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1 Streszczenie

Trend ograniczenia emisji CO2 i poprawa efektywno ci energetycznej sta y si
jednym z wa niejszych kierunków rozwoju gospodarki w Unii Europejskiej. Cele
strategiczne w tym zakresie zosta y przyj te tak e w Polsce, co przek ada si

na

konkretne dzia ania równie na szczeblu lokalnym. Zarówno z analiz europejskich jak
i krajowych wynika,

e w gminach wyst puje bardzo du y potencja poprawy

efektywno ci energetycznej, wykorzystania lokalnych

róde energii oraz redukcji

zu ycia paliw w transporcie publicznym i prywatnym. Dzi ki temu Jednostki
Samorz du Terytorialnego staj

si

bezpo rednim partnerem w adz krajowych

w realizacji celów Pakietu Energetyczno-Klimatycznego oraz Polityki Energetycznej
Polski.
Opracowany dokument jest elementem realizacji strategii unijnych na poziomie
lokalnym oraz sk adow poprawy jako ci ycia mieszka ców gminy. W dokumencie
przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji CO2 oraz zu ycia energii w Gminie Dukla.
Wskazano cel strategiczny i cele szczegó owe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
Przedstawiono równie dzia ania, które nale y podj

, aby osi gn

zak adane cele.

Ponadto opracowany Plan daje wi ksze szanse na uzyskanie dofinansowania na
dzia ania proekologiczne w przysz ej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Plan ma
te

na celu zaprezentowanie pod wzgl dem ekonomicznym oraz ekologicznym

przedsi wzi

, których realizacja nast pi w nowej perspektywie finansowej UE na lata

2014 - 2020. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dukla to dokument
strategiczny,
energetycznie

przedstawiaj cy
i

ekologicznie

koncepcj

dzia

rozwoju

gminy.

na

rzecz

Wyznacza

zrównowa onego
kierunki

przemian

w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywno ci energetycznej
oraz wykorzystania odnawialnych róde energii. W ramach prac nad Planem, podj to
si diagnozy aktualnej sytuacji w zakresie charakteru i struktury róde niskiej emisji
wyst puj cych na przedmiotowym obszarze, z uwzgl dnianiem uwarunkowa
urbanistycznych i dost pno ci do infrastruktury energetycznej oraz ogólnej sytuacji
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spo eczno-gospodarczej. Opisano stan

rodowiska naturalnego oraz inne aspekty

lokalne istotne z punktu widzenia rozwoju okre lonych rodzajów wytwarzania energii.
Przedstawiono charakterystyk
cieplnej

na

terenach

ciep owniczych.

najcz

wiejskich

Wskazano

ciej spotykanych

pozbawionych

aktualne

trendy

róde wytwarzania energii

dost pu

zmian

i

do

zbiorczych

propozycje

technicznych, pozwalaj cych na obni enie emisji zanieczyszcze
lokalnym. W ramach opracowania przeprowadzono ankietyzacj
indywidualnym

oraz

zbiorowymi

sieci

rozwi za

na poziomie

róde ciep a w uj ciu

instytucjonalnym.

Do

udzia u

w projektowaniu dokumentu poprzez og oszenia i bezpo rednie wyst pienia
zaproszono

szereg

ró nych

zarz dców

obiektów

publicznych

Gminy

i innych, wszystkich mieszka ców, podmioty us ugowe, posiadaczy pojazdów
i rodków transportu publicznego, administratorów o wietlenia gminnego.

2 Wst p
Sporz dzenie Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Dukla opiera o si

na

prawie krajowym jak i lokalnym.
Prawo krajowe:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnienie informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia ywania
na rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r., poz. 594 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 595 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z pó n. zm.)
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pó n.
zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007
r. Nr 50, poz. 331 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz.U. z 2011 r.
Nr 94, poz. 551 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z
pó n. zm.) oraz rozporz dzenia do ustawy aktualne na dzie podpisania umowy
Za cznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/P0Ii /9.3/2013 - Szczegó owe zalecenia
dotycz ce struktury planu gospodarki niskoemisyjnej
Projekt Krajowej Polityki Miejskiej - ma na celu wzmocnienie zdolno ci miast
i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównowa onego rozwoju i tworzenia
miejsc pracy oraz popraw

jako ci

ycia mieszka ców - podstawowy cel Krajowej

Polityki Miejskiej (KPM). Wszystkie miasta maj

by

dobrym miejscem do

ycia,

z dost pem do wysokiej jako ci us ug z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu,
kultury, administracji publicznej, itp.. Polityka ekologiczna Pa stwa w latach 2009 2012 z perspektyw

do roku 2016, 2008r. Koncepcja polityki przestrzennego

zagospodarowania kraju 2030 - Rada Ministrów podj a uchwa

w sprawie przyj cia

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Jest to
najwa niejszy dokument dotycz cy

adu przestrzennego Polski. Jego celem

strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zró nicowanych
potencja ów rozwojowych do osi gni cia: konkurencyjno ci, zwi kszenia zatrudnienia
i

wi kszej

sprawno ci

pa stwa

oraz

spójno ci

spo ecznej,

gospodarczej

i przestrzennej w d ugim okresie.
Drugi Krajowy Plan Dzia
Krajowy Plan Dzia

Dotycz cy Efektywno ci Energetycznej (EEAP), 2011r.

w zakresie energii ze róde odnawialnych, 2010r.

8|Strona

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

Polityka Energetyczna Pa stwa do 2030 roku" zawieraj ca d ugoterminow strategi
rozwoju sektora energetycznego, prognoz zapotrzebowania na paliwa i energi oraz
program dzia

do 2012 roku. "Polityka" okre la 6 podstawowych kierunków rozwoju

naszej energetyki - oprócz poprawy efektywno ci energetycznej jest to mi dzy innymi
wzrost bezpiecze stwa dostaw paliw i energii. Przyj ty dokument zak ada równie
rozwój wykorzystania odnawialnych

róde energii oraz rozwój konkurencyjnych

rynków paliw i energii. Zak ada te ograniczenie wp ywu energetyki na rodowisko.
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" (przyj ta przez Sejm 23 sierpnia 2001
roku) zak adaj ca wzrost udzia u energii ze róde odnawialnych w bilansie paliwowoenergetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze zu ycia
no ników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych

róde energii u atwi

przede wszystkim osi gni cie za

onych w polityce ekologicznej celów w zakresie

obni enia emisji zanieczyszcze

odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz

zanieczyszcze powietrza.
„Polityka Klimatyczna Polski" (przyj ta przez Rad

Ministrów w listopadzie 2003r.)

zawieraj ca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020.
Dokument ten okre la mi dzy innymi cele i priorytety polityki klimatycznej Polski.
Prawo lokalne:
Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dukla.
Program Ochrony rodowiska gminy Dukla
Za

enia do planu zaopatrzenia w ciep o, energi

elektryczn i paliwa gazowe dla

gminy Dukla opracowane na lata 2013-2028
Plany odnowy miejscowo ci wed ug uchwa
NR XLI/257/13XLI/256/13XLI/259/13 XLI/258/13XLVII/314/14Nr V/29/11
Uchwa a XXVII/177/04 w sprawie uchwalenia " Programu Ochrony rodowiska wraz
z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla
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Uchwa a nr 117 -w sprawie uchwalenia Programu Ochrony rodowiska gminy Dukla
Strategia Rozwoju Spo eczno - Gospodarczego Województwa Podkarpackiego
w latach 2007-2020
Strategia Rozwoju Gminy Dukla na lata 2015-2022 UCHWA A NR XV/82/15
Dyrektywa 2009/28/WE
W dyrektywie 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku

okre lono krajowe cele

w zakresie udzia u energii z OZEw ko cowym zu yciu energii brutto w 2020 roku. Dla
Polski cel ten ustalono na poziomie co najmniej 15%. D
za

eniom,

pocz tkowo

w

Ustawie

Prawo

c do sprostania tym

energetyczne

i

odpowiednich

rozporz dzeniach zosta y zawarte ilo ciowe obowi zki zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w

ród ach odnawialnych, które na

sprzedaj ce energi

ono na wszystkie podmioty

odbiorcom ko cowym. Na pocz tku 2015 roku zosta a

wprowadzona Ustawa o odnawialnych

ród ach energii zmieniaj ca mechanizm

wsparcia OZE w Polsce i wprowadzaj ca nowe u atwienia dla ma ych producentów
energii. Dyrektywa stwarza równie

podstawy dla rozwoju mikroinstalacji OZE.

Z wielu wzgl dów (technicznych ekonomicznych i rodowiskowych) celów zawartych
w dyrektywie nie mo na zrealizowa wy cznie poprzez powstawanie du ych instalacji
OZE. Wprowadzaj c na 2020 rok obligatoryjne cele ilo ciowe udzia u energii z OZE,
dyrektywa tworzy tak e przestrze dla zrównowa onego rozwoju mikroinstalacji.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dukli jest zgodny z ww. europejskimi
dokumentami przede wszystkim w zakresie kierunków wytyczonych celów oraz
w zakresie wsparcia budowy mikroinstalacji OZE.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Dokumentem na szczeblu krajowym, z którym Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Dukla b dzie zgodny jest Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Plan
dzie spójny przede wszystkim z nast puj cymi kierunkami polityki energetycznej
pa stwa:
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popraw efektywno ci energetycznej,
rozwojem wykorzystania odnawialnych róde energii, w tym biopaliw,
ograniczeniem oddzia ywania energetyki na rodowisko.
W dokumencie tym zapisano równie cel udzia u energii z OZE w ko cowym zu yciu
energii brutto w 2020 r. i tym samym wzrost wykorzystania OZE jest jednym
z g ównych priorytetów w rozwoju polskiej energetyki.
Realizacja dwóch celów szczegó owych okre laj cych zmniejszenie zapotrzebowania
na energi w budynkach u yteczno ci publicznej oraz w gospodarstwach domowych
wp ynie na popraw

efektywno ci energetycznej. Trzeci cel szczegó owy PGN

zwi zany jest bezpo rednio z kierunkiem: Rozwój wykorzystania odnawialnych róde
energii, w tym biopaliw. Kierunek ten precyzuje m.in. wzrost udzia u odnawialnych
róde energii w finalnym zu yciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku
oraz dalszy wzrost tego wska nika w nast pnych latach. Osi gni cie trzech ww. celów
dzie skutkowa o zastosowaniem technologii niskoemisyjnych oraz redukcj

emisji

CO2, co w konsekwencji przyczyni si do ograniczenia oddzia ywania energetyki na
rodowisko.
Krajowy Plan Dzia
Krajowy Plan Dzia

dotycz cy efektywno ci energetycznej 2014
dotycz cy efektywno ci energetycznej 2014 jest ju

trzecim

dokumentem tej rangi w Polsce. Zosta on przygotowany w zwi zku z obowi zkiem
przekazywania Komisji Europejskiej sprawozda z wdra ania dyrektywy 2012/27/UE.
Zawiera

on

wyszczególnienie

planowanych

rodków

poprawy

efektywno ci

energetycznej oraz przedstawia dzia ania maj ce na celu wzrost efektywno ci
energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki. W dokumencie przedstawiono
cel krajowy do 2020 roku, jakim jest bezwzgl dne zu ycie energii finalnej w wysoko ci
71,6 Mtoe oraz bezwzgl dne zu ycie energii pierwotnej w wysoko ci 96,4 Mtoe.
Wszystkie
w te za
Za

cele

szczegó owe

enia Krajowego Planu Dzia

PGN

wpisuj

si

wi c

równie

.

enia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
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Za

enia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)

zosta y przyj te przez Rad

Ministrów w sierpniu 2011 roku. Dokument zosta

przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we wspó pracy z Ministerstwem
rodowiska

po

uwzgl dnieniu

konsultacji

spo ecznych

i

uzgodnie

mi dzyresortowych. Opracowanie dokumentu wynika o z konieczno ci redukcji
zanieczyszcze powietrza w kraju oraz potrzeby wywi zywania si z celów unijnego
pakietu energetyczno - klimatycznego. W Programie uwzgl dniono racjonalne
wydatkowanie rodków na rekomendowane dzia ania. Przedstawiono równie korzy ci
ekonomiczne, spo eczne i rodowiskowe, które zostan osi gni te w wyniku realizacji
za

NPRGN.

