, 2014 i 2020 roku obliczono na podstawie publikacji 

„Prognozowanie ruchu na drogach krajowych” (Jerzy Kukiełka, Budownictwo i Architektura 10 (2012) 131-
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144), „Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na sieci 

drogowej do celów planistyczno-projektowych”, „Analiza prognozy wzrostu PKB do 2040 roku dla potrzeb 

prognozy wzrostu ruchu”.  

Tabela 7. Dobowa liczba pojazdów na drogach tranzytowych przebiegających przez teren Gminy Zgierz. 
(Źródło: Opracowanie CDE). 

 
Dobowa liczba 

pojazdów w roku 2013 
Dobowa liczba 

pojazdów w roku 2014 

Dobowa liczba 
pojazdów w roku 2020 

– prognoza 

A2 18 632 19 224 22 907 

DK 91 19 889 20 502 24 237 

DK 71 12 328 12 699 14 920 

DW 702 17 497 17 991 21 005 

DW 708 6 092 6 264 7 304 

Suma 74 440 76 680 90 373 

Emisję CO2 [Mg CO2] wyliczono w oparciu o wskaźniki z załącznika nr 2 do regulaminu konkursu GIS - 

Część B.1 Metodyka – GAZELA. W poniższej tabelach zestawiono wyniki dla roku 2013, 2014 

i prognozowanego 2020 r. 

Tabela 8. Emisja [Mg CO2] na drogach tranzytowych w analizowanych latach. 
(Źródło: Opracowanie CDE). 

 
Emisja CO2 [Mg CO2] w 

2013 roku 
Emisja CO2 [Mg CO2] w 

2014 roku 

Emisja CO2 [Mg CO2]  
w 2020 roku – 

prognoza 

A2 49 456,32 51 131,46 61 942,80 

DK 91 16 887,74 17 418,69 20 771,30 

DK 71 2 243,39 2 305,50 2 681,25 

DW 702 35 853,92 36 851,42 43 144,92 

DW 708 3 927,39 4 034,05 4 700,50 

Łącznie 108 368,76 111 741,12 133 240,77 

 

W sumarycznej emisji dwutlenku węgla emisja z tranzytu została pominięta. 

8.3. RUCH LOKALNY 

Dane dotyczące liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Zgierz w roku 2013 i 2014, 

otrzymano z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Emisję CO2 z tego sektora wyliczono w oparciu 

o wskaźniki KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami: wskaźniki emisji CO2  

do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji za rok 2014)  

i przedstawiono w poniższych tabelach. 
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Tabela 9. Emisja z ruchu lokalnego [Mg CO2] w roku 2013 na terenie Gminy Zgierz 
(Źródło: CEPiK). 

Rodzaj pojazdu Liczba pojazdów 
Emisja  

[Mg CO2] 

Motocykle 

Benzyna 

929 

929 

763,38 Diesel 0 

LPG 0 

Sam. Osobowe 

Benzyna 

7 104 

5 504 

12 068,67 Diesel 1 597 

LPG 3 

Sam. Ciężarowe 

Benzyna 

1 490 

405 

14 622,44 Diesel 970 

LPG 115 

Autobusy 

Benzyna 

57 

2 

599,72 Diesel 45 

LPG 0 

Samochody specjalne 
do 3,5 t 

Benzyna 

55 

10 

236,08 Diesel 45 

LPG 0 

Ciągniki samochodowe 

Benzyna 

57 

0 

757,80 Diesel 57 

LPG 0 

Ciągniki rolnicze 

Benzyna 

898 

8 

8 326,16 Diesel 890 

LPG 0 

SUMA 

Benzyna 

10 590 

6 858 

37 374,24 Diesel 3 604 

LPG 118 

 
 

Tabela 10. Emisja z ruchu lokalnego [Mg CO2] w roku 2014 na terenie Gminy Zgierz 
(Źródło: CEPiK). 

Rodzaj pojazdu Liczba pojazdów 
Emisja  

[Mg CO2] 

Motocykle 

Benzyna 

944 

944 

775,70 Diesel 0 

LPG 0 

Sam. Osobowe 

Benzyna 

7 151 

5 541 

12 146,42 Diesel 1 602 

LPG 8 

Sam. Ciężarowe 

Benzyna 

1 151 

455 

14 878,86 Diesel 980 

LPG 122 

Autobusy 

Benzyna 

66 

4 

827,18 Diesel 62 

LPG 0 

Samochody specjalne 
do 3,5 t 

Benzyna 

63 

15 

261,29 Diesel 48 

LPG 0 

Ciągniki samochodowe 

Benzyna 

66 

0 

877,45 Diesel 66 

LPG 0 

Ciągniki rolnicze 

Benzyna 

902 

10 

8 363,66 Diesel 892 

LPG 0 

SUMA 

Benzyna 

10 749 

6 969 

38 130,57 Diesel 3 650 

LPG 130 
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Poniższy wykres przedstawia emisję z ruchu lokalnego w analizowanych latach wraz z prognozą na rok 

2020. 

 
Wykres 11. Emisja z ruchu lokalnego na terenie Gminy [Mg CO2] w analizowanych latach. 

(Źródło: Opracowanie CDE). 
 
 

8.4. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Obszar Gminy Zgierz jest zaopatrywany w energię elektryczną przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  

z krajowego systemu energetycznego dzięki głównym punktom zasilania (GPZ) 110/15 kV: Aleksandrów, 

Antoniew, Ozorków i Stryków, które powiązane są liniami 110 kV. Do odbiorców energia elektryczna 

dociera bezpośrednio kablową i napowietrzną siecią niskiego napięcia poprzez stacje transformatorowe 

15/0,4 kV.  

Przez teren Gminy przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 220 kV (o długości 25 km), 

średniego napięcia (o długości 189,5 km) oraz niskiego napięcia (o długości 189,5 km). 

Uzyskano od PGE Dystrybucja S.A dane na temat liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej  

z podziałem na grupy taryfowe dla roku 2013 i 2014.  

Uzyskano dane z podziałem na grupy taryfowe: 

 Grupa taryfowa „A” – stawki opłat dla największych odbiorców energii elektrycznej, takich jak: huty, 

kopalnie, stocznie oraz duże fabryki. 

 Grupa taryfowa „B” – stawki opłat za energię elektryczną pobieraną przez przemysł. 

 Grupa taryfowa „C” – to stawki opłat za energię elektryczną dla takich odbiorców jak banki, sklepy, 

przychodnie zdrowia, punkty handlowo-usługowe, oświetlenie ulic Gminy. 
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 Grupa taryfowa „R” – to stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami bez układów 

pomiarowo-rozliczeniowych (liczników). Ma zastosowanie dla zorganizowania tymczasowego miejsca 

poboru prądu.  

 Grupa taryfowa „G” – to stawki opłat stosowane dla odbiorców zużywających energię na potrzeby 

gospodarstw domowych i związanych z nimi pomieszczeń piwnicznych, strychów czy garaży.  

Szczegółowe zużycie energii elektrycznej dla Gminy Zgierz dla roku 2013, wraz z emisją dwutlenku węgla 

[Mg CO2] przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 11. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 [Mg CO2] w roku 2013. 
(Źródło: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Miasto) 

rok 2013 

Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh Emisja [Mg CO2] 

Przemysł (B) 22 4 633,00 4 123,37 

Handel i Usługi (C+R) 675 5 325,98 4 740,12 

Gospodarstwa domowe (G) 3 980 9 603,66 8 547,25 

Suma 4 677 19 562,64 17 410,75 

 

W roku 2014 zużycie energii elektrycznej nieznacznie wzrosło. Szczegółowe zużycie z podziałem  

na poszczególne grupy taryfowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 12. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 [Mg CO2] w roku 2014. 
(Źródło: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Miasto) 

rok 2014 

Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh Emisja [Mg CO2] 

Przemysł (B) 23 5 080,70 4 521,82 

Handel i Usługi (C+R) 603 5 808,26 5 169,35 

Gospodarstwa domowe (G) 4 218 9 761,73 8 687,94 

Suma 4 844 20 650,69 18 379,11 
 
 

Prognoza zużycia energii elektrycznej do roku 2020 została przeprowadzona w oparciu o „Politykę 

energetyczną Polski do 2030 roku” stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009  Rady Ministrów z dnia 

10 listopada 2009 r. W dokumencie tym oszacowano wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną  

jako 2,68% rocznie. W poniższej tabeli przedstawiono prognozę zużycia energii elektrycznej do roku 2020, 

która zakłada wzrost zużycia energii elektrycznej i zwiększenie emisji CO2. Zakłada się wzrost zużycia 

energii elektrycznej we wszystkich grupach taryfowych. 
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Tabela 13. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 [Mg CO2] w roku 2020 – prognoza. 
(Źródło: Opracowanie CDE) 

rok 2020 - prognoza 

Grupa taryfowa Zużycie MWh Emisja [Mg CO2] 

Przemysł (B) 5 377,21 4 785,72 

Handel i Usługi (C+R) 6 147,23 5 471,03 

Gospodarstwa domowe (G) 10 331,42 9 194,97 

Suma 21 855,86 19 451,71 

 

8.5. GAZ 

Operatorami sieci gazowej na terenie Gminy Zgierz są Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  

w Warszawie oraz GAZ System S.A. Sieć gazową stanowią gazociągi średniego oraz niskiego ciśnienia, 

eksploatowane przez PSG, oraz gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia i przyłączeniowy do stacji 

gazowej wysokiego ciśnienia eksploatowane przez GAZ System. Ponadto, w Gminie są dwie stacje 

wysokiego ciśnienia, a mianowicie stacja redukcyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia „Zgierz Dąbrówka”  

i stacja pomiarowa „Leonów (Dąbrówka)”. 

Większość miejscowości w Gminie nie jest zgazyfikowanych, a ich mieszkańcy korzystają z gazu płynnego  

w butlach. Sytuacja ta wynika ze względów ekonomicznych. 

Poniższa tabela przedstawia zużycie gazu na terenie Gminy Zgierz oraz emisję dwutlenku węgla w roku 

2013. 

Tabela 14. Zużycie gazu [m
3
] oraz emisja dwutlenku węgla [Mg CO2] w poszczególnych sektorach w roku 2013. 

(Źródło: Opracowanie CDE). 

rok 2013 

Grupa taryfowa zużycie gazu [m3] zużycie gazu [GJ] 
Emisja CO2  
[Mg CO2] 

Gospodarstwa domowe 332 513,18 12 402,74 682,15 

Przemysł 114,14 4,26 0,23 

Handel i Usługi 53 717,39 2 003,66 110,20 

SUMA 386 344,71 14 410,66 792,59 

Poniższa tabela obrazuje zużycie gazu roku 2014. Jego zużycie w porównaniu do roku bazowego 

nieznacznie wzrosło. 

Tabela 15. Zużycie gazu [m
3
] oraz emisja dwutlenku węgla [Mg CO2] w poszczególnych sektorach w roku 2014. 

(Źródło: Opracowanie CDE). 

rok 2014 

Grupa taryfowa zużycie gazu [m3] zużycie gazu [GJ] 
Emisja CO2  
[Mg CO2] 

Gospodarstwa domowe 355 607,09 13 264,14 729,53 

Przemysł 52,65 1,96 0,11 
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Handel i Usługi 50 32,13 1 877,02 103,24 

SUMA 405 981,87 15 143,12 832,87 

Prognoza do roku 2020 zakłada dalszy wzrost wykorzystania gazu na terenie Gminy Zgierz. 