Celem g ównym NPRGN jest Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu
zrównowa onego rozwoju kraju. Natomiast cele szczegó owe obejmuj
niskoemisyjne

ród a

energii,

efektywno

takie

zagadnienia

jak:

energetyczna,

efektywno

gospodarowania surowcami, materia ami i odpadami, technologie

niskoemisyjne, nowe wzorce konsumpcji. W Programie wskazano, e w powy szych
obszarach powinny zosta

podj te konkretne dzia ania skutkuj ce obni eniem

poziomu emisyjno ci polskiej gospodarki.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dukli spe nia zalecenia i wymogi
przedstawione

w

Za

eniach

Niskoemisyjnej. Ka de z dzia
dzia
si

Narodowego

Programu

Rozwoju

Gospodarki

przedstawione w PGN jest zgodne z obszarami

NPRGN (np. Dzia anie 8 A „Wymiana kot ów na bardziej efektywne wpisuje"
w obszar niskoemisyjne

ród a energii, a dzia anie 5 „Termomodernizacja

budynków u yteczno ci publicznej oraz inteligentne budynki" - w obszar efektywno ci
energetycznej).
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Ustawa o odnawialnych ród ach energii

W dokumencie wprowadzono rozró nienie instalacji OZE ze wzgl du na ich wielko

.

Mikroinstalacjami zosta y okre lone instalacje o mocy do 40 kW, ma ymi instalacjami o mocy do 200 kW i du ymi instalacjami - o mocy powy ej 200 kW. Ustawa,
w zale no ci od mocy instalacji, wprowadza równie

uproszczenia administracyjne

i zwolnienia w zakresie koncesjonowania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.
Najwi ksze uproszczenia b

przewidziano dla mikroinstalacji.

W Projekcie Ustawy zrezygnowano z wspierania zielonymi certyfikatami produkcji
energii odnawialnej. Wprowadzono natomiast gwarancje dla w
o mocy do 3 kW oraz do 10 kW, która zak adaj
sprzedawa

wyprodukowan

energi

ciciela instalacji OZE

e przez 15 lat b dzie móg on

po sta ej, ustalonej cenie. Dla pozosta ych

instalacji o mocy do 1 MW i powy ej 1 MW b

przeprowadzone aukcje.

Strategia Rozwoju Spo eczno - Gospodarczego Województwa Podkarpackiego do
roku 2020

Bezpiecze stwo energetyczne rozumiane jest jako dostarczanie odpowiedniej
ilo ciowo i jako ciowo energii, przy zachowaniu niezawodno ci zasilania dla obecnego
i prognozowanego zapotrzebowania. Poniewa energia (w szczególno ci elektryczna)
stanowi

jedno

z

g ównych

mediów

umo liwiaj cych

funkcjonowanie

i rozwój wszelkich form aktywno ci cz owieka, jej niedostatek lub niew

ciwy

standard stanowi znacz ce ograniczenie dla rozwoju terenów, na których wyst puje.
Proponowane w strategii dzia ania i zadania w dziedzinie energetyki, ciep ownictwa
i

gazownictwa

zmierzaj

do

zaspokojenia

potrzeb

odbiorców

komunalnych

i podmiotów gospodarczych przy zachowaniu ekonomiki przyjmowanych rozwi za
i zasad ochrony
rozwoju

rodowiska naturalnego, a tak e promowania zrównowa onego

województwa

poprzez

wykorzystanie

istniej cych

bogactw

zasobów
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naturalnych, w tym: energii konwencjonalnej (ropa, gaz) i niekonwencjonalnej (wody
geotermalne, biomasa, energia s oneczna i wiatrowa). Jednocze nie zak ada si , e
zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego b dzie realizowane przy uwzgl dnieniu
obecnego stanu technicznego poszczególnych systemów, wymaganych potrzeb
w zakresie rozbudowy i modernizacji (m.in. bloków energetycznych) oraz w miar
wzrostu mo liwo ci finansowania przedsi wzi

z bud etu pa stwa, województwa lub

prywatnych inwestorów.

Kierunek dzia ania 1: Rozbudowa elektroenergetycznego systemu zasilaj cego
wysokiego napi cia. System zasilania wysokim napi ciem i zwi zane z nim stacje
redukcyjne, pokrywaj

wprawdzie aktualne potrzeby, jednak jego konfiguracja

i nierównomierne rozmieszczenie przestrzenne powoduje, e na niektórych obszarach
zbyt d ugie ci gi magistral. Skutkuje to ponadnormatywnymi spadkami napi cia,
zmniejszon

pewno ci

zasilania i ograniczeniem mo liwo ci pod czenia nowych

odbiorców. Przeciwdzia aniem takiemu stanowi rzeczy jest realizacja zak adanego
planu rozbudowy systemów zasilaj cych, polegaj ca na budowie odpowiedniej ilo ci
stacji redukcyjnych i odcinków linii wysokiego napi cia do ich zasilania.
Kierunek dzia ania 2: Modernizacja i rozbudowa uk adu rozdzielczego
i niskiego napi cia. Sieci rednich i niskich napi

redniego

stanowi ce uk ady rozdzielcze s

w znacznym stopniu wyeksploatowane. Do chwili obecnej odczuwalne s

jeszcze

skutki pierwotnej reelektryfikacji powojennej, przeprowadzanej przy ograniczonych
mo liwo ciach finansowych, materia owych i technologicznych oraz przyjmowanych
w tym czasie obci

eniach jednostkowych. Najstarsze elementy sieci wymagaj

odtworzenia i dostosowania do obowi zuj cych standardów zasilania energetycznego.
Konieczne jest zatem doko czenie reelektryfikacji obszaru województwa (problem
dotyczy oko o 40% wsi i 13% miast). Istotnym problemem jest równie

uzbrajanie

nowych terenów przewidzianych do zainwestowania.
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Kierunek dzia ania 3: Budowa i rozbudowa infrastruktury zwi zanej z energi
odnawialn . Wzrost zapotrzebowania na energi elektryczn , spowodowany rozwojem
sektora gospodarczego i komunalnego, ograniczona ilo
zanieczyszczenie
energetycznego

rodowiska
powoduj

i

przewidywane

konieczno

zasobów kopalnych, a tak e

zmiany

poszukiwania

strukturalne

sektora

alternatywnych

róde

wytwarzania energii.
Zgodnie z przyj

Strategi rozwoju energetyki odnawialnej, celem strategicznym jest

zwi kszenie udzia u tej energii do 7,5% w roku 2010 i do 14% w roku 2020
w strukturze zu ycia no ników pierwotnych. Odnawialne ród a energii mog stanowi
istotny udzia w bilansie energetycznym poszczególnych gmin. Mog

przyczyni si

równie do poprawy zaopatrzenia w energi na terenach o s abo rozwini tej strukturze
energetycznej. Szczególnie dla rejonów dotkni tych bezrobociem, odnawialne ród a
energii stwarzaj mo liwo ci w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast
tereny rolnicze, które z uwagi na zanieczyszczenie gleb nie nadaj
ro lin jadalnych, mog

by

si

do uprawy

wykorzystywane do upraw ro lin przeznaczonych jako

surowiec do produkcji biopaliw. Tereny rolnicze o niskiej bonitacji gleb mog
wykorzystywane

równie

pod

uprawy

ro lin

energetycznych

(wierzba,

by
ró a

bezkolcowa, malwa) jako surowiec (biomasa) do spalania w kot ach energetycznych
i produkcji OZE. W sytuacji województwa podkarpackiego istniej warunki eksploatacji
„zielonej energii” bazuj cej na wykorzystaniu: potencja u wód p yn cych, energii
onecznej, energii geotermalnej, biomasy, biopaliw, si y wiatru.

Kierunek dzia ania 4: Racjonalizacja zu ycia energii cieplnej i ograniczenie „niskiej
emisji”. Najpilniejsze zadania inwestycyjne w tym zakresie to:

modernizacja

i rozbudowa systemów ciep owniczych i wyposa enie ich w instalacje do redukcji
emisji

zanieczyszcze

gazowych

i

mieszkalnych i u yteczno ci publicznej,

py owych,

termorenowacja

budynków

ograniczanie strat ciep a przy spedycji.

Kierunek dzia ania 5: Rozbudowa i modernizacja uk adów gazowniczych. Obszary
województwa podkarpackiego pozbawione mo liwo ci dost pu do gazu ziemnego
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przede wszystkim jego po udniowa i wschodnia cz

powinny uzyska

takie

mo liwo ci ze wzgl du na ich specyfik . Jednocze nie tereny, przez które przebiegaj
gazoci gi tranzytowe systemu krajowego w tym na terenach obszarów górniczych
gazu ziemnego powinny uzyska

mo liwo

specjalne udogodnienia rekompensuj ce uci

ograniczenia ich u ytkowania lub
liwo ci. Realizacja tego kierunku

dzia ania b dzie polega na:
budowie, rozbudowie i modernizacji sieci i urz dze gazowych,
ograniczeniu strefy bezpiecze stwa lub zrekompensowaniu uci

liwo ci zwi zanych

z wydobyciem i transportem gazu ziemnego.

3 Cel i zakres opracowania

Celem Planu jest okre lenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie
zu ycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy i Miasta Dukla,
dzia

zmierzaj cych do redukcji zu ycia energii, zwi kszenia wykorzystania róde

odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomicznoekologiczn

ocen

ich efektywno ci. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu

równie wzmacnianie dzia
których

odnotowano

na rzecz poprawy jako ci powietrza na obszarach, na

przekroczenia

w powietrzu poprzez redukcj

poziomów

emisji zanieczyszcze

dopuszczalnych

substancji

(m.in. py ów, dwutlenku siarki

oraz tlenków azotu). Po przyj ciu PGN przez Rad Miejskiej w Dukli b dzie on mia
charakter

dokumentu

obowi zuj cego,

okre laj cego

cele

strategiczne

i szczegó owe oraz dzia ania dla ich osi gni cia w perspektywie krótko-,

rednio-

i d ugoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych
róde finansowania. Ustalone zostan równie zasady monitorowania i raportowania
wyników

prowadzonej

polityki

ekologiczno-energetycznej.

Opracowany

gospodarki niskoemisyjnej oraz zaplanowane dzia ania przyczyni

si

Plan

do poprawy

stanu rodowiska i jako ci ycia mieszka ców na terenie Gminy i Miasta Drzewica.
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PGN realizuje cele jakimi s : rozwój niskoemisyjnych

róde energii, poprawa

efektywno ci energetycznej, poprawa efektywno ci gospodarowania surowcami
i materia ami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie
powstawaniu oraz poprawa efektywno ci gospodarowania odpadami, promocja
nowych wzorców konsumpcji
Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest poprawa jako ci
powietrza

poprzez

ograniczenie

emisji

dwutlenku

w gla

oraz

podniesienie

efektywno ci energetycznej w gminie i wk ad w osi gni cie celów okre lonych
w pakiecie energetyczno-klimatycznym do roku 2020.
Realizacja wy ej wymienionego celu przyczyni do wywi zania si

gminy

z obowi zków wynikaj cych z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci
energetycznej. Do zobowi za tych zalicza si :
•redukcj emisji gazów cieplarnianych,
•zwi kszenie udzia u energii pochodz cej ze róde odnawialnych,
•redukcj zu ycia energii finalnej.
Powy sze

zobowi zania

zostan

osi gni te

g ownie

dzi ki

realizacji

nast puj cych celów operacyjnych:
•rozwój planowania energetycznego w gminie,
•identyfikacja obszarów problemowych na terenie gminy,
•rozwój systemu zarz dzania energi i rodowiskiem,
•obni enie poziomu energoch onno ci w poszczególnych sektorach odbiorców
energii,
•optymalizacja dzia

zwi zanych z produkcj i wykorzystaniem energii,

•utrzymanie tendencji wzrostowej wykorzystania energii ze róde odnawialnych,
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•podniesienie

poziomu

wiadomo ci

spo ecze stwa

z

zakresu

ochrony

rodowiska,
•aktywizacja lokalnej spo eczno ci oraz poszczególnych uczestników

4 Za

enia polityki energetycznej

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dukla zosta opracowany zgodnie ze
szczegó owymi zaleceniami dotycz cymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej
udost pnionymi przez Narodowy Fundusz Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z wytycznymi zalecana struktura
dokumentu powinna przedstawia si nast puj co:
1. Streszczenie
2. Ogólna strategia
Cele strategiczne i szczegó owe
Stan obecny
Identyfikacja obszarów problemowych
W marcu 2011 roku Komisja Europejska przed

a Plan dzia ania prowadz cy

do przej cia na konkurencyjn gospodark niskoemisyjn do 2050(1) (zwany planem
dzia ania), który formu uje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do
2050 roku. Redukcja w 2050 roku powinna wynosi 8095% w porównaniu do emisji
w 1990 roku.