Tabela 16. Zużycie gazu [m
3
] oraz emisja dwutlenku węgla [Mg CO2] w poszczególnych sektorach w roku 2020 – prognoza. 

(Źródło: Opracowanie CDE). 

rok 2020 – prognoza  

Grupa taryfowa zużycie gazu [m3] zużycie gazu [GJ] 
Emisja CO2  
[Mg CO2] 

Gospodarstwa domowe 376 360,19 14 038,23 772,10 

Przemysł 55,72 2,08 0,11 

Handel i Usługi 55 470,23 1 986,56 109,26 

SUMA 431 886,14 16 026,87 881,26 

 

8.6. PALIWA OPAŁOWE 

Obszar Gminy Zgierz nie jest objęty siecią ciepłowniczą, stąd nie ma przedsiębiorstw ciepłowniczych. 

Działają na nim jedynie lokalne kotłownie generujące ciepło na potrzeby własne ich właścicieli.  

W gospodarstwach domowych przeważa ogrzewanie piecowe lub lokalne instalacje centralnego 

ogrzewania opalane węglem. 

Zapotrzebowanie na energie cieplną na terenie Gminy Zgierz dla roku 2013, 2014 i prognozowanego 2020 

zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

W prognozie zapotrzebowanie na energię cieplną do 2020 r. wykorzystano dane na temat prognozy 

ogólnej powierzchni użytkowych mieszkań [m2] w 2020 r. przyjmując jednocześnie, że struktura zużycia 

paliw na cele grzewcze nie zmieni się znacząco do 2020 r. oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na m2 

również nie zmieni się znacznie w okresie prognozy. 

Tabela 17. Zapotrzebowanie na energię cieplną Gminy Zgierz w analizowanych latach. 
(źródło: opracowanie CDE) 

Zapotrzebowanie na energię cieplną 

Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2013 r. [GJ] 414 180,54 

Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 r. [GJ] 424 874,07 

Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 r. [GJ] 490 431,74 

 

Strukturę paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne sporządzono w oparciu o ankietyzację na terenie 

Gminy Zgierz. Procentowy rozkład paliw wykorzystywanych na terenie Gminy przedstawiono  

na poniższym wykresie. 
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Wykres 12. Procentowa struktura paliw wykorzystywanych na cele cieplne na terenie Gminy Zgierz. 
(źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji na terenie Gminy Zgierz). 

 

Potrzeby cieplne wykorzystywane do zaspokajania mieszkańców Gminy Zgierz oraz emisje CO2 [Mg CO2]  

w roku 2013 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 18. Zużycie paliw opałowych na terenie Gminy Zgierz w roku 2013 
(źródło: opracowanie CDE) 

2013 
Potrzeby cieplne zaspokajane z 

danego rodzaju paliwa [GJ] 
Emisja [Mg CO2] 

węgiel i ekogroszek 327 202,63 30 757,05 

gaz 28 992,64 1 594,60 

biomasa 45 559,86 - 

en. elektryczna 4 141,81 1 023,03 

olej opałowy 8 283,61 629,55 

SUMA 414 180,54 34 004,22 

 

Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] w roku 2014 przedstawia  

poniższa tabela. W porównaniu do roku 2013 zapotrzebowanie na ciepło wzrosło o 10 693,53 GJ. Łączne 

zapotrzebowanie mieszkańców wynosiło 424 874,07 [GJ], natomiast emisja wyniosła 34 882,16 Mg CO2. 
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Tabela 19. Zużycie paliw opałowych na terenie Gminy Zgierz w roku 2014 

(źródło: opracowanie CDE) 

2014 
Potrzeby cieplne zaspokajane z 

danego rodzaju paliwa [GJ] 
Emisja [Mg CO2] 

węgiel i ekogroszek 335 650,51 31 551,15 

gaz 29 741,18 1 635,77 

biomasa 46 736,15 - 

en. elektryczna 4 248,74 1 049,44 

olej opałowy 8 497,48 645,81 

SUMA 424 874,07 34 882,16 

 

W prognozowanym roku 2020 przewidywane zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie do 490 431,74 GJ. 

Prognozowana emisja będzie wynosić 40 264,45 Mg CO2. Podział ze względu na wykorzystywanie 

poszczególnych paliw na cele grzewcze przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 20. Zużycie paliw opałowych na terenie Gminy Zgierz w roku 2020 – prognoza 
(źródło: opracowanie CDE) 

2020 – prognoza 
Potrzeby cieplne zaspokajane z 

danego rodzaju paliwa [GJ] 
Emisja [Mg CO2] 

węgiel i ekogroszek 387 441,07 36 419,46 

gaz 34 330,22 1 888,16 

biomasa 53 947,49 - 

en. elektryczna 4 904,32 1 211,37 

olej opałowy 9 808,63 745,46 

SUMA 490 431,74 40 264,45 

 

Graficzne przedstawienie generowanej emisji przez poszczególne sektory w analizowanych latach, 

umieszczono na poniższym wykresie.  
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Wykres 13. Emisja generowana przez pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną [Mg CO2] 
(źródło: opracowanie CDE). 

8.7. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Na terenie Gminy zinwentaryzowano 16 budynków użyteczności publicznej. Wyniki przeprowadzonej 

inwentaryzacji przedstawiono w tabeli 21. 

Łączna powierzchnia budynków to 16 704,55 m2. Emisja z tytułu zużycia energii elektrycznej to 486,72  

Mg CO2, natomiast emisja CO2 z tytułu zużycia ciepła na terenie Gminy to 761,96 Mg CO2. 

W 50% zinwentaryzowanych budynkach użyteczności publicznej paliwem wykorzystywanym  

w celach ogrzewania jest olej opałowy.  

 

Wykres 14. Procentowa struktura wykorzystania paliw w ankietyzowanych budynkach. 
(źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji na terenie Gminy Zgierz). 
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Tabela 21. Inwentaryzacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zgierz. 
(Źródło: Wyniki ankietyzacji) 

Lp. Podmiot 
Powierzchnia 

użytkowa  
[m2] 

Zużycie 
energii 

elektrycznej 
[MWh] 

Źródło 
ciepła 

Zużycie ciepła  
[GJ] 

Emisja CO2  
z energii elektrycznej  

[Mg CO2] 

Emisja CO2 ze 
zużycia energii na 
potrzeby cieplne  

[Mg CO2] 

1 
Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-

100 Zgierz 
1 504,70 78,12 gaz 516,72 63,28 28,42 

2 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny  

w Szczawinie, Szczawin Kościelny,  
ul. Kościelna 21, 95 - 002 Smardzew 

2 514,20 28,76 olej opałowy 1 213,80 23,35 92,25 

3 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny  

w Giecznie, ul. Szkolna 2, 95-001 Biała, 
Gieczno 

2 800,00 277,00 olej opałowy 1 035,30 224,37 78,68 

4 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Jana 

Pawła II w Grotnikach, ul. Brzozowa 4, 
Grotniki 

2 080,00 47,94 olej opałowy 821,10 38,83 62,40 

5 
Szkoła Podstawowa im. Marii 

Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej,  
ul. Główna 49, 95-100 Zgierz 

820,00 11,04 gaz 535,56 8,94 29,46 

6 
Gminny Ośrodek Kultury  

w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, 95-001 
Biała (4 budynki) 

1 050,00 25,86 olej opałowy 237,12 20,95 18,02 

7 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny  

w Słowiku 
1 200,00 26,02 olej opałowy 417,69 21,08 31,74 

8 
Ośrodek Zdrowia w Giecznie – NZOZ  

ul. Główna 43, 95-001 Biała 
245,00 4,40 

węgiel 
(ekogroszek) 

690,34 3,56 67,65 

9 
Ośrodek Zdrowia w Białej – NZOZ,  

ul. Kościelna 1, 95-001 Biała 
172,00 0,80 węgiel 459,68 0,65 45,05 

10 
Ośrodek Zdrowia w Słowiku – NZOZ, ul. 

Gdańska 44, 95-100 Zgierz 
226,80 - olej opałowy 211,24 - 16,05 
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11 
Ośrodek Zdrowia w Grotnikach – NZOZ, 

ul. Brzozowa 23, 95-073 Grotniki 
340,11 8,70 

węgiel 
(ekogroszek) 

979,20 7,05 95,96 

12 
Centrum Aktywizacji Społeczno-

Kulturowej i Sportowej w Giecznie,  
ul. Sportowa 3 95-001 Biała 

107,36 4,30 elektryczne - 3,48 - 

13 
Świetlica Wiejska w Jedliczu A,  
ul. Długa 36, 95-073 Grotniki 

256,57 3,50 węgiel 63,92 2,84 6,26 

14 
Szkoła Podstawowa im. Jana 

Kasińskiego w Białej, ul. Kościelna 4, 95-
001 Biała 

890,00 14,00 gaz 571,55 11,34 31,44 

15 
Dom Dziecka w Grotnikach Jadlicze A, 

ul. Graniczna 1, 95-073 Grotniki 
1 838,61 44,61 węgiel 1 360,00 36,22 133,28 

16 
Dom Dziecka w Dąbrówce, 95-100 

Dąbrówka Strumiany /Zgierz ul. 
Cegielniana 1 

659,20 25,60 gaz 459,69 20,79 25,28 

 
Suma 16 704,55 600,65  9 572,90 486,72 761,96 
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8.8. OŚWIETLENIE ULICZNE 

Dane dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zgierz uzyskano z Urzędu Gminy Zgierz. Na 

terenie Gminy łącznie występuje 2 494 opraw w tym: 

a) Rtęciowych (823): 

 r80 – 289 szt., 

 r125 – 431 szt., 

 r250 – 84 szt., 

 r2x205 – 19 szt. 

b) sodowych (1671): 

 s70 – 1 437 szt., 

 s100 – 44 szt., 

 s150 – 147 szt., 

 s250 – 41 szt., 

 s400 – 2 szt. 

Charakterystykę oświetlenia ulicznego przedstawia tabela 22. Roczny czas świecenia oraz wskaźnik emisji 

CO2 przyjęto z załącznika nr 2 – Metodyka do Regulaminu i konkursu GIS "SOWA – Energooszczędne 

oświetlenie uliczne". 

Tabela 22. Charakterystyka systemu oświetleniowego znajdującego się na Gminy Zgierz 
(Źródło: Urząd Gminy Zgierz). 

Charakterystyka systemu oświetleniowego 

Średnia moc opraw 
[W] 

Ilość opraw Zużycie energii [MWh] Emisja [Mg CO2] 

304 2 494 1 160,00 1 032,40 

 
Suma 1 160,00 1 032,40 

Średnia moc oprawy wynosi 304 W, natomiast łączna moc systemu wynosi 758 kW. 

8.9. PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI CO2 

Inwentaryzację emisji CO2 [Mg CO2] dla Gminy Zgierz przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane  

od dystrybutorów energii, gazu, dokumentów strategicznych oraz danych statystycznych.  

Rok określający stan obecny to rok 2014. Wynika to z możliwości pozyskania wiarygodnych danych  

na ten okres. Rokiem w odniesieniu do którego porównywana jest wielkość emisji CO2 jest rok 2013 – jako 

rok bazowy. Rokiem docelowym dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. Stanowi  

on horyzont czasowy dla założonego planu działań.  

 

 

 

 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz 

86 
     

Tabela 23. Bilans emisji CO2 według rodzajów paliw dla roku 2013, 2014 oraz prognozowanego roku 2020 
(Źródło: Opracowanie CDE). 

Bilans emisji wg rodzajów paliw [Mg CO2]    

 
2013 2014 

2020 – 
prognoza 

2020 – prognoza, 
scenariusz 

niskoemisyjny 

energia elektryczna 17 410,75 18 379,11 19 451,71 19 451,71 

gaz 792,59 832,87 881,48 881,48 

paliwa transportowe 37 374,24 38 130,57 38 970,63 38 970,63 

paliwa opałowe 31 386,60 32 196,96 37 164,92 37 164,92 

Planowana redukcja emisji 
  

 - 13 620,50 

SUMA 86 964,18 89 539,51 96 468,74 82 848,24 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją, emisja dwutlenku węgla w roku bazowym (rok 2013) wyniosła 

86 964,18 Mg CO2, a kluczowym czynnikiem emisji były paliwa opałowe. 

 

Wykres 15. Bilans emisji wg rodzajów paliw na terenie Gminy Zgierz w roku 2013 
(Źródło: Opracowanie CDE). 
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W roku 2014 emisja CO2 wyniosła 89 539,51 Mg CO2. 

 

Wykres 16. Bilans emisji wg rodzajów paliw na terenie Gminy Zgierz w roku 2014 
(Źródło: Opracowanie CDE). 
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Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres 
objęty planem 

9. METODOLOGIA DOBORU PLANU DZIAŁAŃ 

Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac   

i uwarunkowań, sprzyjających redukcji emisji CO2 realizowanych w granicach administracyjnych Gminy. 

Działania te mogą zostać pogrupowane w następujące struktury. 

Pierwszy podział działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej związany jest z wpływem poszczególnych 

zadań na redukcję emisji dwutlenku węgla. Wyszczególniono tutaj: 

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

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

zużycie paliw kopalnych (w szczególności węgla), które są głównym źródłem szkodliwych emisji. 

Przykładem takich działań jest chociażby termomodernizacja obiektów publicznych, a przede 

wszystkim domów prywatnych właścicieli. 

 Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych,  w których źródła 

emisji (takie jak lokalne kotły węglowe) zastępowane są przez nowoczesne rozwiązania 

wykorzystujące paliwa mniej szkodliwe dla środowiska (np. wymiana kotła węglowego na gazowy) 

lub odnawialne źródła energii w ramach których, emisje zostają zredukowane do zera (np. kolektory 

słoneczne wytwarzające ciepło, instalacje fotowoltaiczne generujące energię elektryczną). 

Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział z uwagi na podmiot odpowiedzialny 

za ich realizację. W tej kategorii wyróżnić można:  

 Działania realizowane przez struktury administracyjne, 

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

bezpośrednio od aktywności Gminy, aczkolwiek istotna jest rola samorządu w promocji  

i upowszechnianiu pożądanych z punktu środowiskowego zachowań.  

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

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

Finansowej, których realizacja jest zagwarantowana środkami zarezerwowanymi w budżecie 

gminnym. Są to działania, których realizacja ma charakter priorytetowy. 

 Działania planowane do realizacji – tzw. działania fakultatywne, niewpisane do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, których realizacja uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, bądź 
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dodatkowych środków budżetowych. Realizacja tych zadań nie ma charakteru priorytetowego, 

wskazują one jednakże kierunek inwestycyjny jakim powinna podążać Gmina, a także mieszkańcy 

oraz przedsiębiorcy działający na jego obszarze. 

Podstawą doboru działań są: 

 wyniki inwentaryzacji, która pozwala określić obszary kluczowe, charakteryzujące się największym 

potencjałem w zakresie planowanego efektu ekologicznego realizowanych inwestycji; 

 uwarunkowania lokalne stanowiące podstawę doboru rodzaju rekomendowanych inwestycji  

(w szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii); 

 dokumenty strategiczne funkcjonujące na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym, 

określające działania i obszary priorytetowe wokół których koncentrować się powinny 

przedsięwzięcia podejmowane przez władze samorządowe oraz mieszkańców; 

 możliwości budżetowe Gminy. 

Katalog wyszczególnionych działań nie ma jednakże charakteru zamkniętego. Postęp techniczny oraz 

zmienność warunków otoczenia gospodarczego powoduje, iż rekomendowane działania powinny 

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

aktualnie strategiami oraz możliwościami inwestycyjnymi. W szczególności baczną uwagę należy zwracać 

na pojawienie się nowych instrumentów wsparcia finansowego oraz nowych technologii umożliwiających 

wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze ochrony środowiska.  

W opracowaniu nie uwzględniono działań związanych z gospodarką odpadami z powodu braku 

uciążliwych składowisk na terenie Gminy Zgierz. 
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10. OPIS POSZCZEGÓLNYCH METOD REDUKCJI EMISJI  

W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału upatruje 

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

działaniach termomodernizacyjnych obiektów oraz przedsięwzięciach poprawy efektywności 

energetycznej (w szczególności modernizacji oświetlenia), które sprzyjają obniżeniu zapotrzebowania 

energetycznego budynków i infrastruktury technicznej. 

Każde działanie rozpatrywać jednak należy nie tylko z perspektywy uzyskanego efektu ekologicznego 

i przypadającego kosztu inwestycyjnego, ale również korzyści i kosztów społecznych. Inwestycje 

w odnawialne źródła energii mogą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy przy eksploatacji 

nowopowstałych instalacji, ale jeżeli rozwój Gminy skoncentrowany będzie wokół energetyki wiatrowej 

może to skutkować zaburzeniem naturalnego krajobrazu i tym samym odbić się negatywnie na kondycji 

sektora turystycznego. 

Stąd też przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy przeprowadzić analizę wad i zalet 

wybranych rozwiązań. 

10.1. ENERGETYKA WIATROWA 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec września 2013 roku, funkcjonowało w Polsce 795 

instalacji wiatrowych   łącznej mocy 3 082 MW. Większość z nich zlokalizowana jest w północno-

zachodniej części kraju. Liderem jest województwo zachodniopomorskie (836,9 MW mocy 

zamontowanych instalacji wiatrowych), kolejne miejsca zajmują województwa pomorskie (312,2 MW) 

i kujawsko-pomorskie (296,1 MW). 

Należy zauważyć, że przy lokalizowaniu instalacji wykorzystujących energię wiatru ogromne znaczenie 

mają warunki lokalne. Nawet teoretycznie dobre lokalizacje muszą zostać zweryfikowane w ramach 

pomiarów wietrzności. Lokalne ukształtowanie terenu, zalesienie, zabudowania mogą znacząco wpłynąć 

na efektywność instalacji wiatrowej. 

Moc pojedynczej turbiny to 1-1,2 MW, a roczny uzysk energii przy średniej prędkości wiatru wynoszącej 

5 m/s, wynosi  ok. 1 500 MWh. Koszt budowy instalacji to ok. 10 000 zł/kW mocy siłowni.  

Energia wytworzona w turbinie wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na pokrycie potrzeb obiektu 

do którego jest przyłączona, a nadwyżki energii mogą zostać odsprzedane do sieci elektroenergetycznej. 
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10.2. ENERGETYKA SŁONECZNA 

Podobnie jak w przypadku instalacji wiatrowych, aktualnie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane są 

zarówno jako duże obiekty komercyjne, których moc sięga nawet kilkudziesięciu MW (są to tzw. farmy 

fotowoltaiczne) jak i lokalne – rozproszone źródła energii o mocy kilku kilowatów wykorzystywane  

do zasilenia domów i obiektów komercyjnych. 

Krajowy potencjał wykorzystania energii słonecznej jest zbliżony do tego jaki szacuje się w krajach 

sąsiadujących – Niemczech, Republice Czeskiej i Słowacji. 

 

Rysunek 5. Krajowy potencjał wykorzystania energii słonecznej. 

(Źródło: www.szkolenia.avenhansen.pl). 

Moc instalacji fotowoltaicznej rekomendowanej dla zasilania domu jednorodzinnego to 4 kW 

(16 modułów fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ok. 25,6 m2). Roczny szacowany uzysk energii  

to 4 224 kWh. Koszt budowy wynosi ok. 8 000 zł/kW zainstalowanej mocy. Żywotność modułów 

fotowoltaicznych deklarowana przez producentów wynosi od 20 do 25 lat, a produkcja energii poza 

okresowymi przeglądami odbywa się całkowicie bezobsługowo. 

Energia wytworzona w instalacji wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na pokrycie potrzeb obiektu, 

do którego jest przyłączona, a nadwyżki energii mogą zostać odsprzedane do sieci elektroenergetycznej. 

Jak pokazuje jednakże dobowy wykres pomiaru parametrów pracy małej instalacji fotowoltaicznej 
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i wiatrowej, źródła te charakteryzują się bardzo dużą zmiennością wytwarzanej energii elektrycznej, stąd 

też mogą być traktowane jedynie jako wspomaganie zasilania sieciowego.  

Stworzenie sytemu autonomicznego dla zasilania obiektu niepodłączonego do sieci 

elektroenergetycznego wymagałoby natomiast wykorzystania systemu akumulacji energii – może  

on jednakże zwiększyć koszt budowy systemu nawet o 50%.    

Oprócz konwersji na energię elektryczną, energia słoneczna może zostać wykorzystana za pośrednictwem 

instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania systemów 

ogrzewania. Ponieważ w systemach tych brak możliwości odsprzedania nadwyżek wytworzonego ciepła, 

tak jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej oddawanej do sieci, stąd też każda inwestycja musi 

zostać dostosowana do szacunkowego zużycia wody w obiekcie – szczególnie ważny jest dobór wielkości 

zasobnika na podgrzewaną wodę.  

Szacowana powierzchnia czynna kolektorów dedykowana dla zasilenia domu jednorodzinnego wynosi 

5 m2. Powierzchnia ta pozwoli wygenerować rocznie ok. 4 675 kWh energii cieplnej. Koszt kompleksowej 

budowy takiej instalacji to ok. 14 000 zł.  

10.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – ZESTAWIENIE 

Poniższej załączona tabela wyznacza dla poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii zarówno 

mocne jak i słabe strony dla wykorzystania w produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej. 

Tabela 24. Zestawienie mocnych i słabych stron poszczególnych odnawialnych źródeł energii 
(źródło: opracowanie CDE) 

Mocne strony Słabe strony 

TURBINY WIATROWE 

 Wysoka wydajność produkcji energii 

 Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii  

do sieci elektroenergetycznej 

 

 Konieczność przeprowadzenia badań 

wietrzności 

 Kontrowersje społeczne związane  

z zaburzeniem równowagi krajobrazu 

 Konieczność uzyskania pozwolenia  

na budowę 

 Możliwe negatywne oddziaływanie  

na środowisko przyrodnicze, w szczególności 

na awifaunę i chiropterofaunę 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

 Duża żywotność  Duże wahania wytwarzanej energii  
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 W zasadzie bezobsługowa eksploatacja 

 Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii  

do sieci elektroenergetycznej 

 Uproszczona procedura administracyjna dla 

mikroinstalacji do 40 kW 

na przestrzeni roku (bardzo niska wydajność 

w okresie zimowym) i doby 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

 Niski koszt początkowy inwestycji 

 Dobra wydajność nawet w okresach niskiego 

nasłonecznienia 

 Brak konieczności uzyskiwania pozwoleń 

lokalnych na realizację inwestycji 

 Niska rentowność 

 Konieczność konserwacji już po pierwszych 

kilku latach eksploatacji 

 Brak możliwości odsprzedaży nadwyżek 

wytworzonego ciepła 

 

10.4. BIOMASA 

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady 

występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, w gospodarstwach domowych, jak 

i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, 

przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. W Polsce zwiększa się również zainteresowanie 

produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. 

wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z 

produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej. Dla celów energetycznych można również 

wykorzystywać nadwyżki słomy. Istnieje również możliwość upraw energetycznych. Rośliny najczęściej 

uprawiane to wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, słonecznik bulwiasty, miskant olbrzymi, róża 

wielkokwiatowa i robinia akacjowa. Pod uprawy energetyczne należy przeznaczyć grunty słabe lub odłogi.  