1

Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-spo ecznego i komitetu regionów,
Plan dzia ania prowadz cy do przej cia na konkurencyjn gospodark niskoemisyjn do 2050 r., Bruksela 2011
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Polska, jako kraj nale

cy do Unii Europejskiej, zobowi zana jest dostosowa

swoj polityk energetyczn do wymaga , jakie stawia si

wszystkim innym krajom

cz onkowskim. Dzieje si tak równie w aspekcie wykorzystania energii z OZE.
Dyrektywa 2009/28/WE
W dyrektywie 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku(2) okre lono natomiast krajowe
cele w zakresie udzia u energii z OZE w ko cowym zu yciu energii brutto
w 2020 roku. Dla Polski cel ten ustalono na poziomie co najmniej 15%. D
sprostania

tym

za

eniom,

pocz tkowo

w

Ustawie

Prawo

c do

energetyczne

i odpowiednich rozporz dzeniach zosta y zawarte ilo ciowe obowi zki zakupu energii
elektrycznej wytworzonej w

ród ach odnawialnych, które na

ono na wszystkie

podmioty sprzedaj ce energi odbiorcom ko cowym. Na pocz tku 2015 roku zosta a
wprowadzona Ustawa o odnawialnych

ród ach energii zmieniaj ca mechanizm

wsparcia OZE w Polsce i wprowadzaj ca nowe u atwienia dla ma ych producentów
energii.
Dyrektywa stwarza równie
energetyki

prosumenckiej.

Z

podstawy dla rozwoju mikroinstalacji OZE oraz
wielu

wzgl dów

(technicznych,

ekonomicznych

i rodowiskowych) celów zawartych w dyrektywie nie mo na zrealizowa wy cznie
poprzez powstawanie du ych instalacji OZE. Wprowadzaj c na 2020 rok obligatoryjne
cele ilo ciowe udzia u energii z OZE, dyrektywa tworzy tak e przestrze

dla

zrównowa onego rozwoju mikroinstalacji.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dukla jest zgodny z ww. europejskimi
dokumentami przede wszystkim w zakresie kierunków wytyczonych celów oraz
w zakresie wsparcia budowy mikroinstalacji OZE.

2

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2009/28/we z dnia 23 kwietnia 2009 r. , w sprawie promowania stosowania energii ze
róde odnawialnych zmieniaj ca i w nast pstwie uchylaj ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Bruksela 2009

19 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku(3)
Dokumentem na szczeblu krajowym, z którym Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Dukla b dzie zgodny jest Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Plan
dzie spójny przede wszystkim z nast puj cymi kierunkami polityki energetycznej
pa stwa:
- popraw efektywno ci energetycznej,
- rozwojem wykorzystania odnawialnych róde energii, w tym biopaliw,
- ograniczeniem oddzia ywania energetyki na rodowisko.
W dokumencie tym zapisano równie cel udzia u energii z OZE w ko cowym
zu yciu energii brutto w 2020 r. i tym samym wzrost wykorzystania OZE jest jednym
z g ównych priorytetów w rozwoju polskiej energetyki.
Realizacja

dwóch

zapotrzebowania

na

celów
energi

szczegó owych
w

budynkach

okre laj cych
u yteczno ci

zmniejszenie

publicznej

oraz

w gospodarstwach domowych wp ynie na popraw efektywno ci energetycznej. Trzeci
cel

szczegó owy

PGN

zwi zany

jest

bezpo rednio

z

kierunkiem:

Rozwój

wykorzystania odnawialnych róde energii, w tym biopaliw. Kierunek ten precyzuje
m.in. wzrost udzia u odnawialnych

róde energii w finalnym zu yciu energii co

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wska nika
w nast pnych latach. Osi gni cie trzech ww. celów b dzie skutkowa o zastosowaniem
technologii niskoemisyjnych oraz redukcj emisji CO2, co w konsekwencji przyczyni
si do ograniczenia oddzia ywania energetyki na rodowisko.
Krajowy Plan Dzia
Krajowy Plan Dzia
dokumentem

tej

rangi

dotycz cy efektywno ci energetycznej 2014(4)
dotycz cy efektywno ci energetycznej 2014 jest ju trzecim
w

Polsce.

Zosta

on

przygotowany

z obowi zkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozda

w

zwi zku

z wdra ania

3

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Uchwa a nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada
2009 r., Warszawa 2009
4
Krajowy Plan Dzia
dotycz cy efektywno ci energetycznej dla Polski 2014, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014
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dyrektywy 2012/27/UE.(5) Zawiera on wyszczególnienie planowanych

rodków

poprawy efektywno ci energetycznej oraz przedstawia dzia ania maj ce na celu
wzrost

efektywno ci

energetycznej

w

poszczególnych

sektorach

gospodarki.

W dokumencie przedstawiono cel krajowy do 2020 roku, jakim jest bezwzgl dne
zu ycie energii finalnej w wysoko ci 71,6 Mtoe(6) oraz bezwzgl dne zu ycie energii
pierwotnej w wysoko ci 96,4 Mtoe. Wszystkie cele szczegó owe PGN wpisuj si wi c
równie w te za

enia Krajowego Planu Dzia

.

Za

enia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (7)

Za

enia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)

zosta y przyj te przez Rad

Ministrów w sierpniu 2011 roku. Dokument zosta

przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we wspó pracy z Ministerstwem
rodowiska

po

uwzgl dnieniu

konsultacji

spo ecznych

i

uzgodnie

mi dzyresortowych. Opracowanie dokumentu wynika o z konieczno ci redukcji
zanieczyszcze powietrza w kraju oraz potrzeby wywi zywania si z celów unijnego
pakietu energetyczno - klimatycznego. W Programie uwzgl dniono racjonalne
wydatkowanie rodków na rekomendowane dzia ania. Przedstawiono równie korzy ci
ekonomiczne, spo eczne i rodowiskowe, które zostan osi gni te w wyniku realizacji
za

NPRGN.
Celem g ównym NPRGN jest Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu

zrównowa onego rozwoju kraju. Natomiast cele szczegó owe obejmuj
niskoemisyjne

ród a

energii,

efektywno

takie

zagadnienia

jak:

energetyczna,

efektywno

gospodarowania surowcami, materia ami i odpadami, technologie

niskoemisyjne, nowe wzorce konsumpcji. W Programie wskazano, e w powy szych
obszarach powinny zosta

podj te konkretne dzia ania skutkuj ce obni eniem

poziomu emisyjno ci polskiej gospodarki.

5

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pa dziernika 2012 r. w sprawie efektywno ci
energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE
6
toe - jednostka energii - tona oleju ekwiwalentnego = 11,63 MWh lub 41,87 GJ (Mtoe = 1 000 000 toe)
7
Za enia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo rodowiska, Warszawa
2011
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dukla spe nia zalecenia i wymogi
przedstawione

w

Za

eniach

Niskoemisyjnej. Ka de z dzia
dzia

Narodowego

Programu

Rozwoju

Gospodarki

przedstawione w PGN jest zgodne z obszarami

NPRGN (np. Dzia anie 8 A „Wymiana kot ów na bardziej efektywne

wpisuje"

si

w

obszar

niskoemisyjne

ród a

energii,

a

dzia anie

5

„Termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej oraz inteligentne
budynki" - w obszar efektywno ci energetycznej).
Ustawa o odnawialnych ród ach energii(8)
W dokumencie wprowadzono rozró nienie instalacji OZE ze wzgl du na ich
wielko

. Mikroinstalacjami zosta y okre lone instalacje o mocy do 40 kW, ma ymi

instalacjami - o mocy do 200 kW i du ymi instalacjami - o mocy powy ej 200 kW.
Ustawa, w zale no ci od mocy instalacji, wprowadza równie

uproszczenia

administracyjne i zwolnienia w zakresie koncesjonowania i prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej. Najwi ksze uproszczenia b

przewidziano dla mikroinstalacji.

W Projekcie Ustawy zrezygnowano z wspierania zielonymi certyfikatami produkcji
energii odnawialnej. Wprowadzono natomiast gwarancje dla w
o mocy do 3 kW oraz do 10 kW, która zak adaj
sprzedawa

wyprodukowan

energi

ciciela instalacji OZE

e przez 15 lat b dzie móg on

po sta ej, ustalonej cenie. Dla pozosta ych

instalacji o mocy do 1 MW i powy ej 1 MW b

przeprowadzone aukcje.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dukla jest zgodny z Projektem ustawy
o OZE m.in. w zakresie promowania rozwoju mikroinstalacji.
Strategia

Rozwoju

Spo eczno

-

Gospodarczego

Województwa

Podkarpackiego do roku 2030.(9)

Strategia Rozwoju Spo eczno - Gospodarczego Województwa Podkarpackiego do
roku 2020 jest regionalnym dokumentem strategicznym, który zostanie zrealizowany

8 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ród ach energii (Dz. U. 2015 poz. 478)
9

Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego województwa podkarpackiego do roku 2020.
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m.in.

przez

PGN

dla

Gminy

Dukla.

Opracowany

PGN

jest

z celami operacyjnymi województwa. Poprawa jako ci i ochrona

zgodny
rodowiska

przyrodniczego oraz dostosowana do potrzeb sie no ników energii. Cele te okre laj ,
e wa nym obszarem zainteresowania Samorz du Województwa jest poprawa
efektywno ci energetycznej. Ponadto w ramach realizacji celów, zalecane s
inwestycje unowocze niania systemów, zmniejszania ich awaryjno ci, ograniczania
strat podczas przesy u oraz umo liwiaj ce w czanie ró nych róde energii, w tym
równie

OZE. Rozwi zania zaproponowane w PGN takie jak termomodernizacja

budynków mieszkalnych i u yteczno ci publicznej czy modernizacja o wietlenia
wp yn na realizacj celów Strategii.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.(10)
Dokument ten okre la struktur

przestrzenn

województwa. W zakresie do

rozwoju energetyki w województwie zaleca popraw

efektywno ci zaopatrzenia

i zabezpieczenia potrzeb energetycznych regionu. Ten cel wiod cy powinien by
realizowany m.in. przez racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, w tym
równie

surowców odnawialnych (ze szczególnym uwzgl dnieniem biomasy) oraz

wymian

kot ów na bardziej efektywne. Dodatkowo zgodnie z planem województwa

podkarpackiego zak ada si

zapewnienie wysokiej jako ci powietrza i ograniczenie

emisji gazów cieplarnianych. Osi gniecie jak najlepszej jako ci powietrza jest celem,
który ma zapewni wymagane prawem standardy jako ci rodowiska oraz w

ciwe

standardy jako ci ycia mieszka ców. Polityka przestrzenna w tym zakresie polega
dzie na d
przekrocze

eniu do poprawy jako ci powietrza na obszarach wyst powania

warto ci kryterialnych oraz na utrzymaniu stanu na tym samym, lub

lepszym poziomie, na obszarach, gdzie jako
wymogi normatywne. Sprzyja
województwa

i

racjonalne

powietrza jest zadowalaj ca i spe nia

temu b dzie w
wykorzystanie

ciwe kszta towanie przestrzeni

lokalnych

uwarunkowa ,

zasobów

i predyspozycji rodowiska przyrodniczego dla m.in. rozwoju ró nych form energetyki
odnawialnej. Istotnym elementem polityki przestrzennej b
10

dzia ania zmierzaj ce do

Uchwa a Nr 321/7678/14Nr Plan Zagospodarowania Przestrzennego woj. Podkarpackiego 2030
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ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co w konsekwencji wpisywa si

b dzie

w kierunku przeciwdzia ania globalnym zmianom klimatycznym.

Podstawowe dzia ania w zakresie poprawy jako ci powietrza w województwie
podkarpackim to :
- realizacja naprawczych Programów Ochrony Powietrza opracowanych dla sfery
podkarpackiej, dla wytypowanych obszarów wyst puj cych przekrocze ,
- ograniczenie emisji przemys owej i emisji sieci komunikacyjnej np. poprzez
zastosowanie technologii niskoemisyjnych,
- ograniczenie lokalizacji nowych, znacz cych róde emisji na obszarach o du ym
potencjale przyrodniczym, turystycznym i uzdrowiskowym,
- rozwój infrastruktury wykorzystuj cej

ród a odnawialne do produkcji energii

elektrycznej i cieplnej,
- utrzymanie i powi kszenie terenów zieleni w miastach
-

zwi kszenie

powierzchni

lasów,

g ownie

poprzez

zalesienie

obszarów

nieprzydatnych rolniczo.

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej(11)

ównym celem sporz dzenia i wdro enia Programu Ochrony Powietrza jest
przywrócenie naruszonych standardów jako ci powietrza, a przez to poprawa
warunków ycia mieszka ców, podwy szenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza
jako
ma

ycia w strefie. Realizacja zada wynikaj cych z Programu Ochrony Powietrza
na

celu

zmniejszenie

st

enia

substancji

zanieczyszczaj cych

11

Program ochrony powietrza dla strefy warmi sko-mazurskiej ze wzgl du na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla py u PM10 i
poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10.
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w powietrzu

w danej

strefie

do

poziomów dopuszczalnych

i

docelowego

i utrzymywania go na takim poziomie. Program Ochrony Powietrza zalicza Gmin
Dukl do obszaru strefy podkarpackiej. Na obszarze tym stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnego py u zawieszonego oraz docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10
poziomu 24-godzinnego st
24-godzinnego st
wskazuje,

enia py u PM10. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu

enia py u PM10 wyst puj

wy cznie w sezonie grzewczym co

e na uzyskiwany wynik ma wp yw emisja ze spalania paliw do celów

grzewczych.

5 Charakterystyka gminy Dukla

Gmina Dukla po
wschodniej cz

ona jest w po udniowo- wschodniej Polsce, w po udniowo-

ci województwa podkarpackiego oraz w po udniowej cz

kro nie skiego. Dukla jest gmin miejsko- wiejsk po

ci powiatu

on przy granicy ze S owacj

(po udniowa granica gminy jest jednocze nie granic Polski ze S owacj ).
Gmina Dukla jest jedn ze 160 gmin w województwie, przy czym jedn z 29 gmin
miejsko- wiejskich. Graniczy z gminami:
od pó nocy z gminami Miejsce Piastowe i Chorkówka (powiat kro nie ski);
od wschodu z gminami Ja liska, Rymanów, Iwonicz- Zdrój (powiat
kro nie ski);
od zachodu z gminami Nowy migród i Krempna (powiat jasielski).
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Rysunek 1 Mapa zasi gu gminy miasto Dukla

Miasto Dukla po
Jasio

one jest w ród wzniesie

(dop yw Wis oki), w odleg

Beskidu Dukielskiego, nad rzek

ci 20 km od Krosna i 16 km od przej cia

granicznego w Barwinku.
Gmina Dukla jest jedn z dziesi ciu gmin powiatu kro nie skiego. Gmina zajmuje
powierzchni

235,14 km2 (w tym miasto 5, 48 km2) i obejmuje

Beskidu Niskiego zwan

rodkow

cz

Beskidem Dukielskim. Ogólna powierzchnia gminy stanowi

ok. 25,4% powierzchni powiatu kro nie skiego i ok. 1,3% powierzchni województwa
podkarpackiego. Pod wzgl dem zajmowanej powierzchni, Gmina Dukla jest
najwi ksz gmin powiatu kro nie skiego.
rodki miejskie, które w najwi kszym stopniu mog
spo eczno- gospodarczy gminy, znajduj

si

w odleg

oddzia ywa

na rozwój

ciach: Krosno- ok. 20 km,

Sanok- ok. 46 km.
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Rysunek 2 Zestawienie powierzchniowe gmin powiatu kro nie skiego

Od 1 stycznia 2010 r. w sk ad Gminy Dukla wchodzi miasto Dukla
i 21miejscowo ci wiejskich oraz 2 niezamieszka e zgrupowanych w 21 so ectwach.
Liczba so ectw gminy uleg a zmniejszeniu z 26 na 21 w skutek reaktywowania z dniem
1 stycznia 2010 r. Gminy Ja liska, w obszarze której znalaz y si

miejscowo ci

wchodz ce dotychczas w sk ad Gminy Dukla, tj. Czeremcha, Daliowa, Ja liska,
Lipowiec,

Posada

Ja liska,

Szklary, Wola

Ni na

i

Wola

Wy na.

Podzia

administracyjny Gminy Dukla od 2010 r. przedstawia zamieszczona poni ej mapa:
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Rysunek 3 Podzia administracyjny gminy. ród o: Gmina Dukla

Rol

o rodka administracyjno- us ugowego pe ni Miasto Dukla, po

w pó nocnej cz

one

ci Gminy Dukla. Miasto jest administracyjnym, gospodarczym,

edukacyjnym i kulturalnym centrum gminy.
28 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

Zestawienie so ectw pod wzgl dem zajmowanej powierzchni oraz liczby posesji
przedstawia poni sza tabela:
Tabela 1 * Ilo

mieszkania w budynkach zamieszkania zbiorowego. ród o Gmina Dukla

Lp.

So ectwo

Powierzchnia so ectwa [ha]

Ilo

1.

Barwinek

1163

48 + 8 mieszka *

2.

Cergowa

853

328+54 mieszkania*

3.

Chyrowa

1086

36

4.

G ojsce

783

226

5.

Iwla

1166

214 + 1 mieszkanie*

6.

Jasionka

812

286

7.

Lipowica

254

89

1095

473

8.

ki Dukielskie

posesji

9

Myszkowskie

130

17

10.

Mszana

1892

39 + 42 mieszkania*

11.

Nadole

318

154

12.

Nowa Wie

128

48

13.

Olchowiec

1447

19

14.

Równe

1391

551

15.

Teodorówka

928

310

16.

Tylawa

1874

104

17.

Trzciana

1037

55

18.

Wietrzno

433

249

19.

Zawadka

2066

43 + 16 mieszka *

Rymanowska
20.

Zboiska

173

110

21.

Zyndranowa

1974

34

22.

Miasto Dukla

548

390 + 306 mieszka *

29 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

Uk ad terytorialny poszczególnych so ectw charakteryzuje si

znacznym

zró nicowaniem. Najmniejszymi powierzchniowo so ectwami (poni ej 400 ha) s :
Nadole, Lipowica, Zboiska, Nowa Wie , które zajmuj

niewiele ponad 4% obszaru

wiejskiego gminy. Natomiast najwi kszymi so ectwami o powierzchni powy ej 1000 ha
: Barwinek, Chyrowa, Iwla,

ki Dukielskie, Mszana, Olchowiec, Równe, Tylawa,

Trzciana, Zawadka Rymanowska, Zyndranowa, które

cznie zajmuj

ok. 78%

obszaru wiejskiego gminy.
W strukturze funkcjonalno- przestrzennej gminy wyró nia si
elementy

zainwestowania

z przewag

funkcji:

podstawowe

mieszkaniowo –

us ugowych,

przemys owych (Miasto Dukla), rolniczych, rekreacyjnych i komunikacyjnych. Znaczne
powierzchnie obejmuj

grunty rolne, co jest zgodne z rolniczym charakterem tego

obszaru oraz lasy i grunty le ne.
Wed ug danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. ponad 30 % ogólnej
powierzchni gminy stanowi

grunty znajduj ce si

w u ytkowaniu gospodarstw

rolnych. Funkcjonuj ce gospodarstwa s raczej ma e. Wg danych PSR (stan na 2010
r.), liczba indywidualnych gospodarstw rolnych ogó em w gminie wynosi a 2604.
Dominowa y gospodarstwa bardzo ma e (do 1 ha w cznie), które stanowi

ponad

50%. W dalszej kolejno ci znajduj si gospodarstwa o areale z przedzia u 1-15 ha,
których liczba na koniec 2010 r. wynosi a 1264, tj. ok. 49% wszystkich gospodarstw
indywidualnych w gminie. Gospodarstwo powierzchni 15 ha i wi cej by o zaledwie 28
tj. niewiele ponad 1%. Na przestrzeni ostatnich lat nast pi
zainteresowania dzia alno ci
si

rolnicz . Rolnictwo na obszarze gminy charakteryzuje

du ym rozdrobnieniem gospodarstw i produkcj

wielokierunkowej

gospodarki

indywidualnych powoduje,
zatrudnienia

poza

znaczny spadek

indywidualnej.

e znaczna cz

rolnictwem

w

zak adach

ywno ci prowadzon
Rozdrobnienie

w formie

gospodarstw

lokalnej spo eczno ci poszukuje
produkcyjnych

i

us ugowych

zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Dukla oraz poza ni .
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Powy sza sytuacja skutkuje zwi kszaniem si powierzchni od ogów i ugorów,
co w dalszej kolejno ci stwarza potencjalne zagro enie dla degradacji gleb u ytków
rolnych.
Gospodarka gminy opiera si
zasobów,

zró nicowaniu

lokalnej

infrastrukturze turystycznej. Obecno

wi c g ównie na wykorzystaniu lokalnych
dzia alno ci

produkcyjnej

oraz

rozwini tej

obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-

krajobrazowych na terenie gminy predysponuje j do rozwoju ró nych form turystyki
i wypoczynku.
Gmina Dukla po
charakteryzuje si

ona na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych

wyst powaniem du ej ró norodno ci gleb ró ni cych si

pochodzeniem, sk adem chemicznym i mechanicznym oraz naturaln urodzajno ci .
W górzystej cz

ci wyst puj nast puj ce gleby:

wietrzeniowe o

redniej mi

szo ci i znacznej zawarto ci szkieletu

w typach gleb brunatnych i pseudobielicowych, s abo kwa nych,
kwa nych i wy ugowanych, maj cych sk ad mechaniczny glin, py ów
zwyk ych i ilastych, zalegaj ce na stokach wzgórz,
aluwialne na obszarze starych i wspó czesnych tarasów rzecznych
w typie mad górskich, mad brunatnych i wy ugowanych- deluwialnych
i czarnych ziem deluwialnych, posiadaj cych zró nicowany sk ad
mechaniczny: py ów ilastych, piasków i wirów,
osady deluwialne w dolnych rejonach stoków.

Na

pó nocno-

zachodnich

kra cach

gminy

wyst puj

p aty

utworów

lessopodobnych pochodzenia eolicznego o wysokiej przydatno ci rolniczej. Zarówno
na obszarze u ytków rolnych jak równie
pochy

lasów, gleby s

g bokie, na ma ych

ciach zasobnew przyswajalne sk adniki pokarmowe a wi c przydatne do

uprawy cennych gatunków ro lin. Na podstawie rolniczej klasyfikacji gleb u ytków
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rolnych w najwi kszym uogólnieniu na poszczególne klasy bonitacyjne przypada:
0,3% klasa II, 3,6% klasa III, 44,4% klasa IV, 36,0% klasa V, 15,7% klasa VI.
W

po udniowej

cz

ci

gminy

sk ad

charakterystyczny dla glin, natomiast w rodkowej cz

granulometryczny

gleb

jest

ci zalegaj gleby ilaste.

Procesy glebotwórcze zachodz ce pod wp ywem wzrostu i rozwoju naturalnej
ro linno ci doprowadzi y do wytworzenia na tych terenach gleb brunatnych (obecnie
znajduj cych si

w u ytkowaniu rolniczym) przetworzonych i zdegradowanych.

Najlepsze gleby znajduj

si

w dolinie i starorzeczu rzeki Jasio ki w cz

Zboiska, Równe, Wietrzno. W kilku ma ych obszarach wyst puj
torfowo-

mu owe,

które posiadaj

walory ekologiczne,

ci wsi

gleby organiczne

podobnie jak grunty

klasyfikowane jako nieu ytki z naturaln ro linno ci , które przewa nie otaczaj oczka
wodne.
Rozpatruj c cechy agrotechniczne gleb nale y stwierdzi

szeroki zakres ich

rolniczej przydatno ci, z uwagi na korzystne warunki wodno- powietrzne oraz
naturaln zasobno

w przyswajalne sk adniki pokarmowe.

ówne zagro enie stanowi

zanieczyszczenia gleb wzd

dróg a tak e

zanieczyszczenia wynikaj ce z s siedztwa przemys u. Gleby ulegaj

degradacji

w wyniku nadmiernego zakwaszenia i zubo enia pod wzgl dem zasobno ci
w makrosk adniki, co jest

ci le zwi zane z emisj

komunikacyjnego jak równie

emisj

zanieczyszcze

zanieczyszcze

pochodzenia

przemys owych a tak e

stosowaniem nawozów mineralnych.
Pagórkowata i falista powierzchnia terenu stanowi pewnego rodzaju utrudnienia
dla gospodarki rolnej. Nachylenia stoków powoduj

powierzchniow

erozj

wodn

(wymywanie gruntów) oraz trudno ci w mechanizacji upraw.
Uk ad sieci komunikacyjnej istniej cy na obszarze Gminy i Miasta Dukla ma
charakter mieszany, rusztowo- promienisty i ukszta towany zosta

na skutek

ywio owego, historycznego rozwoju obszaru. G ówne ci gi komunikacyjne gminy
biegn w nast puj cych kierunkach:
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Rzeszów- Barwinek,
Tylawa- Ja liska- Koma cza,
Dukla- Gorlice.
Uk ad sieci komunikacyjnej Gminy i Miasta Dukla zdeterminowany jest
nast puj cymi czynnikami:
historyczne po

enie Dukli przy szlaku handlowym prowadz cym z Polski

przez Prze cz Dukielsk na W gry i kraje ba ka skie,
mo liwo ci rozwoju gminy zgodnie z konfiguracja terenu, g ównie w dolinach.
Sie

drogow

na terenie gminy tworz

ogólnodost pne drogi i ci gi

komunikacyjne publiczne:
krajowe: droga nr 19

relacji Radom- Rzeszów- Barwinek z by ym

przej ciem granicznym w Barwinku. W granicach administracyjnych
gminy znajduje si 24,342 km tej drogi. Przebiega ona przez terytorium
gminy na kierunku pó noc- po udnie,
wojewódzkie: droga nr 897 relacji Tylawa- Ja liska- Koma czaWo osate- granica pa stwa oraz droga nr 993 relacji Gorlice- Nowy
migród- Dukla.