10.5. POMPY CIEPŁA 

Jednym ze skutecznych sposobów ograniczania niskiej emisji oraz zwiększania efektywności energetycznej 

jest zastosowanie pompy ciepła. W ostatnich latach instalacje tego typu zyskują coraz szersze grono 

fanów, ponieważ stanowią one ekologiczne, tanie i bezobsługowe źródło ciepła. Pompa ciepła jest 

urządzeniem, które umożliwia wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym. 

Urządzenia te należą do najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła stosowanych do ogrzania domu  

i przygotowania ciepłej wody, gdyż wykorzystują energię odnawialną zgromadzoną w środowisku:  

w gruncie, wodzie lub w powietrzu.  
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WADY I ZALETY POMP CIEPŁA 

Zalety: 

 tania energia cieplna pobierana ze środowiska, 

 nie wymaga instalowania komina, przyłącza gazowego, systemu wentylacji, nie wydziela zapachów, 

 automatyka, nie potrzeba konserwacji ani okresowych przeglądów, 

 pracuje cicho, nie jest dokuczliwa dla otoczenia, 

 jest bezpieczna dla środowiska, nie emituje sadzy, spalin, nie zanieczyszcza środowiska, 

 pozwala uniezależnić się od wzrostu cen paliw. 

Wady: 

 sprężarka będąca częścią urządzenia wykorzystuje energię elektryczną, 

 jest droga – ponad 30% droższa od tradycyjnego układu kotłowego, 

 zdarzają się problemy wynikające z nieprawidłowego zaprojektowania układu z pompą ciepła, tak aby 

w pełni zaspokajał potrzeby domowników, 

 istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami, w przypadku pomp 

sprężarkowych, 

 przy źle dobranym gruntowym wymienniku ciepła, ilość ciepła odbieranego przez płyn grzewczy 

będzie tak duża, że wokół wymiennika temperatura spadnie poniżej zera; wychładzanie gruntu 

pogarsza warunki pracy popy ciepła i zwiększa zużycie energii.  

Stosując pompę ciepła ok. 75% energii otrzymuje się za darmo, natomiast konieczne jest wytworzenie 

jedynie ok. 25% energii (zużytej do napędu sprężarki). Z 1 kWh energii elektrycznej otrzymuje się  

ok. 4 kWh energii cieplnej. Zapewnia nie tylko ciepło w domu podczas zimnych dni, ale także chłód 

podczas gorącego lata. 

10.6. REKUPERATOR 

Rekuperacją nazywamy proces odzyskiwania energii cieplnej w celu jej ponownego wykorzystania. 

Energia cieplna jest odzyskiwana z wszelkiego rodzaju gazów odpadkowych oraz spalin. Zjawisko 

rekuperacji wykorzystywane jest w układach wentylacyjnych. Proces rekuperacji w wentylacji polega  

na odzyskiwaniu ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza oraz oddaniu tego ciepła do powietrza 

nawiewanego. Jednakże świeże powietrze nie miesza się z powietrzem zużytym. Napływające do budynku 

świeże powietrze ma temperaturę zbliżoną do temperatury, jaka panuje wewnątrz pomieszczenia. Dzięki 

temu wystarczy je tylko dogrzać, co wymaga mniejszego zużycia energii. 
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Urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie w praktyce takiego procesu jest rekuperator. Dzięki 

rekuperatorowi następuje odzysk ciepła z wentylacji. Sprawność odzysku ciepła najlepszych urządzeń 

przekracza 90%.  

10.7. DOMY PASYWNE 

Dom pasywny jest domem, który ma bardzo niskie zużycie energii na potrzeby grzewcze (15 kW/m2/rok), 

a komfort termiczny jest zapewniony za pośrednictwem pasywnych źródeł ciepła.  

Dom energooszczędny oznacza budynek, który zużywa określoną niską energię przy wysokiej sprawności 

urządzeń i innych instalacji wewnątrz budynku. 

Energochłonność budynku jest to obliczony stosunek rocznego zużycia do zapotrzebowania – może być 

odniesiony do kubatury lub powierzchni użytkowej rozpatrywanego budynku. 

Budynki pasywne i energooszczędne mają bardzo charakterystyczną architekturę: 

 Zwarta bryła na planie kwadratu bądź prostokąta, tak aby zminimalizować powierzchnię ścian 

zewnętrznych i dachu, 

 Część północna pozbawiona jest okien, 

 Wejście do budynku oraz otwory okienne znajdują się po stronie południowej, 

 Budynek powinien mieć 1,5 lub maksymalnie 2,5 kondygnacji, 

 Okna powinny być niskoemisyjne. Izolacja okna nie zależy tylko od szyby ale i także od ramy, 

 Fundamenty powinny być ocieplone i zaizolowane, 

Domy pasywne wymagają nie tylko zastosowania najwyższej jakości materiałów, ale również szczególnego 

podejścia w procesie projektowania. Dlatego też technologie pasywne możliwe są do zastosowania  

w zasadzie tylko w nowobudowanych obiektach. 

10.8. TERMOMODERNIZACJA 

To bardzo pojemny termin, z którym powiązać można wszystkie działania zmierzające do obniżenia 

zapotrzebowania budynków na energię cieplną, spośród których można wymienić przykładowo: 

 zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, 

 zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych, 

 likwidację miejsc nieizolowanych lub słabiej izolowanych, w których występują szczególnie duże 

straty ciepła, 

 modernizację systemu grzewczego 

 modernizację systemu wentylacyjnego,  

 podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, 
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 modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

 implementację systemów zarządzania energią. 

Rezultaty działań termomodernizacyjnych są sprawą indywidualną, uzależnioną od takich czynników jak 

wiek i stan techniczny budynku, rodzaj zastosowanych technologii czy kompleksowość prowadzonej 

modernizacji. 

10.9. STEROWANIE OŚWIETLENIEM ULICZNYM I IDEA SMART STREET LIGHTING 

Smart Street Lighting to hasło określające ogólnie ideę inteligentnego racjonalizowania zużycia energii 

elektrycznej na oświetlenie ulic. Systemy takie w zależności od zaawansowania technologicznego 

charakteryzują się różnymi funkcjami. Najprostsze aspirujące do tej grupy są systemy oparte na czasowym 

ograniczaniu mocy oświetlenia w późnych godzinach nocnych. W przypadku takich systemów nie można 

mówić jednak o inteligentnym sterowaniu, a jedynie odczytywaniu teoretycznych potrzebnych poziomów 

oświetlenia z tabeli kalendarza. Tego typu systemy zostają wypierane przez porównywalne kosztowo,  

a posiadające zdecydowanie więcej funkcji i dające zdecydowanie większe możliwości oszczędzania 

energii, systemy sterowników inteligentnych, komunikujących się między sobą poprzez sieć zasilania. 

Takie rozwiązanie zapewnia komunikację bez konieczności drogich inwestycji w sieć komunikacji. 

Podstawowe funkcje inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic, placów i parków to: 

 sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie lub wyłączanie 

lamp oraz funkcje ograniczania ich mocy, możliwa jest automatyczna modyfikacja oczekiwanego 

poziomu oświetlenia w zależności od warunków na drodze (zwiększony ruch, zmniejszona 

widoczność czy przypadki szczególne jak nocne imprezy sportowe); w niektórych przypadkach 

system, zachowując swą funkcjonalność, nie może ściemniać oświetlenia, 

 grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie rożnych algorytmów sterowania dla różnych 

grup lamp; gdy z tej samej instalacji zasilane jest oświetlenie drogi osiedlowej i drogi o większym 

nasileniu ruchu dla obu przypadków są ustalane inne programy oszczędzania aby drogi były 

oświetlone zgodnie z normami, 

 zliczanie zużycia energii elektrycznej poszczególnych lamp i grup lamp czy też dodatkowych urządzeń 

zasilanych z tej samej instalacji np. oświetlenie świąteczne; dzięki temu ułatwione jest rozliczanie 

podmiotów odpowiedzialnych za oświetlenie w poszczególnych częściach większej instalacji;  

np. w przypadku gdy za część oświetlenia odpowiada wspólnota mieszkańców, a za część zarząd 

dróg, bez problemu można odczytać i rozliczyć bieżące zużycie energii elektrycznej każdej części 

systemu oświetleniowego, 
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 detekcję prawidłowego działania latarni, w przypadku awarii system może powiadomić operatora  

i ekipy serwisowe o konieczności interwencji np. przesyłając wiadomość SMS, 

 detekcję nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb.  
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11. ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ 

Dobór właściwych działań sprzyjających redukcji emisji gazów cieplarnianych i przechodzenia  

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

elemencie następuje przejście od diagnozy sytuacji problemowych do rekomendacji i recept sprzyjających 

naprawie sytuacji. 

Działania przedstawione są według spójnego wzorca, który określa: 

 Nazwę zadania, 

 Adresata działania – podmiot, który będzie realizował Zadanie i ponosił koszty jego realizacji, 

 Jednostkę odpowiedzialną – jednostka organizacyjna Urzędu Gminy odpowiedzialna  

za monitorowanie realizacji Zadania i wspieranie jego realizacji, 

 Rolę jednostki odpowiedzialnej – funkcje, jakie zostają powierzone jednostce odpowiedzialnej celem 

wsparcia realizacji Zadania, 

 Okres realizacji – perspektywa czasowa realizacji Zadania, 

 Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii – w przypadku zadań, których efektem jest zmniejszenie 

zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych, bądź produkcja energii ze źródeł odnawialnych, efekt 

ekologiczny obliczany jest jako ilość MWh energii zaoszczędzonej/wyprodukowanej w przeciągu 

roku, 

 Efekt ekologiczny – redukcja emisji – efekt realizacji zadania w postaci zmniejszenia ilości CO2 

emitowanego do atmosfery, 

 Szacunkowy koszt działania – koszt realizacji działania w zaproponowanym wariancie, 

 Jednostkowy koszt działania – koszt zredukowania emisji w przeliczeniu na 1 Mg CO2. Pozycja 

umożliwia porównanie efektywności kosztowej poszczególnych działań. 

 Źródło finansowania – możliwości pozyskania źródeł finansowych na realizację działań. 

Każde ze wskazanych działań ma charakter rekomendacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych celów, stąd 

też zaprezentowany katalog nie może być traktowany jako zamknięte zestawienie, ale raczej jako zestaw 

wytycznych – standardowych wariantów możliwych do przeprowadzenia inwestycji.  

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

dobranie rozwiązań zapewniających lepszy efekt ekologiczny, bądź to poprzez poszukiwanie tańszych 

wariantów realizacji zaplanowanych działań i przeznaczeniu tym samym zaoszczędzonych środków 

finansowych na dalsze cele inwestycyjne. 
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Zadania krótkoterminowe - nieinwestycyjne 

DZIAŁANIE I DZIAŁANIA Z ZAKRESU  

DZIAŁANIE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE ZORIENTOWANE NA GOSPOARKE NISKOEMISYJNĄ 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania inwestycji, w szczególności takich jak: 

plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, zapisów dotyczących:  

 wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych Gminy (place, skwery),  

 lokowanie uciążliwych zakładów przemysłowych w odległości od zabudowy mieszkaniowej. 

NI  

DZIAŁANIE II ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zadanie dotyczy zamówień publicznych, które są kreowane w ten sposób, aby uwzględniały kryteria 

środowiskowe podczas nabywania dóbr i usług oraz zlecanie robót, a tym samym przyczyniały się  

do zmniejszenia zużycia energii w Gminie. Efektywne energetycznie zamówienia publiczne mogą 

przynieść władzom i społecznościom lokalnym korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.   

Zielone zamówienia powinny obejmować działania takie jak: 

 zakup energooszczędnych urządzeń AGD, 

 wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne, 

 zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu,  

 wprowadzenie wymogu dysponowania samochodami spełniającymi normę Euro 4 i Euro 5 przy 

zamówieniach dotyczących odbioru odpadów,  

 wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. 
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Działanie to obejmuje prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie szeroko 

rozumianego zrównoważonego korzystania z energii, w szczególności należy wskazać takie wydarzenia 

jak:  

 Tydzień Zrównoważonego Transportu (m.in. dzień bez samochodu), 

 Godzina dla Ziemi, 

 Dzień Ziemi, 

 Sprzątanie Świata. 

Bardzo istotne są takie działania jak prelekcje w szkołach i dla mieszkańców, z wykorzystaniem  

m.in. filmów i prezentacji. Ważne jest prezentowanie ciekawych tematów, np. „jak zmniejszyć zużycie 

energii cieplnej, elektrycznej i gazu w gospodarstwie domowym nie ponosząc kosztów?”. 

Działania powinny być realizowane konsekwentnie i cyklicznie, tak aby swoim oddziaływaniem 

obejmowały jak największą liczbę odbiorców. Bardzo ważnym czynnikiem jest wskazanie administracji 

samorządowej, jako podejmującej wyzwania i dającej dobry przykład mieszkańcom. Należy również 

uwzględnić informowanie i promowanie PGN dla Gminy Zgierz na lata 2015-2020 – mieszkańcy muszą 

mieć świadomość istnienia i realnego funkcjonowania tego planu. Konsekwentnie realizowane działania 

informacyjno-promocyjne mogą przynieść szacunkowy efekt ograniczenia zużycia energii i emisji  

o ok. 0,5% (sektor mieszkaniowy).  

Działanie III  

Nazwa Działania 

Działania edukacyjne, w tym organizacja akcji 
społecznych związanych z ograniczeniem emisji,  
efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii 

Adresat Działania Gmina Zgierz 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej 
Przygotowanie i przeprowadzenie działań 
edukacyjnych 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 859,16 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 697,64 

Szacowany koszt działania [zł] 100 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 143,34 

Źródło finansowania budżet Gminy,  środki zewnętrzne w tym unijne 
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Jako alternatywę dla tego zadania można traktować organizację akcji społecznych związanych  

z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Szacowany koszt działania uwzględnia kampanie edukacyjne przeprowadzone w ciągu roku. Działanie  

to ma charakter fakultatywny – poziom wdrożenia uzależniony jest od wielkości i zasad dodatkowych, 

zewnętrznych form wsparcia finansowego. 

W działaniu na terenie Gminy proponowana jest wymiana opraw rtęciowych na sodowe. W przypadku 

uzyskania dodatkowych środków możliwa będzie wymiana opraw na oprawy typu LED oraz zastosowania 

systemów sterowania oświetleniem ulicznym w ramach, tzw. rozwiązań Smart Lighting.  

Oświetlenie półprzewodnikowe LED jest najbardziej innowacyjną technologią dostępną komercyjnie  

w technice świetlnej – wykorzystywaną szczególnie często w ramach modernizowanego oświetlenia 

drogowego i ulicznego.  

Technologia LED to większy strumień świetlny opraw, szeroka gama barw światła białego oraz dłuższy 

okres świecenia, co znacznie zmniejsza koszty eksploatacyjne. Oprawy te umożliwiają uzyskanie pełnego 

strumienia świetlnego natychmiast po włączeniu zasilania. Oprawy LED generują białe światło  

o jednorodnie wysokiej jakości, jasności i natężeniu przy zużyciu energii niższym nawet o 40%  

w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. 

W ramach działania przewidziano wymianę części opraw oświetleniowych na terenie Gminy Zgierz. 

 

Działanie IV  

Nazwa Działania Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Adresat Działania Gmina Zgierz 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 763,03 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 679,10 

Szacowany koszt działania [zł] 3 792 400,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 5 584,45 

Źródło finansowania budżet Gminy,  środki zewnętrzne 
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Oświetlenie budynków użyteczności publicznej bardzo często jest przestarzałe, niskiej jakości i wymaga 

modernizacji. Obecnie przeprowadzana jest wymiana oświetlenia w budynku Urzędu Gminy (6 sztuk 

energooszczędne, 25 sztuk typu LED). 

Modernizacja oświetlenia w budynkach publicznych to inwestycja, która pozwala na dokładne obliczenie 

uzyskanych oszczędności energii elektrycznej i określenie, o ile zmniejszyło się jej zużycie. W trakcie 

modernizacji oświetlenia instalowane są nowoczesne, energooszczędne świetlówki i oprawy. Pozwalają 

zmniejszyć koszt oświetlenia budynków i podnoszą komfort pracy ludzi. 

Największe oszczędności energetyczne przynosi wymiana żarówek tradycyjnych na świetlówki,  

w tym świetlówki kompaktowe. Pozostałe sposoby zastępowania tradycyjnych źródeł światła źródłami 

nowoczesnymi, również zapewniają kilkudziesięcioprocentową redukcję zużycia energii.  

Działanie zakłada wymianę oświetlenia na oświetlenie typu LED przynajmniej w połowie 

zinwentaryzowanych budynków użyteczności publicznej. 

Działanie to ma charakter fakultatywny – poziom wdrożenia uzależniony jest od wielkości i zasad 

dodatkowych, zewnętrznych form wsparcia finansowego. 

 

 

 

 

Działanie V  

Nazwa Działania 
Wymiana energochłonnego oświetlenia  
w budynkach użyteczności publicznej 

Adresat Działania Gmina Zgierz 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 262,07 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 212,80 

Szacowany koszt działania [zł] 66 305,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 311,58 

Źródło finansowania budżet Gminy,  środki zewnętrzne w tym unijne 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz 

103 
     

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej to podstawowy element planu działań w zakresie 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych.  

Każda złotówka wydana na działania termomodernizacyjne przynosi również oszczędności budżetowe 

związane ze zmniejszonymi wydatkami na zakup paliw opałowych czy energii elektrycznej. 

Korzyści społeczne: 

 zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach użyteczności publicznej,  

 polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej,  

 ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz 

zasobami finansowymi. 

W najbliższym czasie planowana jest termomodernizacja następujących obiektów: 

 budynek po byłym posterunku policji w Słowiku, wraz z adaptacją na mieszkania socjalne, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej,  

 Urząd Gminy Zgierz, 

 Dom Dziecka w Grotnikach, Jedlicze A, 

 Dom Dziecka w Dąbrówce (Dąbrówka Strumiany). 

Szacowany koszt realizacji zadania to 4 500 000,00 zł. 

Działanie VI  

Nazwa Działania 
Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej  

Adresat Działania Gmina Zgierz 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 951,25 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 335,60 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 10 [Mg 
PM10] 

0,77 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 2.5 [Mg 
PM2.5] 

0,65 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji B(a)P [kg B(a)P] 0,0007 

Szacowany koszt działania [zł] 4 500 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 11 918,95 

Źródło finansowania budżet Gminy, środki zewnętrzne w tym unijne 
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W działaniu założono montaż na wybranych obiektach użyteczności publicznej instalacji fotowoltaicznych 

o mocy ok. 20 kW każda. Łączna moc instalacji planowana jest na 200 kW. 

Technologię tą rekomenduje się z uwagi na szczególnie duże korzyści płynące z zastosowania rozwiązań 

opartych o energię słoneczną w obiektach, które są wykorzystywane w porze dziennej. Czas pracy 

instalacji fotowoltaicznej w ciągu doby uzależniony jest od długości trwania dnia. Stąd też najwyższą 

wydajność instalacja odnotowuje w godzinach od 8 – 15, co pokrywa się z czasem pracy szkół i urzędów. 

Dzięki czemu wytworzona energia w całości będzie mogła zostać wykorzystana na pokrycie potrzeb 

własnych budynków.  

Dodatkowo zastosowanie inwestycji OZE na obiektach użyteczności publicznej pełnićbędzie funkcję 

edukacyjną – dane dotyczące parametrów pracy instalacji mogą zostać udostępnione publicznie w 

Internecie, co pozwoli na weryfikację jak prezentuje się wydajność pracy instalacji w konkretnej lokalizacji. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 8 000 zł/kW mocy zamontowanej instalacji.  

Wariantami alternatywnymi dla instalacji fotowoltaicznych są:  

 montaż instalacji kolektorów słonecznych.  

 montaż instalacji pompy ciepła. 

Działanie to ma charakter fakultatywny – poziom wdrożenia uzależniony jest od wielkości i zasad 

dodatkowych, zewnętrznych form wsparcia finansowego. 

Działanie VII  

Nazwa Działania 
Montaż odnawialnych źródeł energii na/w 
budynkach użyteczności publicznej 

Adresat Działania 
Gmina Zgierz, zarządcy budynków użyteczności 
publicznej 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 400,00 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 356,00 

Szacowany koszt działania [zł] 1 400 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 3 932,58 

Źródło finansowania budżet Gminy,  środki zewnętrzne w tym unijne 
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Wszystkie budynki jednostek Gminy i spółek gminnych powinny być poddane audytom energetycznym 

(stopniowo), a zalecenia z nich wynikające powinny być wdrażane przez poszczególne jednostki – 

rozpoczynając od działań niskonakładowych, kończąc w miarę możliwości finansowych na działaniach 

inwestycyjnych o dużym koszcie. Działanie to nie dotyczy budynków, które zostały poddane 

termomodernizacji w ostatnich latach.  

Działanie zakłada przeprowadzenie audytów również w budynkach mieszkalnych. 

Oszczędności wynikające z realizacji działań zaleconych w wyniku audytu ocenia się na minimum 5 % 

zużycia energii.  

Koszt przeprowadzenia audytu jednego budynku to 5 000,00 zł. 

Założono przeprowadzenie audytów 40 obiektów. 

 

 

 

 

 

 

Działanie VIII  

Nazwa Działania Audyty energetyczne budynków 

Adresat Działania Gmina Zgierz, mieszkańcy 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 257,96 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 209,46 

Szacowany koszt działania [zł] 200 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 954,84 

Źródło finansowania 
budżet Gminy,  środki własne mieszkańców, 
środki zewnętrzne w tym unijne 
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Działanie zakłada budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zgierz. 

Dane branżowe mówią, że promocja transportu rowerowego pozwoli ograniczyć emisję CO2  

z transportu lokalnego o 0,5%.  

Zadanie to jest związane ze zwiększeniem atrakcyjności i bezpieczeństwa poruszania się rowerem.  

Należy uwzględnić budowę specjalnej infrastruktury dla rowerzystów, aby oddzielić ruch rowerowy od 

intensywnego ruchu zmotoryzowanego oraz w stosownych przypadkach, zmniejszyć pokonywane 

odległości. 

Na terenie Gminy Zgierz zaplanowano budowę 5 km ścieżek rowerowych.  