Przez obszar gminy (w kierunku pó noc- po udnie) przechodzi trasa europejska
kategorii B (E371), która na terenie Polski biegnie szlakiem drogi krajowej nr 19.
Uzupe nieniem uk adu podstawowego sieci komunikacyjnej na terenie Gminy
Dukla s

drogi powiatowe i gminne. Oprócz dróg gminnych publicznych w gminie

istniej drogi dojazdowe do zabudowa , pól i lasów.
Po

enie Dukli w w

le drogi krajowej, wojewódzkich i powiatowych stanowi

o jej atrakcyjno ci komunikacyjnej, poprzez atw

i stosunkowo dobr

dost pno

.

Przebieg drogi krajowej nr 19 poprzez obszary zabudowy mieszkaniowej jest
problematyczny z uwagi na wysokie obci

enie tej trasy ruchem tranzytowym.
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5.1 Warunki naturalne, klimat, rodowisko przyrodnicze
Wyst puj ce

na

terenie

gminy

warunki

tj. ukszta towanie i rze ba terenu, rodzaj pod
wiata ro linnego i zwierz cego, umo liwi

naturalne

(fizjograficzne),

a, stosunki wodne, klimat, zasoby

podzia i kwalifikowanie poszczególnych

obszarów dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Dukla obejmuje

rodkow

cz

Beskidu Niskiego zwan

Beskidem

Dukielskim. Obni enie Mszana- Tylawa- Zyndranowa dzieli Beskid Dukielski na dwa
subregiony.
W cz

ci zachodniej wyst puj

charakterystyczne dla Beskidu Niskiego wyd

one

ci gi wzniesie : na po udniu pasmo graniczne z Baranim (najwy szy szczyt Beskidu
Dukielskiego- 759 m n.p.m.), a na pó nocy pasmo ysej Góry- Danii. Cz
rozpada si

wschodnia

na cztery odr bne masywy: Mszany, Cergowej, Piotrusia oraz Ostrej

i Tokarni. Beskid Dukielski ma urozmaicone ukszta towanie powierzchni. Wyst puj tu
obok siebie pasma o uk adzie tzw. rusztowym (Studeny Wierch, Kury Wierch,
Baranie), wzniesienia wyspowe (Suchania), wynios e i ostre grzbiety (Cergowa) oraz
szerokie

wa y

konsekwencj

górskie

(Piotru ,

zró nicowanej

Tokarnia).

budowy

Urozmaicenie

geologicznej regionu.

powierzchni
Beskid

jest

Dukielski

zbudowany jest ze ska osadowych- g ównie piaskowców, upków i zlepie cówpowsta ych na dnie g bokiego morza istniej cego w górnej kredzie i paleocenie.
Po udniow

i zachodni

formacja grzbietotwórcz

cz

buduje tzw. p aszczowina magurska. Najwa niejsz

p aszczowiny magurskiej s

tzw. piaskowce magurskie.

Zjawiskiem charakterystycznym dla utworów fliszowych s
najcz

osuwiska. Osuwiska

ciej wyst puj w czo owym obszarze jednostki dukielskiej, np. na pó nocnych

stokach Cergowej. Powierzchnia gruntów le nych na terenie Gminy Dukla, wg danych
GUS, stan na 2012 r., wynosi 11990,8 ha, natomiast powierzchnia lasów 11 909,8 ha
(wska nik lesisto ci wynosi 50,6%). W uk adzie w asno ciowym dominuj

lasy

publiczne (10 582,8 ha), w tym lasy publiczne w asno ci Skarbu Pa stwa (10 013,7
ha).
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W Gminie dominuj

lasy regla dolnego z drzewostanem buka, jod y, sosny.

W wy szych partiach gór przewa a zespó buczyny karpackiej, której drzewostan
sk ada si g ównie z buka, jod y i jaworu. Pospolicie wyst puje bardzo rzadki w Polsce
podzespó tzw. suchej buczyny karpackiej z kostrzew
Typowe lasy

górska i turzyc

orz sion .

gowe wyst puj na terenach nadzalewowych nad rzek Jasio

Klimat gminy kszta tuj

.

masy powietrza polarnomorskiego (63% dni w roku).

W zwi zku ze znacznym obni eniem Karpat, w gminie wyst puj

silne wiatry typu

fenowego tzw. dukielskie, wiej ce z po udnia lub po udniowego- zachodu wzd
ci gów dolin. Wiatry te wyst puj w okresie jesienno- zimowym, s
a ich pr dko

ciep e i suche,

dochodzi do 20 m/s. Najch odniejszym miesi cem jest luty ( rednia

temperatura wynosi -50Co), natomiast najcieplejszym jest lipiec, gdzie

rednia

temperatura wynosi +15,70Co.
Maksimum opadów przypada na lipiec a minimum na stycze . Czas zalegania
pokrywy nie nej wynosi rednio 90 dni w roku.
Wody podziemne wyst puj

na terenie Gminy Dukla w trzech zasadniczych

zbiornikach. W dnach g ównych dolin rzecznych wody podziemne wyst puj
w przepuszczalnych utworach aluwialnych. Pozostaj one w bezpo rednim kontakcie
z wodami rzecznymi. Poziom ich zalegania nawi zuje do stanu wody w rzece. Wody
te s s abo lub zupe nie nieizolowane od powierzchni gruntami spoistymi i przez to s
najbardziej nara one na zanieczyszczenia.
Na stokach w utworach pokrywowych wyst puje poziom zawieszonych wód
ródglinowych o ma ej zasobno ci i du ych wahaniach poziomu wody. Kolejny zbiornik
wód podziemnych stanowi

uszczelnione utwory fliszowe. Wody wyst puj

boko ci 5-10 m, wahania zwierciad a wody s
Dolina Jasio ki w pó nocnej cz

niewielkie a zasobno

tu na

zmienna.

ci obszaru gminy znajduje si w granicach G ównego

Zbiornika Wód Podziemnych nr 433 „Dolina rzeki Wis oki” wyznaczonego przez
A. Kleczkowskiego. Jest to zbiornik czwartorz dowy, porowy.

Jego

czna

powierzchnia wynosi 181 km2, a jego zasoby dyspozycyjne oszacowano na ok. 23,5
tys.m3/dob . Ponadto w pó nocno- wschodniej cz

ci gminy wyst puj

wody
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mineralne podobne do tych, które s

eksploatowane w s siaduj cych z gmin

uzdrowiskach w Iwoniczu Zdroju i w Rymanowie Zdroju.
Wed ug W. Krzywiny i A. Soko owskiego pó nocna cz
ojsce, Teodorówka, Nadole, Dukla, Zboiska,
Cergowa, Jasionka) po

gminy tj. miejscowo ci:

ki Dukielskie, Wietrzno, Równe,

one s w rejonie o udokumentowanym wyst powaniu wód

mineralnych o zasobach statystycznych w granicach 15-50 m3/m2. Na terenie gminy
nie ma ustanowionych obszarów ochronnych zbiorników wód ródl dowych.
Obszar Gminy Dukla prawie w ca

ci po

ony jest w zlewni Wis oki (dop ywu Wis y).

Jedynie wschodnie kra ce wsi Równe i Jasionka po

one s

w zlewni Wis oka

(dop yw Sanu). G ówn rzek gminy jest Jasio ka (dop yw Wis oki). Jasio ka, podobnie
jak inne cieki na terenie gminy, wykazuje typow dla rzek karpackich nieregularno
przep ywów, z dwoma okresami wezbra : wiosennym (wezbrania roztopowe) i letnim
w lipcu, kiedy wyst puj

najwi ksze opady. Istotn

przestrzennej konsekwencj

tej nieregularno ci s

z punktu widzenia gospodarki
do

rozleg e tereny zalewowe

w dolinie Jasio ki.
Obszar Gminy Dukla odznacza si

walorami przyrodniczo- krajobrazowymi i w ok.

90% obj ty jest ró nymi formami prawnej ochrony przyrody (centralna i po udniowa
cz

gminy). Wyst puj ce na terenie gminy formy ochrony przyrody przedstawiono

w poni ej zamieszczonych tabelach:
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Tabela 2 Formy ochrony przyrody

Forma ochrony

Nazwa

Powierzchnia

Podstawa prawna

Magurski Park

194,4 km²

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada

przyrody

Park Narodowy

1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku

Narodowy

Narodowego (Dz. U. 1994 nr 126 poz. 618).

Rezerwat

63,50 ha

Zarz dzenie Ministra Le nictwa i Przemys u

Tysi clecia

Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie

na Cergowej

uznania za rezerwat przyrody (M.P. 1963 nr 15
poz. 90)

Górze

Igie ki

27,88 ha

Zarz dzenie Ministra Ochrony rodowiska i
Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w
sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.
1989 nr 44 poz. 357)

Cisy w Nowej

2,18 ha

Zarz dzenie Ministra Le nictwa i Przemys u
Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie

Wsi

uznania za rezerwat przyrody (M.P. 1957 nr 22
poz. 163)

Wadernik

10,72 ha

Zarz dzenie Ministra Ochrony rodowiska i

Rezerwaty

Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w

przyrody

sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.
1989 nr 44 poz. 357)

Modrzyna

17,69 ha

Zarz dzenie Ministra Le nictwa i Przemys u
Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. zmieniaj ce
zarz dzenie Ministra Le nictwa z dnia 25
sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M.P.1959 nr 66 poz. 342)

37 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

Park

Ja liski Park

Krajobrazowy

Krajobrazowy

Rozporz dzenie Nr 20 Wojewody

299,11 ha

Kro nie skiego z dnia 27
marca 1992 r. w sprawie utworzenia Ja liskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Kro nie skiego Nr 7, poz. 54,
zm. z 1996 r. Nr 8, poz. 59, zm. z 1997 r. Nr 5,
poz. 26, zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z
2004 r. Nr 46, poz. 487), zm. rozporz dzeniem
Nr 62 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16
czerwca 2005 r. w sprawie Ja liskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
Nr 82, poz. 1387)
Rozporz dzenie Nr 10 Wojewody

Obszar

Obszar

Chronionego

Chronionego

Kro nie skiego z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie

Krajobrazu

Krajobrazu

utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na

98 595 ha

terenie województwa kro nie skiego (Dz. Urz.

Beskidu

Woj. Kro nie skiego Nr 17, poz. 223),

Niskiego

zm. rozporz dzeniem Nr 56 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357, zm. Nr 149,
poz. 2435)

6 Infrastruktura energetyczna, cieplna

Zaopatrzenie terenu Gminy Dukla w energi

elektryczn

odbywa si

z krajowego

systemu elektroenergetycznego. Gmina le y w zasi gu dzia ania Spó ki Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

–

Wschód

S.A.

Operatorem

systemu

dystrybucyjnego

dzia aj cym w zasi gu terytorialnym Gminy Dukla jest PGE Dystrybucja S.A. Oddzia
Rzeszów (Rejon Energetyczny Krosno), wchodz ca w sk ad Grupy Energetycznej –
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

38 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

Przedstawiona poni ej charakterystyka i ocena systemu elektroenergetycznego oparta
zosta a na informacjach uzyskanych od w/w spó ek oraz informacjach zawartych
w dokumentach strategicznych gminy.
Przez teren Gminy Dukla przebiega eksploatowana przez PSE- Wschód S.A.
przesy owa linia elektroenergetyczna 400 kV Krosno Iskrzynia- Granica RP, dla której
szeroko

pasa technologicznego wynosi 80 m- po 40 m w obie strony od osi linii.

cicielem linii jest PSE S.A. (uprzednio dzia aj ca pod firm : PSE Operator S.A.).
Spó ka ta jako W

ciciel zobowi zana jest do przestrzegania przepisów w zakresie

ochrony rodowiska oraz przepisów i norm okre laj cych odleg

ci linii od innych

obiektów. Polskie Sieci Elektroenergetyczne- Wschód S.A. na podstawie odpowiedniej
umowy eksploatuj sie przesy ow .
Obowi zuj ce

w

PSE

S.A.

ustalenia

dotycz ce

pasa

technologicznego

elektroenergetycznych linii przesy owych przedstawiono poni ej:
1. W pasach technologicznych linii:
Nale y uzgadnia warunki lokalizacji wszelkich obiektów z w

cicielem linii,

Nie nale y lokalizowa budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na
sta y pobyt ludzi, w indywidualnych przypadkach, odst pstwa od tej zasady
mo e udzieli W

ciciel linii, na warunkach przez siebie okre lonych,

Teren nie mo e by
mieszkaniow

kwalifikowany jako teren przeznaczony pod zabudow

oraz zagrodow

gospodarcz (przesy ow ) W

ani jako teren zwi zany z dzia alno ci

ciciela linii,

Nie nale y sadzi drzew oraz ro linno ci wysokiej.
2.