Szacunkowy koszt inwestycji to 2 500 000,00 zł (500 000,00 zł za każdy km ścieżki rowerowej). 

Alternatywą do tego działania jest poprawa jakości dróg gminnych, mająca na celu podwyższenie 

komfortu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury dla 

transportu niskoemisyjnego. 

Działanie to ma charakter fakultatywny – poziom wdrożenia uzależniony jest od wielkości i zasad 

dodatkowych, zewnętrznych form wsparcia finansowego. 

 

 

 

Działanie IX  

Nazwa Działania 
Budowa, rozbudowa i modernizacja ścieżek 
rowerowych 

Adresat Działania Gmina Zgierz 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 9 060,32 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 2 283,20 

Szacowany koszt działania [zł] 2 500 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 1 094,95 

Źródło finansowania budżet Gminy,  środki zewnętrzne 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz 

107 
     

 

Działanie polega na przeprowadzaniu kampanii społecznych związanych z efektywnym i ekologicznym 

transportem. 

Do sposobów promocji tego typu zachowań należy: 

 broszury informacyjne, 

 szkolenia z zakresu ekojazdy (ecodrivingu), 

 plakaty, 

 informacje w prasie lokalnej. 

Szacowany koszt działania to 60 000,00 zł. 

Działania te mogą w niewielkim stopniu obniżyć emisję związaną z ruchem lokalnym na terenie Gminy.  

Działanie to ma charakter fakultatywny – poziom wdrożenia uzależniony jest od wielkości i zasad 

dodatkowych, zewnętrznych form wsparcia finansowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie X  

Nazwa Działania Promocja komunikacji ekologicznej 

Adresat Działania Gmina Zgierz 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 2 966,19 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 747,48 

Szacowany koszt działania [zł] 60 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 80,27 

Źródło finansowania budżet Gminy, środki zewnętrzne w tym unijne 
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Adresatem tego zadania są przedsiębiorstwa i zakłady, które wykorzystują energię elektryczną w porze 

dziennej do zasilania posiadanych maszyn i urządzeń. Planuje się, iż w ramach działania zamontowane 

zostaną instalacje o mocy 40 kW każda.  

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 8 000 zł/kW mocy zamontowanej instalacji.  

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego  

w rękach przedsiębiorców, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy jest prowadzenie 

działań wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 

 działalność edukacyjną i promocyjną, 

 informowanie przedsiębiorców o dostępnych, zewnętrznych środkach finansowych, 

 pomoc w przejściu procedury administracyjnej. 

Na terenie Gminy założono montaż 10 instalacji. 

 

 

 

Działanie XI  

Nazwa Działania 
Rozwój rozproszonych źródeł energii – małe 
instalacje fotowoltaiczne 

Adresat Działania Przedsiębiorcy 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Wsparcie procesu inwestycyjnego 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 800,00 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 712,00 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 10 [Mg 
PM10] 

0,65 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 2.5 [Mg 
PM2.5] 

0,58 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji B(a)P [kg B(a)P] 0,0005 

Szacowany koszt działania [zł] 2 800 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 3 932,58 

Źródło finansowania 
środki własne przedsiębiorców, środki zewnętrzne 
w tym unijne 
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Rekomendowana moc jednej instalacji to 4 kW, której powierzchnia wynosi około 16 m2. Planowana ilość 

zamontowanych instalacji – 100. Łączna moc instalacji to 800 kW. 

Instalacja w porze dziennej wykorzystywana będzie do pokrycia potrzeb gospodarstw domowych.  

W przypadku nadwyżek produkcji energii, będą one odsprzedawane do sieci elektroenergetycznej. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 8 000 zł/kW mocy zamontowanej instalacji.  

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego w rękach osób 

prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy jest prowadzenie działań 

wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 

 działalność edukacyjną i promocyjną, 

 informowanie o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje. 

 

 

 

 

Działanie XII  

Nazwa Działania 
Rozwój rozproszonych źródeł energii – mikro 
instalacje fotowoltaiczne 

Adresat Działania Mieszkańcy 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Wsparcie procesu inwestycyjnego 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 800,00 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 712,00 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 10 [Mg 
PM10] 

0,65 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 2.5 [Mg 
PM2.5] 

0,58 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji B(a)P [kg B(a)P] 0,0005 

Szacowany koszt działania [zł] 3 200 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 4 494,38 

Źródło finansowania środki własne, środki zewnętrzne 
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Instalacje kolektorów słonecznych to technologia umożliwiająca konwersję energii słonecznej na ciepło 

niezbędne do ogrzania ciepłej wody użytkowej. 

Rekomendowane są instalacje o powierzchni czynnej wynoszącej 5 m2.  

Planowana proponowana ilość zamontowanych instalacji –  200. 

Instalacja w porze dziennej wykorzystywana będzie do pokrycia potrzeb gospodarstw domowych. 

Niestety z uwagi na brak możliwości oddania nadwyżek wytworzonego ciepła do sieci konieczne jest 

zbudowanie zbiorników buforowych na ogrzaną wodę.  

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 14 000 zł za instalację. 

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego w rękach osób 

prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy jest prowadzenie działań 

wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 

 działalność edukacyjną i promocyjną, 

 informowanie o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje. 

Koszt realizacji inwestycji to 2 800 000,00 zł. 

 

 

Działanie XIII  

Nazwa Działania 
Rozwój rozproszonych źródeł energii – kolektory 
słoneczne 

Adresat Działania Mieszkańcy 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Wsparcie procesu inwestycyjnego 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 414,88 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 336,88 

Szacowany koszt działania [zł] 2 800 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 8 311,69 

Źródło finansowania 
środki własne mieszkańców, środki zewnętrzne  
w tym unijne 
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Pompa ciepła jest najtańszym elektrycznym sposobem na ogrzewanie domu, atrakcyjnym  

do zastosowania przez mieszkańców. 

Według danych branżowych szacunkowy koszt instalacji pompy ciepła to 40 000,00 zł (cena zależna  

od rodzaju instalacji). 

Zaproponowano montaż 100 instalacji pomp ciepła na terenie Gminy Zgierz. 

W działaniu nie został uwzględniony efekt ekologiczny, ze względu na rożne możliwości 

wykorzystywanych urządzeń. 

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego w rękach osób 

prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy jest prowadzenie działań 

wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 

 działalność edukacyjną i promocyjną, 

 informowanie o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje. 

Planowany koszt przeprowadzenia inwestycji to 4 000 000,00 zł. 

 

 

Działanie XIV  

Nazwa Działania Instalacje pomp ciepła 

Adresat Działania Mieszkańcy 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Wsparcie procesu inwestycyjnego 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 1 178,57 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 415,80 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 10 [Mg 
PM10] 

0,95 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 2.5 [Mg 
PM2.5] 

0,85 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji B(a)P [kg B(a)P] 0,008 

Szacowany koszt działania [zł] 4 000 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 9 620,01 

Źródło finansowania środki własne, środki zewnętrzne 
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Działanie zakłada przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Zgierz. 

Szacunkowym efektem realizacji działania jest obniżenie zużycia energii w zmodernizowanych obiektach  

o 45%. Lista działań klasyfikowanych jako przedsięwzięcia termomodernizacyjne: 

 ocieplenie obiektu,  

 wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, 

 modernizację systemu grzewczego, 

 modernizację systemu wentylacyjnego,  

 modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

 implementacja systemów zarządzania energią, 

 inne działania wynikające z przeprowadzonego audytu.  

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego  

w rękach osób prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy jest prowadzenie 

działań wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: działalność edukacyjną  

i promocyjną oraz informowanie o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje. 

Działanie XV  

Nazwa Działania Termomodernizacja budynków mieszkalnych  

Adresat Działania Mieszkańcy  

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Wsparcie procesu inwestycyjnego 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 4 073,24 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 1 437,04 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 10 [Mg 
PM10] 

3,30 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 2.5 [Mg 
PM2.5] 

2,94 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji B(a)P [kg B(a)P] 0,003 

Szacowany koszt działania [zł] 12 500 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 4 349,28 

Źródło finansowania środki własne mieszkańców, środki zewnętrzne 
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Działanie to pozwoli na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Zgierz. 

Szacowany koszt przeprowadzenia działania, obejmujący przeprowadzenie termomodernizacji  

250 obiektów to 12 500 000,00 zł (założono koszt termomodernizacji jednego budynku jako 50 000,00 zł). 

 

W ramach działania proponowana jest wymiana kotłów na bardziej efektywne lub zastąpienie ich innymi 

rodzajami paliwa. 

Na terenie Gminy Zgierz 79% mieszkańców wykorzystuje do ogrzewania mieszkań paliwa stałe (wyniki 

ankietyzacji). Zaproponowano wymianę 400 kotłów na terenie Gminy, co stanowi około 10% wszystkich 

kotłów węglowych.  

Kotły węglowe można zastąpić rozwiązaniami technologicznymi wykorzystującymi:  

 paliwa gazowe, 

 energię elektryczną,  

 węgiel (w kotłach o wysokiej sprawności), 

 biomasę. 

Działanie XVI  

Nazwa Działania 
Ograniczenie emisji z budynków mieszkalnych – 
wymiana kotłów 

Adresat Działania Mieszkańcy 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Wsparcie procesu inwestycyjnego 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 8 146,37 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 2 874,04 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 10 [Mg 
PM10] 

6,60 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 2.5 [Mg 
PM2.5] 

5,89 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji B(a)P [kg B(a)P] 0,006 

Szacowany koszt działania [zł] 3 200 000,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 1 133,42 

Źródło finansowania środki własne, środki zewnętrzne 
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Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego  

w rękach osób prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy jest prowadzenie 

działań wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 

 działalność edukacyjną i promocyjną, 

 informowanie o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje. 

Według danych branżowych  wymiana jednego kotła to koszt około 8 000,00 zł. 

Szacowany koszt realizacji zadania, obejmujący wymianę 400 kotłów to koszt 3 200 000,00 zł. 

Działanie to pozwoli na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Zgierz. 

Działania w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych podejmować można nie tylko  

w stosunku do już istniejących obiektów, ale również do nowopowstających budynków. Budynki pasywne 

mają nawet kilkukrotnie mniejsze zużycie energii od budynków budowanych w technologii tradycyjnej.  

Na potrzeby niniejszego dokumentu założono, że w perspektywie do roku 2020 powstanie 20 prywatnych 

obiektów energooszczędnych i pasywnych. 

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego w rękach osób 

prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy jest prowadzenie działań 

wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 

Działanie XVII  

Nazwa Działania 
Rozwój budownictwa pasywnego  
i energooszczędnego 

Adresat Działania Mieszkańcy 

Jednostka odpowiedzialna - 

Rola jednostki odpowiedzialnej Wsparcie procesu inwestycyjnego 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii [MWh] 214,80 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji [Mg CO2] 174,42 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 10 [Mg 
PM10] 

0,17 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji PM 2.5 [Mg 
PM2.5] 

0,16 

Efekt ekologiczny – redukcja emisji B(a)P [kg B(a)P] 0,0002 

Szacowany koszt działania [zł] 3 883 200,00 

Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2] 22 263,50 

Źródło finansowania środki własne mieszkańców, środki zewnętrzne 
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 działalność edukacyjną i promocyjną, 

 informowanie o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje. 

Szacowany koszt działania obejmujący zastosowanie technologii pasywnych i energooszczędnych  

to  3 883 200,00 zł. 
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Tabela 25. Harmonogram realizacji działań dla Gminy Zgierz. 
(Źródło: Opracowanie CDE). 