Zalesienia

terenów

w uzgodnieniu z W

rolnych

mog

by

przeprowadzone

w

pobli u

linii

cicielem linii

3. Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obr bie pasa technologicznego linii
i w jego najbli szym s siedztwie powinny by zaopiniowane przez W

ciciela linii.
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4. Lokalizacja budowli zawieraj cych materia y niebezpieczne po arowo, stacji paliw
i stref zagro onych wybuchem w bezpo rednim s siedztwie pasów technologicznych
wymaga uzgodnie z W
5. Na linii b

prowadzone prace eksploatacyjne, remontowe i modernizacyjne

6. Dopuszcza si
przysz

cicielem linii

ciow

odbudow , rozbudow

budow

i przebudow

linii oraz ewentualn

nowej linii na jej miejscu. Realizacja inwestycji po trasie

istniej cej linii nie wy cza mo liwo ci rozmieszczenia s upów i urz dze niezb dnych
do korzystania z linii w innych ni dotychczasowych miejscach
7. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych w pobli u linii nale y upewni si , e
odleg

turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej NN, okre lona jako odleg

najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (kra ców opat turbiny) od osi linii,
nie jest mniejsza ni trzykrotna rednica ko a (3xd) zataczanego przez opaty turbiny
wiatrowej
8. W przypadku realizacji zada

przez inne podmioty, zwi zanych z remontem,

modernizacj lub budow infrastruktury krzy uj cej istniej ce linie nale y zg osi fakt
do zarz dcy sieci celem uzgodnienia warunków kolizji i realizacji prac budowlanych.
Na terenie Gminy i Miasta Dukla nie wyst puj

linie wysokiego napi cia (110 kV)

ce na maj tku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddzia Rzeszów.
Obszar Gminy i Miasta Dukla zasilany jest w energi

elektryczn

z nast puj cych

stacji elektroenergetycznych:
stacja 110/15 kV (GPZ) Iwonicz (transformator 110/SN o mocy 16 MVA,
obci

enie- ok. 5,6 MW) zlokalizowana na terenie Gminy Iwonicz,

stacja 30/15 kV Równe (transformator 30/15 kV o mocy 6,3 MVA, obci

enie-

ok. 2,79 MVA).
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Stacja transformatorowa GPZ ma za zadanie obni

wysokie napi cie (110kV) na

napi cie rednie i jest punktem zasilania, z którego wyprowadzone s magistralne linie
redniego napi cia 15kV w kierunku stacji transformatorowych SN/nN.
Linie magistralne SN zasilaj ce teren Gminy i Miasta Dukla przebiegaj nast puj co:
linia 30 kV Równe- Nieg owice,
linie 15 kV Równe- Besko, Równe- G ojsce, Iwonicz- Dukla.

Odbiorcy na terenie Gminy i Miasta Dukla s

zasilani z sieci niskiego napi cia za

po rednictwem stacji transformatorowych 30/0,4 kV i 15/0,4 kV. Linie

redniego

napi cia prowadzone s jako napowietrzne lub kablowe. Sie elektroenergetyczna SN
wykonana jest w wi kszo ci jako napowietrzna przewodami AFL 70, 50 i 35 mm2 na
erdziach betonowych.
Linie niskiego napi cia wykonane s w wi kszo ci jako napowietrzne przewodami AL.
o przekrojach 50, 35 i 25 mm2 na erdziach betonowych oraz drewnianych.
Przy modernizacjach i rozbudowie sieci

redniego napi cia standardem staje si

stosowanie sieci napowietrznej izolowanej, której zalet jest mniejsza (w stosunku do
sieci tradycyjnej) podatno

na zwarcia, co ma szczególne znaczenie na terenach

zalesionych.
Aktualny stan ilo ciowy urz dze
(oprócz linii SN i nN b

energetycznych na terenie Gminy i Miasta Dukla

cych na maj tku odbiorców)– wg danych PGE Dystrybucja

S.A. Oddzia Rzeszów przedstawia poni sza tabela:
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Tabela 3 D ugo

ugo

linii Sn i nN

Rodzaj linii

ugo

(km)

ugo

linii SN

130,1 km

linii napowietrznych redniego

122,2 km

napi cia
ugo

linii kablowych redniego

7,9 km

napi cia
linii nN

188,6 km

linii napowietrznych niskiego

169,2 km

ugo
ugo

napi cia
ugo

linii kablowych niskiego

19,4 km

napi cia
Sieci elektroenergetyczne to zarówno sieci kablowe, jak i napowietrzne, tj.
szczególnie nara one na awarie wywo ane czynnikami atmosferycznymi. Linie
napowietrzne stanowi ok. 94% sieci redniego napi cia i oko o 90% sieci niskiego
napi cia.

Rysunek 4 ród o: Planu zaopatrzenia w ciep o, energi elektryczn i paliwa gazowe dla Gminy Dukla
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Rysunek 5 ród o: Planu zaopatrzenia w ciep o, energi elektryczn i paliwa gazowe dla Gminy Dukla

Dostawa i dystrybucja energii na terenie Gminy i Miasta Dukla realizowana jest
za po rednictwem sieci rozdzielczej kablowo- napowietrznej redniego napi cia 15kV
wyposa onej w lokalne stacje transformatorowo- rozdzielcze 15/04kV, zlokalizowane
w poszczególnych miejscowo ciach. Rozdzia i dostawa energii ze stacji 15/04kV do
indywidualnych odbiorców oraz u ytkowników nast puje za pomoc przy czonych do
tych stacji lokalnych linii rozdzielczych niskiego napi cia 0,4kV. Lokalizacja stacji,
a tak e moc znamionowa transformatorów jest ci le powi zana z zapotrzebowaniem
energii elektrycznej na danym obszarze. Teren Gminy i Miasta Dukla zasilany jest za
pomoc 108 stacji transformatorowych SN/nN b

cych na maj tku PGE Dystrybucja

S.A. Oddzia Rzeszów. Sumaryczna moc transformatorów zasilaj cych odbiorców na
terenie gminy i miasta wynosi 11,935 MVA. Ponadto na przedmiotowym obszarze
zlokalizowane s stacje transformatorowe SN/nN b

ce na maj tku odbiorców.
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Rozmieszczenie stacji zale ne jest od potrzeb energetycznych, które warunkuje
wielko

osiedli osadniczych oraz rodzaj odbiorców.
Lokalizacj poszczególnych stacji transformatorowych SN/nN oraz przebieg linii

elektroenergetycznych wszystkich napi

przedstawia mapa za czona do niniejszego

opracowania.
Sie
zasilaj

rozdzielcza niskiego napi cia (nN) 0,4kV jest sieci

bezpo rednio

odbiorców komunalno – bytowych (gospodarstwa domowe oraz obiekty

gminne), sektor handlu i us ug oraz niewielkich odbiorców przemys owych. Ze wzgl du
na charakter odbiorców sie

niskiego napi cia mo na podzieli

na sie

zasilaj

odbiorców w energi elektryczn oraz sie o wietleniow . Nieliczni odbiorcy zasilani
bezpo rednio liniami redniego napi cia.
Istniej ca sie
w energi

elektroenergetyczna pokrywa w 100% potrzeby zasilania

elektryczn

wszystkich odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy.

Ogólnie stan eksploatowanej infrastruktury ocenia si
funkcjonalnego sieci

rednich napi

wynika,

jako dobry. Z oceny stanu

e najwi ksze problemy mog

wyst powa w obszarach o znacznym rozproszeniu zabudowy i odbiorców, gdzie linie
rozleg e, w zwi zku z czym mog
normatywnych

parametrów

wyst powa

technicznych.

problemy z utrzymaniem

D ugo

obwodów

z podstawowych mierników oceny stanu technicznego sieci nN – po
ugo

to

jeden

danym jest, aby

obwodu mierzona od stacji transformatorowej SN/nN nie by a wi ksza ni

500m. Najs abszym ogniwem uk adu doprowadzaj cego energi

do odbiorców

finalnych, o wysokim stopniu zagro enia awari s linie napowietrzne z przewodami
go ymi, charakteryzuj ce si d ugim okresem eksploatacji.

6.1

wietlenie uliczne

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (art. 18 ust. 1) do zada w asnych
gminy w zakresie zaopatrzenia w energi

elektryczn

nale y mi dzy innymi

44 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

planowanie o wietlenia miejsc publicznych i dróg, znajduj cych si na terenie gminy
i miasta oraz finansowanie tego o wietlenia.
Sie o wietleniowa na terenie gminy i miasta wyposa ona jest

cznie w 949

punktów o wietlaj cych drogi i miejsca publiczne. Ca kowita moc zainstalowanych
punktów

wietlnych wynosi ok. 77,58kW. Zu ycie energii elektrycznej do zasilania

wietlenia ulicznego na terenie gminy i miasta w 2012 r. wynios o 312 162 kWh. Ok.
90% opraw to lampy sodowe. Lampy sodowe to

ród a energooszcz dne

powszechnie stosowane w o wietleniu zewn trznym, ze wzgl du na wysok
skuteczno

wietln zast pi y stosowane wcze niej przestarza e lampy rt ciowe, co

pozwoli o na znaczne obni enie mocy zainstalowanych urz dze o wietleniowych.
Na terenie gminy i miasta na bie
urz dze

co wykonywane s

prace konserwacyjne

o wietlenia drogowego w celu utrzymania ich w nale ytym stanie

technicznym. W latach 2013- 2015 gmina realizowa a inwestycje polegaj ce na
rozbudowie oraz budowie o wietlenia ulicznego:
budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Chyrowa- etap II ,
budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Olchowiec- etap I .,
budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Zawadka Rymanowska,
budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Równe ul. ukasiewicza,
budowa o wietlenia ulicznego w G ojscach przy ul. Nadbrze nej,
rozbudowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Barwinek,
rozbudowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Cergowa,
rozbudowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Tylawa.
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6.2 System ciep owniczy

Na terenie Gminy Dukla nie istniej centralne systemy zaopatrzenia w ciep o
w postaci scentralizowanych

róde ciep a i sieci cieplnych. Obszar wiejski gminy

charakteryzuje niska g sto

cieplna, co wynika z charakteru zainwestowania-

przewa aj

zabudowania mieszkaniowe, g ównie jako zabudowa mieszkaniowa

zagrodowa oraz zabudowa jednorodzinna (domy wolnostoj ce prywatne, mieszanka
starej i nowej zabudowy). Wi ksza koncentracja zabudowy wyst puje na obszarze
miasta Dukla, gdzie wyró ni

mo na budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

Jednak najwi kszy stopie

zainwestowania stanowi zabudowa jednorodzinna

i zagrodowa na peryferiach miasta i jest ona charakterystyczna dla osadnictwa
wiejskiego.
Obecnie

potrzeby

cieplne

Gminy

Dukla

pokrywane

s

za

pomoc

rozproszonych lokalnych kot owni zlokalizowanych bezpo rednio przy odbiorcach
ciep a.
Budynki mieszkalne, u yteczno ci publicznej jak i sfery gospodarczej zasilane
z w asnych róde ciep a w postaci:
kot ownie

lokalne,

pracuj ce

dla

potrzeb

obiektów u yteczno ci

publicznej, budynków wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz
funkcjonuj cych zak adów produkcyjnych. Kot ownie lokalne to

ród a

ciep a o mocy znacznie poni ej 5MW, wytwarzaj ce ciep o na potrzeby
zasilanego budynku lub budynków, zlokalizowane w ró nych cz

ciach

gminy,
indywidualnych róde ciep a ma ych mocy, g ównie s

to wbudowane

kot ownie c.o. oraz trzony piecowe.

ytkowników ciep a zlokalizowanych na terenie Gminy Dukla mo na podzieli

na

nast puj ce kategorie:
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I. odbiorcy ciep a na cele bytowe, w tym:
budynki zamieszkania zbiorowego (nieliczne) – do celów ogrzewania
pomieszcze
budynki jednorodzinne i zagrodowe – do celów ogrzewania pomieszcze ,
przygotowania ciep ej wody u ytkowej i rzadziej posi ków
II. inni odbiorcy, w tym g ównie instytucje u yteczno ci publicznej (o wiata, urz d) oraz
budynki zwi zane z dzia alno ci
cieplna

wykorzystywana

jest

gospodarcz
do

ich w

celów

cicieli, zarz dców – energia
ogrzewczych

pomieszcze

i przygotowania ciep ej wody u ytkowej.

Uwarunkowania w zakresie sposobu uzyskania energii do celów grzewczych
i przygotowania ciep ej wody:
ród em energii do ogrzewania pomieszcze

w zabudowie mieszkaniowej s

wbudowane systemy grzewcze w postaci instalacji centralnego ogrzewania
oraz trzonów piecowych. Z dost pnych danych statystycznych wynika,

e

w paleniska piecowe wyposa onych jest ok. 35% mieszka . Tego typu
instalacje pracuj z regu y w najstarszej zabudowie, gdzie rednia powierzchnia
mieszkaniowa budynku wynosi oko o 58 m2. Piecowy system ogrzewania oparty
jest na tradycyjnym paliwie, obok w gla spala si

równie

drewno, odpady

drzewne i inne odpady gospodarskie.
Zbiorowa dostawa ciep a realizowana jest dla dwóch budynków wielorodzinnych
w Dukli, gdzie

ród em ciep a jest kot ownia na gaz zlokalizowana w budynku

Wspólnoty Mieszkaniowej w Dukli przy ul. Trakt W gierski 13. Ponadto dostawa ciep a
do budynku mieszalnego wielorodzinnego w Barwinku odbywa si z kot owni olejowej.
Tak e Budynek ZSP w Tylawie ogrzewany jest olejem opalowym.
Pozosta e budynki zbiorowego zamieszkania zasilane s
indywidualny

(podstawowe

informacje

o

sposobie

wielorodzinnych przedstawiono w tabeli w dalszej cz

w ciep o w sposób
ogrzewania

budynków

ci opracowania). W pozosta ej
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zabudowie

gminy

funkcjonuje

ogrzewanie

w systemie

centralnego

zasilania

z kot owni wbudowanych (kot ownia domowa), gdzie wykorzystuje si g ównie: paliwa
glowe, drewno oraz sporadycznie inne no niki ciep a (olej opa owy, energi
elektryczn , gaz p ynny LPG).
wyposa enie mieszka w instalacje grzewcze wi

e si z okresem wzniesienia

budynku oraz ze stanem technicznym- z regu y budynki nowe oraz po
remontach posiadaj w asne instalacje centralnego ogrzewania,
w okresie sezonu grzewczego kot ownie c.o. z regu y pracuj dwufunkcyjnie, co
umo liwia dostaw
Przyjmuje si ,

ciep a na potrzeby grzewcze oraz przygotowania c.w.u.

e odbiorcy indywidualni, wyposa eni w w

y dwufunkcyjne

w okresie zimowym przygotowanie ciep ej wody u ytkowej realizuj w oparciu
o paliwo podstawowe wykorzystywane na cele c.o., natomiast poza sezonem
grzewczym wykorzystywane s m.in. podgrzewacze elektryczne,
struktura paliwowa w gospodarce cieplnej gminy zdominowana jest przez
paliwa sta e. Stosowanie odnawialnych no ników energii do celów grzewczych
c.o. i c.w.u. obecnie dotyczy biomasy sta ej (drewno wykorzystywane jest
niemal e we wszystkich obiektach opalanych paliwem sta ym jako paliwo
uzupe niaj ce) oraz pojedynczych instalacji solarnych,
kot ownie, w których paliwem opa owym jest w giel kamienny lub koks,
z regu y s

ród em ciep a o niewielkiej sprawno ci, szacunkowo przyjmuje si :

kot y c.o. oko o 50-60%, piece oko o 25-30%, posiadaj
urz dze odpylaj cych, s wi c ród em uci

niskie kominy, bez

liwej emisji zanieczyszcze ,

obiekty handlowe/us ugowe dysponuj w asnymi ród ami produkuj cymi ciep o
do celów grzewczych oraz na potrzeby c.w.u.,
ród em energii do celów kulinarnych i podgrzewania wody s kuchnie na gaz
ziemny (na obszarach niezgazyfikowanych wykorzystuje si gaz p ynny propanbutan) oraz kuchnie elektryczne, uzupe niaj co tak e paleniska kuchenne,
termy elektryczne,
wi ksze systemy grzewcze (kot ownie lokalne) s rozproszone na terenie ca ej
gminy i pracuj

dla potrzeb obiektów u yteczno ci publicznej, budynków
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wielorodzinnych, zak adów produkcyjnych. W obiektach gminnych w celu
pozyskania energii cieplnej wykorzystuje si
ogrzewane s

g ównie gaz, nieliczne obiekty

w glem, olejem opa owym, energi

elektryczn

czy drewnem

(Domy Ludowe w Barwinku, Lipowicy, Mszanie, Olchowcu, Tylawie, Trzcianie,
Zawadce

Rymanowskiej,

w Tylawie). Charakterystyk
z uwzgl dnieniem

w

Zyndranowej,

energetyczn

Zespó

Szkó

Publicznych

obiektów u yteczno ci publicznej

ród a ciep a oraz wielko ci zapotrzebowania na paliwo

zamieszczono w poni szych tabelach:
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Nazwa obiektu/budynku

Urz d Miejski w Dukli
Punkt Informacji Turystycznej
Budynek By ego Nadle nictwa
Dom Ludowy w Barwinku
Dom Ludowy w Cergowej
Dom Ludowy w G ojscach
Dom Ludowy w Iwli
Dom Ludowy w Jasionce
Dom Ludowy w Lipowicy

Powierzchnia Moc
ród o ciep a/rodzaj
ytkowa
ród a
paliwa
budynku (m2)
Budynki administrowane przez Gmin
1212,70
c.o., Paliwo gazowe
85,80
c.o. gaz
689,00
c.o. gaz
242,72
Kominek (drewno)
360,36
c.o., gaz
648,60
c.o., gaz, kominek
431,74
c.o. gaz
740,76
c.o. gaz
126,93
Piecyki elektryczne,
kominek
221,93
c.o. w giel, kominek
213,00
gaz
746,14
c.o. gaz
213,10
kominek
1199,08
c.o. gaz
159,61
21 KW
c.o. gaz
119,78
kominek
311,13
kominek
653,62
c.o. gaz
339,00
kominek

Dom Ludowy Mszana
Dom Ludowy w Myszkowskim
Dom Ludowy w Nadolu
Dom Ludowy w Olchowcu
Dom Ludowy w Równem
Dom Ludowy w Teodorówce
Dom Ludowy w Tylawie
Dom Ludowy w Trzcianie
Dom Ludowy w Wietrznie
Dom Ludowy w Zawadce
Rymanowskiej
Dom Ludowy w Zboiskach
321,97
c.o. gaz
Dom Ludowy w Zyndranowej
464,62
c.o. wegiel
Remiza OSP w kach Dukielskich
313,60
gaz
Remiza OSP w Równem
104,40
gaz
Jednostki organizacyjne gminy/instytucje zale ne i podleg e gminie
Zespó Szkó nr 1 w Dukli
2534,86
c.o. gaz
Zespó Szkó nr 2 w Dukli
4338,19
c.o. gaz
Szko a Podstawowa w G ojscach
1247,00
c.o. gaz
Szko a Podstawowa w Iwli
545,00
c.o. gaz
Zespó Szkó Publicznych w Jasionce
646,64
c.o. gaz
Zespó Szkó w kach Dukielskich
1723,00
c.o. gaz
Zespó Szkó Publicznych w Równem
1345,00
c.o. gaz
Zespó Szkó Publicznych w Tylawie
1409,00
c.o. olej
Szko a Podstawowa w Wietrznie
877,00
c.o. gaz
432
c.o. gaz
Gospodarka Komunalna i
Mieszkaniowa w Dukli sp. z. o .o
Budynek administracyjny
Miejski O rodek Sportu i Rekreacji
2567,92
c.o. gaz
w Dukli

Zu ycie
opa u/ciep a
(w skali roku)
23 393 m3
868 m3
1687 m3
10 m3 drewna
1490
1500
2000 m3
1500 m3
400 kWh
3 tony
200 m3
700 m3
10 m3 drewna
4770 m3
1500 m3
10 m3 drewna
15 m3 drewna
3500 m3
15 m3 drewna
2000 m3
3 tony
2400 m3
1900 m3
66 563 m3
28 848 m3
14 948 m3
18 440 m3
13 867 m3
17 067 m3
13 774 m3
18,70 Mg
6 934 m3
30 684 m3

26 668 m3
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Baza Ratownictwa Ogólnego w Dukli
rodowiskowy Dom Samopomocy
w Cergowej
Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej
rodek Kultury

Budynki

usytuowane

na

514,46
482,80

-

7 083 m3
4 924 m3

c.o. gaz
c.o. gaz
c.o. gaz
c.o. gaz

terenie Gminy Dukla, b

ce

w asno ci

powiatu

kro nie skiego i Skarbu Pa stwa:

Adres budynki i rok wzniesienia
Szkole Schronisko M odzie oweDukla, ul. Rynek IX, XIX w.
Dukla, ul. Trakt W gierski 2
Barwinek (by e przej cie
graniczne), 1972 r.
Budynek odpraw celnych
w Barwinku, 1997 r.
Budynek bankowy, 1988 r.

Powierzchnia
ytkowa (m2)
350,0

Dane dotycz ce ród a
ciep a/rodzaju paliwa
c.o. gaz

Zu ycie paliwa/ciep a
w skali roku
5800 m3

235,90
3 641,81

giel
olej opa owy

17,76 t
59909 l

946,24
39,70

olej opalowy
energia elektryczna

-
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Sposób zasilania w ciep o budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Dukla:
Adres budynku

Powierzchnia

Dane dotyc ce zasilania w ciep o

ytkowa
(m2)
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ko ciuszki 28
Dukla, ul. Ko ciuszki 28; (1981 r.)

2133,50

c.o. gaz

Budynki Wspólnot b ce w administracji Zarz du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Dukli Sp. z o.o.
Dukla ul. Cergowska 6; (1962 r.)
855,49
indywidualne gazowe
Dukla ul. Ko ciuszki 2; (1960 r.)
1236,27
indywidualne gazowe
Dukla ul. Ko ciuszki 6;
958,80
indywidualne gazowe
(1961 r.)
Dukla, ul. Trakt W gierski 8; (1974 r.)
249,60
indywidualne gazowe
Dukla ul. Rynek 17; (1902 r.)
224,95
indywidualne gazowe
Dukla ul. Rynek 19;(1900 r.)
381,58
indywidualne gazowe- 3 mieszkania;
paliwo sta e- 5 mieszka
Dukla ul. Rynek 3; (1900 r.)
305,88
indywidualne gazowe- 3 mieszkania;
paliwo sta e- 3 mieszkania
Dukla ul. Rynek 4; (1900 r.)
246,08
indywidualne gazowe- 1 mieszkanie;
paliwo sta e- 6 mieszka
Dukla ul. Trakt W gierski 13; (1970 r.)
1831,83
c.o. gaz
Barwinek 41; (1983 r.)
883,09
c.o. olej opa owy
Pozosta e budynki
Dukla, ul. Ko ciuszki 10
149,88
indywidualne gazowe
Dukla, ul. 3 Maja 1
415,17
paliwo sta e
Dukla, ul. Ko ciuszki 8
156,80
indywidualne gazowe
Dukla, ul. Cergowska 1
42,62
paliwo sta e
ki Dukielskie 66
165,00
c.o. gaz

7 Mieszkalnictwo, demografia
7.1 Mieszkalnictwo

Na terytorium Gminy Dukla nie mo na wyró ni jednolitego obszaru jednorodnej
funkcji mieszkaniowej. Najwi ksza koncentracja zabudowy mieszkalnej znajduje si
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na terenie miasta Dukla, gdzie wyró ni

mo na budownictwo wielorodzinne

i jednorodzinne. Zabudowa mieszkalna i mieszkalno- us ugowa skupiona wokó
historycznego centrum to typowe kamienice oraz charakterystyczne dla dawnych
miast rozwijaj cych si w latach powojennych domy mieszkalne. Cz

tych obiektów

jest zabytkowa, wiele z nich posiada walory historyczne o ró nej warto ci. Zabudowa
wielorodzinna w Dukli powsta a w latach 60-tych i 70-tych, to osiedle kilku bloków
mieszkalnych realizowanych zgodnie z ówczesnymi pogl dami na kszta towanie
struktury miasta. Jednak najwi kszy stopie
mieszkaniowa

jednorodzinna

oraz

zainwestowania stanowi zabudowa

zagrodowa

na

peryferiach

miasta,

charakterystyczna dla osadnictwa wiejskiego zarówno pod wzgl dem formy jak
i funkcji. Wiele zagród drewnianych w formie budynków mieszkalno- inwentarskich
pokrytych s om

zosta o przebudowanych na murowane. Wysoko

dochodzi a

2

do

kondygnacji

z

poddaszem

z

regu y

budynków

nieu ytkowym.