 
Harmonogram realizacji 
działań 

   
    

 

N
r 

Działanie 
Adresat 
działania 

Okres realizacji 
Szacowany 

koszt 

Wskaźniki 
Wzrost 

OZE 
Wskaźniki 

rozpocz
ęcie 

zakońc
zenie 

MWh Mg CO2 PM10 PM2.5 B(a)P MWh 

1 
Działania z zakresu planowania 
przestrzennego 

Gmina Zgierz - - - - - - - - - 
Liczba działań  
z zakresu planowania 
przestrzennego 

2 Zielone zamówienia publiczne Gmina Zgierz - - - - - - - - - 

Liczba zrealizowanych 
zamówień spełniających 
kryteria zielonych 
zamówień 

3 

Działania edukacyjne , w tym 
organizacja akcji społecznych 
związanych z ograniczeniem 
emisji,  efektywnością 
energetyczną oraz 
wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii 

Gmina Zgierz 2016 2020 100 000,00 859,16 697,64 - - - - 

Liczba zorganizowanych 
akcji społecznych, liczba 
osób, które skorzystały z 
akcji 

4 
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Gmina Zgierz 2016 2020 3 792 400,00 763,03 679,10 - - - - 

Ilość zaoszczędzonej 
energii, ilość 
zmodernizowanych 
punktów 

5 
Wymiana energochłonnego 
oświetlenia w budynkach 
użyteczności publicznej 

Gmina Zgierz 2016 2020 66 305,00 262,07 212,80 - - - - 

Ilość audytowo  
i projektowo 
zaoszczędzonej energii, 
liczba wymienionych 
punktów 

6 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  

Gmina Zgierz 2016 2020 4 500 000,00 951,25 335,60 0,77 0,65 0,007 - 
Ilość audytowo  
i projektowo 
zaoszczędzonej energii 

7 
Montaż odnawialnych źródeł 
energii na/w budynkach 
użyteczności publicznej 

Gmina Zgierz 2016 2020 1 400 000,00 400,00 356,00 0,32 0,29 0,0004 400,00 
Wyprodukowana energia  
z OZE, moc 
zamontowanych instalacji 

8 Audyty energetyczne budynków 
Gmina Zgierz, 
mieszkańcy 

2016 2020 200 000,00 257,96 209,46 - - - - 
Liczba przeprowadzonych 
audytów energetycznych 

9 Budowa, rozbudowa i Gmina Zgierz 2016 2020 2 500 000,00 9 060,32 2 283,20 - - - - Ilość km nowych ścieżek, 
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modernizacja ścieżek 
rowerowych 

ilość nowych osób 
korzystających ze ścieżek 

1
0 

Promocja komunikacji 
ekologicznej 

Gmina Zgierz 2016 2020 60 000,00 2 966,19 747,48 - - - - 
Liczba przeprowadzonych 
akcji promocyjnych 

1
1 

Rozwój rozproszonych źródeł 
energii - małe instalacje 
fotowoltaiczne 

Przedsiębiorcy 2016 2020 2 800 000,00 800,00 712,00 0,65 0,58 0,0005 800,00 
Wyprodukowana energia 
z OZE, moc 
zamontowanych instalacji 

1
2 

Rozwój rozproszonych źródeł 
energii - mikro instalacje 
fotowoltaiczne 

Mieszkańcy 2016 2020 3 200 000,00 800,00 712,00 0,65 0,58 0,0005 800,00 
Wyprodukowana energia 
z OZE, moc 
zamontowanych instalacji 

1
3 

Rozwój rozproszonych źródeł 
energii - kolektory słoneczne 

Mieszkańcy 2016 2020 2 800 000,00 414,88 336,88 0,34 0,30 0,0004 414,88 
Wyprodukowana energia 
z OZE, moc 
zamontowanych instalacji 

1
4 

Instalacje pomp ciepła Mieszkańcy 2016 2020 4 000 000,00 1 178,57 415,80 0,95 0,85 0,008 1 178,57 
Wyprodukowana energia 
z OZE, moc 
zamontowanych instalacji 

1
5 

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych  

Mieszkańcy 2016 2020 12 500 000,00 4 073,24 1 437,04 3,30 2,94 0,003 - 
Liczba 
termomodernizowanych 
budynków 

1
6 

Ograniczenie emisji z budynków 
mieszkalnych – wymiana kotłów 

Mieszkańcy 2016 2020 3 200 000,00 8 146,37 2 874,04 6,60 5,89 0,006 - 
Liczba wymienionych 
kotłów 

1
7 

Rozwój budownictwa pasywnego  
i energooszczędnego 

Mieszkańcy 2016 2020 3 883 200,00 214,80 174,42 0,17 0,16 0,0002 - 
Liczba nowych domów 
pasywnych  
i energooszczędnych 

         45 001 905 31 147,84 13 620,50 13,75 12,24 0,026 2 926,95   
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11.1. PLANOWANE REZULTATY 

Zgodnie z wyznaczonymi w Pakiecie klimatyczno-energetycznym celami, kraje członkowskie Unii 

Europejskiej winny ograniczyć emisje CO2 o 20% do roku 2020. Jest to jednak cel ogólnokrajowy. 

Poszczególne gminy są analizowane indywidualnie. W przypadku planowania działań zmierzających  

do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2, brana pod uwagę jest specyfika gminy,  

m.in. takie czynniki jak: zabudowa mieszkaniowa czy infrastruktura drogowa. 

Zważając na powyższe Gmina planuje podjąć działania ograniczające zużycie energii, a co za tym idzie – 

redukujące emisję CO2. Działania te podejmowane będą w różnych sektorach: budynki użyteczności 

publicznej, oświetlenie, mieszkalnictwo, przedsiębiorstwa, transport.  

W poniższej tabeli przedstawione zostały rezultaty działań (lub ich braku) na terenie Gminy Zgierz oraz 

prognozę emisji do roku 2020 w dwóch wariantach – pierwszym, który nie zakłada działań mających na 

celu redukcję emisji CO2, oraz drugim – niskoemisyjnym. 

Tabela 26. Planowane rezultaty w roku 2020 r. 

 
Rok bazowy (2013) 

Prognoza na rok 
2020 (bez 

wprowadzenia 
PGN) 

Prognoza na rok 2020 
(po wdrożeniu działań 

zaplanowanych  
w PGN) 

% zmian w 
stosunku do roku 

bazowego 

Emisja CO2 [Mg] 86 964,18 96 468,74 82 848,24 4,73% 

Zużycie energii końcowej 
[MWh] 

182 803,51 20 9738,76 178 590,92 2,30% 

Produkcja energii z OZE 12 655,52 14 985,41 17 912,36 - 

Udział OZE  w produkcji 
energii finalnej 

6,92% 7,14% 10,03% 3,11% 

Emisja pyłu PM10 
[Mg/rok] 

74,46 88,02 74,27 0,26% 

Emisja pyłu PM2,5 
[Mg/rok] 

66,53 78,64 66,40 0,19% 

Emisja B(a)P kg/rok] 0,0894 0,1057 0,0797 10,88% 
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12. MONITORING I EWALUACJA DZIAŁAŃ 

Stały monitoring PGN jest niezbędnym elementem w jego wdrażaniu i realizacji. Konieczne jest stałe 

śledzenie postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2  

i zużycia energii. Proces monitorowania pozwoli również na wprowadzanie ewentualnych poprawek. 

Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają stałe ulepszanie 

Planu. Prawidłowe wdrażanie PGN powinno odbywać się w myśl zasady: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, 

zastosuj.  

Monitoring  

System monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z następujących działań:  

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych 

zadań Planu, (np. ilość i rodzaj budynków poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia 

użytkowa, ilość i rodzaj wymienionych lamp itp.); dane powinny być gromadzone na bieżąco, 

natomiast kompletne zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok (za rok 

poprzedni); 

 wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych; 

 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena realizacji zawierająca analizę 

porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Planu, określenie stopnia wykonania zapisów 

przyjętego Planu oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności, a także analizę przyczyn odchyleń 

oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne 

wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia; 

 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących – aktualizacja Planu. 

Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Zgierz (Referat Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa UG Zgierz (ZŚ)). 

Monitorowanie realizacji celów i zadań wykonywane jest za pomocą wskaźników monitorowania. 

Środki do przeprowadzania procesu monitoringu będą pochodziły z budżetu Gminy Zgierz lub innych 

źródeł. 

Ponadto w ramach procedury sporządzania budżetu Gminy w kolejnych latach, corocznie powinien być 

weryfikowany budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF. Z uwagi  

na powyższe koszty zadań przewidziane w PGN należy traktować jako szacunkowe, a ich zmiana nie 

powoduje konieczności aktualizacji PGN. Wszelkie zmiany kosztów zadań winny być rejestrowane  

i analizowane w ramach monitoringu realizacji PGN. 
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W umieszczonych poniżej tabelach przedstawiono wskaźniki monitoringu w oparciu o działania  

w poszczególnych grupach użytkowników energii. Wskaźniki proponuje się monitorować każdego roku. 

Większość z nich oparta jest o informacje posiadane przez Urząd Gminy lub dane z Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

Tabela 27. Wskaźniki monitoringu dla grupy użyteczności publicznej. 
(źródło: opracowanie CDE) 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 
Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej 

MWh/rok 

2 
Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i paneli 
fotowoltaicznych 

m2 

3 
Moc zainstalowanych kolektorów słonecznych i paneli 
fotowoltaicznych 

kW 

4 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. 

5 Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji  m2 

6 Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 

7 
Roczna liczba usług/produktów, których procedura wyboru 
oparta została o kryteria środowiskowe (system zielonych 
zamówień publicznych). 

szt./rok 

 
Tabela 28. Wskaźniki monitoringu dla oświetlenia ulicznego. 

(źródło: opracowanie CDE) 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 Ilość zużytej energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego MWh/rok 

2 Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych szt. 

 
Tabela 29. Wskaźniki monitoringu dla sektora transportu. 

(źródło: opracowanie CDE) 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 Długość zmodernizowanych dróg km 

2 
Długość zmodernizowanych lub wybudowanych ścieżek 
rowerowych 

km 

3 
Liczba osób objętych akcjami społecznymi związanymi  
z efektywnym i ekologicznym transportem 

os. 
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Tabela 30. Wskaźniki monitoringu dla sektora mieszkalnictwa. 
(źródło: opracowanie CDE) 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 
Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w budynkach mieszkalnych 

MWh/rok 

2 
Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i paneli 
fotowoltaicznych 

m2 

3 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. 

4 Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji  m2 

5 
Liczba budynków pasywnych/energooszczędnych 
wybudowanych przez mieszkańców 

szt. 

6 Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi i edukacyjnymi szt. 

 
Tabela 31. Wskaźniki monitoringu dla sektora handlu, usług i przedsiębiorstw. 

(źródło: opracowanie CDE) 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

1 
Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw 

MWh/rok 

2 
Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i paneli 
fotowoltaicznych 

m2 

3 
Liczba budynków pasywnych/energooszczędnych 
wybudowanych w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw 

szt. 

4 
Liczba firm/osób objętych działaniami promocyjnymi i 
edukacyjnymi 

szt. 

5 
Roczne zużycie energii elektrycznej, gazu, ciepła w sektorze 
handlu, usług 

GJ/rok, m2/rok, MWh/rok 

 
Raporty 

Raporty w ramach prowadzonego monitoringu powinny być sporządzane na potrzeby wewnętrznej 

sprawozdawczości z realizacji PGN, tzw. „raporty monitoringowe”. Zakres raportu powinien obejmować 

analizę stanu realizacji przedsięwzięć/zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz 

zużycia energii.  

Proponowany zakres raportu: 

 Opis stanu realizacji PGN, 

 Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej  

z inwentaryzacją bazową, 

 Ocena realizacji oraz działania korygujące, 

 Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań określonych  

na podstawie wskaźników monitorowania, 
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W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych wejściowych 

zarówno dotyczących obiektów gminnych jak i wszystkich innych znajdujących się na terenie Gminy.  

Konieczna będzie ścisła współpraca jednostki koordynującej z podmiotami funkcjonującymi na terenie 

Gminy Zgierz, w tym m.in. z: 

 zarządcami budynków użyteczności publicznej, 

 zarządcami wspólnot mieszkaniowych, 

 innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na obszarze Gminy, 

 przedsiębiorstwami energetycznymi i gazowniczymi. 

Raporty z przeprowadzonego monitoringu mogą służyć ewaluacji osiąganych celów i winny być 

sporządzane w odstępie rocznym. 

Przygotowywane raporty monitoringowe będą zatwierdzane przez Wójta Gminy Zgierz, a następnie Radę 

Gminy. 

Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Zgierz (Referat Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa UG Zgierz (ZŚ)). 

Ewaluacja osiąganych celów i sposób wprowadzania zmian w planie 

W okresie do 2020 roku technologie związane z wykorzystywaniem energii mogą ulec zmianom. Podobnie 

potrzeby Gminy Zgierz mogą ewaluować, a stan prawny może narzucać Gminie więcej obowiązków 

względem obszaru Gminy oraz współpracy regionalnej. Niezbędne jest więc dokonywanie koniecznych 

zmian w planie, sprawdzanie oraz korekta zakładanych celów. Zakładane cele należy sprawdzać  

w stosunku do celów szczegółowych ze względu na możliwość zmiany identyfikatorów ogólnych do roku 

2020. W przypadku wykrycia niemożliwości osiągnięcia celu, nawet w późniejszym terminie niż zakłada  

to harmonogram, należy usunąć działanie z listy oraz dokonać modyfikacji zakładanego celu. W przypadku 

nieosiągania mierników zadań ciągłych należy zanotować działania osiągnięte oraz zmodyfikować cel  

na kolejne lata lub wdrożyć działania wspomagające osiągnięcie celu. W przypadku osiągnięcia wyniku 

lepszego niż zakładany cel roczny dla działania, można podnieść cel długoterminowy. Przy dokonywaniu 

ewaluacji celów oraz dopisywaniu działań podjętych przez Gminę należy zaznaczyć co zostało zmienione, 

kiedy oraz wpływ działania na osiągnięcie celu szczegółowego. 

Za przeprowadzanie procesu ewaluacji odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Zgierz (Referat Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa UG Zgierz (ZŚ)). 

Raporty ewaluacyjne powinny być sporządzane w odstępie dwuletnim. 

Przygotowywane raporty ewaluacyjne będą zatwierdzane przez Wójta Gminy Zgierz, a następnie Radę 

Gminy. 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz 

 

123 
 

Środki do przeprowadzania procesu ewaluacji będą pochodziły z budżetu Gminy Zgierz lub innych źródeł. 

12.1. INTERESARIUSZE 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji można stwierdzić, iż problem emisji nie jest powiązany 

z jednym kluczowym emitentem, ale jest raczej sumą zróżnicowanych, rozproszonych źródeł emisji,  

na którą składa się transport, zużycie energii na potrzeby bytowe, wykorzystanie ciepła na potrzeby 

grzewcze, czy też na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd też tylko podjęcie szeroko 

zakrojonych działań we wszystkich sektorach pozwoli na osiągnięcie zauważalnych postępów w dziedzinie 

redukcji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych emitowanych do powietrza. 

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

jak i przedsięwzięciom nieinwestycyjnym w szczególności w sektorach o najwyższej emisyjności. 

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

adresowany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którymi są: 

MIESZKAŃCY 

Stopień emitowanych przez mieszkańców zanieczyszczeń nie jest mierzony jedynie stosowanymi paliwami 

na cele grzewcze, chociaż tzw. niska emisja (pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców 

grzewczych opalanych w szczególności, węglem oraz miałem węglowym) jest szczególnie uciążliwa. 

Wykorzystując również inne, pozornie czyste nośniki energii wywiera się negatywny wpływ na jakość 

powietrza – wytwarzanie energii elektrycznej oparte jest w Polsce w przeważającej mierze na węglu, 

zatem nawet wybierając ogrzewanie elektryczne, generujemy emisję związaną z wytwarzaniem tej 

energii. 

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

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

wspierających ogrzewanie ciepłej wody użytkowej), z drugiej na wytwarzanie energii elektrycznej  

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

wśród mieszkańców zachowań związanych z oszczędzaniem energii – wykorzystując sprzęty elektryczne  

o mniejszym zapotrzebowaniu na energię, obniża się zapotrzebowanie na energię elektryczną pośrednio 

doprowadzając do spadku emisji związanej z wytwarzaniem tej energii. 

PRZEDSIĘBIORCY 

Działalność komercyjna związana jest przede wszystkim z dużym wykorzystaniem energii elektrycznej –  

do zasilenia maszyn i urządzeń, do oświetlenia pomieszczeń, czy też na potrzeby klimatyzacji, stąd też  

w stosunku do przedsiębiorców przewidziano działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł 

odnawialnych. Co ważne, wykorzystanie OZE musi być przyjazne zarówno środowisku, jak i społeczności 
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lokalnej, stąd też rekomenduje się wykorzystywanie źródeł o najniższej uciążliwości. Zatem PGN nie 

przewiduje na terenie Gminy budowy dużych instalacji wiatrowych, czy rozległych farm fotowoltaicznych. 

SAMORZĄD TERYTORIALNY (ADMINISTRACJA GMINNA) I JEDNOSTKI POWIĄZANE 

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

Gminy, to jednakże pełnią istotną rolę w promowaniu zachowań prośrodowiskowych. Realizując 

inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii na obiektach takich jak: szkoły, samorząd może dawać 

dobry przykład wykorzystania tego rodzaju technologii, stanowiąc również lokalną bazę referencyjną 

pozwalającą w praktyce ocenić opłacalność oraz racjonalność konkretnych rozwiązań. W obszarze 

komunikacji rolą samorządu powinno być również promowanie i stwarzanie możliwości do zachowań 

sprzyjających wykorzystywaniu alternatywnych form transportu – zwłaszcza poprzez rozbudowę ścieżek 

rowerowych. 

OSOBY I PODMIOTY KORZYSTAJĄCE Z KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ 

Gwałtownie w ostatnich latach rosnąca liczba pojazdów poruszających się po drogach generuje wiele 

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

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

z samochodów, aby zmieniały swoje nawyki komunikacyjne, wybierając alternatywne formy transportu, 

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

spalanego paliwa, a tym samym emisję. 

FIRMY BUDOWLANE, DEWELOPERZY, OSOBY PODEJMUJĄCE SIĘ BUDOWY DOMÓW 

Jednym z priorytetów Planu jest poprawa efektywności energetycznej. W istniejących budynkach 

umożliwia to termomodernizacja tych obiektów, a w przypadku budynków nowopowstających o niskie 

zapotrzebowanie na energię można zadbać już na etapie projektowania, a następnie wyboru materiałów 

budowlanych. Stąd też istotną rolą jest promowanie takich technologii (domy pasywne, domy 

energooszczędne), które sprzyjać będą ograniczaniu zapotrzebowania na energię cieplną. 

12.2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Gmina Zgierz, jak wiele podobnych gmin w Polsce, stoi obecnie przed szeregiem wyzwań zarówno 

społecznych, gospodarczych jak i środowiskowych. Od działań podejmowanych w chwili obecnej będzie 

zależał kształt wszystkich eksploatowanych systemów gminnych. Opracowywana obecnie Krajowa 

Polityka Miejska wychodzi naprzeciw współczesnym problemom miast oraz gmin w tym problemowi 

emisji CO2. Gmina podejmuje obecnie duże wyzwanie dotyczące nie tylko rozwoju zeroenergetycznego 

(bez wzrostu zużycia energii), ale i dodatkowo planuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  
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Realizacja tak ambitnego planu zależeć będzie głównie od stopnia zaangażowania mieszkańców, 

przedsiębiorców, pracowników administracji, lecz także wielkości środków możliwych do pozyskania. 

Uwolnienie siły sprawczej (w postaci ludzkiego działania) będzie wymagało stworzenia odpowiedniego 

systemu komunikacji z mieszkańcami, np. poprzez internetową platformę, która umożliwi pozyskiwanie 

praktycznej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych urządzeń użytku 

domowego czy nowoczesnych technologii w budownictwie. Należy jednak pamiętać, że to tylko jedna  

z wielu korzyści działania na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej i rozwoju Gminy. 

Powodzenie planowanych działań i realizacja założonych celów uzależnione są zatem od różnorodnych 

czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Przejrzyste zestawienie tych czynników umożliwia 

analiza SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), w ramach której analizowane są silne 

i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wpływające na realizację założonego Planu Działań.  

W kolejnych tabelach przedstawiono analizę SWOT związaną z realizacją PGN. Analiza omawia mocne  

i słabe strony Gminy oraz szanse i zagrożenia mogące mieć znaczący wpływ na realizację planowanych 

zadań. 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Bliskość aglomeracji łódzkiej. 

 Dogodne położenie Gminy – 

centrum kraju. 

 Duży potencjał ludzki. 

 Bogaty potencjał zasobów 

naturalnych i kulturowych. 

 Dostępność terenów pod 

inwestycje. 

 Ciekawe i atrakcyjne szlaki 

turystyczne. 

 Posiadanie przez Gminę 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Walory uzdrowiskowe Gminy 

(okolice Rogóźna). 

 

 

 Niewystarczająca świadomość 

ekologiczna mieszkańców. 

 Niedoinwestowana infrastruktura 

techniczna. 

 Zadłużenie Gminy. 

 Wysoki poziom bezrobocia. 

 Wysoki procent wykorzystania 

paliw stałych na terenie Gminy  

(ok. 79%). 

 

 

 

C
ZY

N
N

IK
I W

EW
N

ĘT
R

ZN
E 



  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zgierz 

 

127 
 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

 Efektywne wykorzystanie 

funduszy ekologicznych i UE. 

 Dostosowanie przepisów prawa 

do wymogów UE.  

 Zwiększenie dostępności środków 

na realizację inwestycji ochrony 

środowiska, 

 Integracja ze strukturami UE 

wymuszająca działania na rzecz 

poprawy stanu środowiska. 

 Możliwości dotacji z funduszy 

narodowych i europejskich. 

 Planowany wzrost udziału OZE  

w skali kraju do 15% do 2020 r. 

 

 

 Wzrost zanieczyszczenia 

środowiska spowodowanego 

rosnącym natężeniem ruchu 

tranzytowego. 

 Zmienna, niestabilna polityka 

państwa w sferze określenia 

dochodów własnych jednostek 

samorządów terytorialnych. 

 Brak kompromisu w skali 

globalnej co do porozumienia  

w celu redukcji emisji CO2. 

 Osłabienie polityki klimatycznej 

UE. 

 Wysoki koszt inwestycji w OZE. 
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Załącznik I – Baza emisji CO2 
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Załącznik II – Harmonogram działań 

 

 

 

 

 

 

 