W Dukli wyst puje struktura zabudowy mieszkalnej charakterystyczna dla wielu miast
i wsi kszta towana w dawnych czasach. Na obszarach wiejskich gminy dominuj
form

zabudowy jest zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, która ukszta towana

zosta a w oparciu o tradycyjne rolnicze wykorzystanie ziemi, rze
zasobno

terenu oraz

przyrody. Dominuje tu budownictwo niskie, charakterystyczne dla

osadnictwa wiejskiego zarówno pod wzgl dem formy, jak i funkcji, tj. budynek
mieszkalny jednorodzinny wraz z towarzysz

zabudow zwi zan

z dzia alno ci

gospodarcz mieszka ców (zabudowa zagrodowa).
Na obszarach wiejskich zabudowa mieszkaniowa ukszta towa a si
o dost pno
ównie

w

komunikacyjn
postaci

oraz warto ci naturalne

zwyk ych

siedlisk

w oparciu

rodowiska przyrodniczego,

przydro nych.

Zabudowa

zagrodowa,

jednorodzinna grupuje si tworz c wsie – ulice.
Wed ug danych Urz du Miejskiego w Dukli ilo

gospodarstw przedstawia si

nast puj co:
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Tabela 4 Zestawienie zabudowy w latach 2000-2015

Rok

Powierzchnia

Ilo

budynków
mieszkalnych w m

gospodarstw
rolnych

2

Ilo
budynków

Pozosta e
budynki (ilo

Rolne
)

mieszkalnych

budynki
(ilo

2015

388 503,38

3935

3877

1215

1442

2014

380 573,35

3764

3844

1201

1434

2013

370 454,72

3438

3810

1192

1400

2012

361 592,03

2475

3782

1207

1375

2011

345 431,04

2457

3739

1204

1331

2010

329 646,36

2408

3718

1161

1150

2009

339 645,91

3052

4141

1172

1066

2008

326 600,84

3019

4093

1098

873

2007

313 924,78

3049

4033

1005

712

2006

303 722,83

3037

3976

963

609

2005

293 312,95

3021

3923

918

491

2004

283 403,45

2989

3860

889

393

2003

268 576,70

3232

3777

884

283

2002

258 834,12

3308

3714

888

201

2001

252 321,18

3208

3666

866

136

2000

235 893,37

3208

3535

812

-

)

Od 01.01.2010r. utworzono Gmin Ja liska – powsta a w wyniku podzia u Gminy Dukla

7.2 Demografia

Blisko 15% ogólnej liczby ludno ci posiada miejsce zamieszkania w granicach
administracyjnych miasta, skupienie ludno ci wyra a si
zaludnienia 400 osób/km2. Wska nik
wiejskich kszta tuje si

tu wska nikiem g sto ci

redniej g sto ci zaludnienia na terenach

na poziomie 55 osób/km2 i jest charakterystyczny dla

wska ników notowanych na terenach wiejskich powiatu kro nie skiego.
Mieszka cy Miasta i Gminy Dukla stanowi 13,3% ogó u mieszka ców powiatu
kro nie skiego oraz 0,7% mieszka ców województwa podkarpackiego.
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Ocen

stanu zaludnienia Miasta i Gminy Dukla za okres 2010-2012

przedstawiono

poni ej

charakteryzuj ce sytuacj

opisuj c

podstawowe

wska niki

demograficzne

oraz przebieg procesów demograficznych, tj. struktura

ludno ci wed ug p ci i wieku, przyrost naturalny i migracje. Uwzgl dniono statystyk
wed ug faktycznego miejsca zamieszkania.
Struktura ludno ci gminy pod wzgl dem wieku (wed ug danych GUS, stan na
koniec 2012 r.) przedstawia si

nast puj co: 20,2% ogó u mieszka ców stanowi

osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), 62,7% osoby w wieku produkcyjnym,
17,1% osoby w wieku poprodukcyjnym. Dla powiatu struktura ludno ci wed ug
ekonomicznych grup wieku przedstawia si

nast puj co: 20,7% stanowi

osoby

w wieku przedprodukcyjnym, 62,8% w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku
poprodukcyjnym,

a

dla

województwa:

19,8%

stanowi

osoby

w

wieku

przedprodukcyjnym, 63,9% w wieku produkcyjnym i 16,3% w wieku poprodukcyjnym.
W poni szej tabeli przedstawiono zestawienie demograficzne za lata 2000-2014.
Tabela 5 Zestawienie demograficzne

Rok

Ilo

Ilo

Ilo

Przyrost

mieszka ców

urodze

zgonów

naturalny

2000

17161

226

155

71

2001

17126

189

162

27

2002

17063

182

177

5

2003

17094

202

162

40

2004

17036

170

159

11

2005

17027

179

170

9

2006

17019

175

160

15

2007

16991

145

170

-25

2008

16998

212

173

39

2009

16975

186

177

9
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2010

14898

179

130

49

2011

14888

151

147

4

2012

14877

146

157

-11

2013

14893

161

146

15

2014

14820

129

153

-24

Od 01.01.2010r. utworzono Gmin Ja liska – powsta a w wyniku podzia u Gminy Dukla

Relacje pomi dzy grup

nieprodukcyjn

oraz poprodukcyjnym) a grup

(ludno

w wieku przedprodukcyjnym

ludno ci w wieku produkcyjnym w analizowanym

okresie ulega y nieznacznym wahaniom. Ze spo eczno- ekonomicznego a tak e
demograficznego

punktu

nieprodukcyjnym (ludno

widzenia

istotna

jest

relacja

ludno ci

w

wieku

w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym) do

ludno ci w wieku produkcyjnym. Obci

enie demograficzne, czyli udzia

osób

utrzymywanych na 100 osób pracuj cych odzwierciedla zmiany, jakie mo na
obserwowa
obci

w ostatnim czasie i jakie b

si

nasila

w przysz

ci. W 2012 r.

enie demograficzne kszta towa o si na poziomie 59,6% i w okresie ostatnich

trzech lat wska nik ten by najni szy- jest to relacja korzystna.

8 Dzia alno

gospodarcza

Na terenie Gminy Dukla w 2015 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by o
838 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 95% z sektora prywatnego. Z ogólnej
puli podmiotów gospodarczych 554 pozostaje nadal aktywnych, 210 wykre lonych
a 74 zawieszone. Do najwi kszych grup bran owych nale y dzia alno
handel hurtowy i detaliczny, dzia alno

z kategorii

zwi zana z budownictwem, transport

i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemys owe.
Liczba podmiotów sektora prywatnego

wiadczy o aktywno ci ekonomicznej

mieszka ców gminy. Na jeden zarejestrowany podmiot gospodarczy w 2012 r.
przypada o ok. 19 mieszka ców, w tym ponad 12 mieszka ców w wieku
produkcyjnym. Lokalny sektor przedsi biorczo ci generuje stosunkowo niewielk
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liczb miejsc pracy. Z grona przedsi biorstw prywatnych blisko 79% to osoby fizyczne
prowadz ce dzia alno

gospodarcz - zdecydowan

wi kszo

stanowi ma e firmy

rodzinne lub zatrudniaj ce po kilka pracowników. Sytuacja gospodarcza w gminie
podlega ustawicznym przemianom z ukierunkowaniem g ównie na rozwój ma ych
rednich

przedsi biorstw

prywatnych

w

bran y

us ug

i

ma ej

produkcji

nieprzemys owej. Do najwi kszych podmiotów gospodarczych na przedmiotowym
terenie nale

:

Firma

Produkcyjno-

Us ugowa

„Pagumet”

ul. Trakt W gierski 4,

38-450 Dukla,
LAS-POL ZPHU- tartak, Czerwie

Tadeusz, ul. Trakt W gierski 38,

38-450 Dukla,
Firma EKORN Sp. z o.o. ul. Kopernika 4, 38-450 Dukla,
Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o., ul. Parkowa 5,
38-450 Dukla,
Przedsi biorstwo produkcji Kruszywa „ wirGeo” s.c., Trzciana 54,
38-450 Dukla,
Przedsi biorstwo

Produkcji

Materia ów

Drogowych

Sp.

z

o.o.

w Rzeszowie- kamienio om w Lipowicy, 38-450 Dukla,
Firma „TRANS-BIESZCZADY” Sp. j., Cergowa 214, 38-450 Dukla.

W poni szej tabeli przedstawiono zestawienie podmiotów gospodarczych od roku
2000.
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Tabela 6 Liczba podmiotów gospodarczych

Lp.

Rok

Wpis

Wykre lenie

Zmiana

Zawieszenie

1

2000

71

65

68

0

2

2001

140

77

47

0

3

2002

74

62

41

0

4

2003

73

58

56

0

5

2004

65

105

121

0

6

2005

69

74

190

0

7

2006

78

83

74

0

8

2007

86

84

60

0

9

2008

87

67

79

13

10

2009

66

83

118

50

11

2010

20

83

139

52

12

2011

64

205

141

45

13

2012

66

64

125

92

14

2013

44

53

144

99

15

2014

59

35

119

78

16

2015

60

19

117

95

Od 01.01.2010r. utworzono Gmin Ja liska – powsta a w wyniku podzia u Gminy Dukla

Poza miastem, obszar wiejski Gminy Dukla ma charakter zdecydowanie rolniczy.
Wed ug Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. na przedmiotowym terenie
funkcjonowa o 2606 gospodarstw rolnych, w tym 2604 gospodarstwa indywidualne. Na
terenie gminy w pierwszej kolejno ci wykorzystywane s

u ytki zielone, które

w zwi zku ze zmniejszaj ca si produkcj hodowlan powoli zanikaj .
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Na gruntach ornych uprawia si

przede wszystkim zbo a podstawowe

z mieszankami zbo owymi oraz ziemniaki. Du a lesisto

gminy oraz bogactwo flory

i fauny przy równoczesnej prawnej ochronie obszarowej stwarza dogodne warunki dla
rozwoju turystyki (agroturystyki), rekreacji i wypoczynku.

9 Obiekty u yteczno ci publicznej

Na terenie miasta Dukla maj swoj siedzib nast puj ce urz dy administracji
samorz dowej, banki oraz inne instytucje: Urz d Miejski, Miejski O rodek Pomocy
Spo ecznej, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli, Komisariat
Policji, O rodek Kultury, Urz d Pocztowy i Agencje Pocztowe, Niepubliczne Zak ady
Opieki Zdrowotnej (VIVA Sp. z o.o., REVITA, MEDICUS), Podkarpacki Bank
Spó dzielczy w Sanoku Oddzia w Dukli, Powszechna Kasa Oszcz dno ci BP Oddzia
Dukla,

"SKOK"

Spó dzielcza

Kasa

Oszcz dno ciowo-Kredytowa

im. Chmielewskiego, Punkt Informacji Turystycznej, Zespó Szkó Nr 1 w Dukli, Zespó
Szkó Nr 2 w Dukli, Miejski O rodek Sportu i Rekreacji,. W Dukli znajduje si tak e
2 zabytkowe ko cio y, Sanktuarium w. Jana z Dukli - Klasztor OO. Bernardynów oraz
ko ció farny- Parafia pw. w. Marii Magdaleny.
Ponadto na terenach wiejskich gminy zlokalizowane s

nast puj ce obiekty

yteczno ci publicznej: Domy Ludowe (w Barwinku, Cergowej, G ojscach, Iwli,
Jasionce, Lipowicy, Nowej Wsi, Mszanie,
Olchowcu,

Równem,

Rymanowskiej,

Teodorówce,

Zboiskach,

kach Dukielskich- Myszkowskim, Nadolu,

Tylawie,

Zyndranowej),

Trzcianie,

Szko y

Wietrznie,

Podstawowe

i

Zawadce
Gimnazja

(w G ojscach, Iwli, Wietrznie ( Gimnazjum w odr bnym budynku), Zespo y Szkó
Publicznych (w Jasionce, Równem, Tylawie,

kach Dukielskich) oraz 2 zespo y szkól

w Dukli ( ZSP nr 1 w Dukli oraz ZS nr 2 w Dukli) ), rodowiskowy Dom Samopomocy
w Cergowej. Najwi cej jednostek gospodarczych dzia aj cych w gminie zajmuje si
dzia alno ci

handlowo- us ugow . Obiekty te wyst puj

zarówno w po czeniu

z zabudow mieszkaniow , jak równie jako samodzielne budynki wolnostoj ce.
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Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne przyczyni y si do powstawania na
terenie gminy gospodarstw agroturystycznych, obiektów

wiadcz cych us ugi

hotelowe oraz gastronomiczne.
Budynki
zró nicowanymi
mieszkalnych,

sfery

publicznej

potrzebami

oraz

dzia alno ci

energetycznymi

administracyjnych,

poprzez

gospodarczej

pocz wszy
budynki

od

cechuj

cech

sklepów,

si

budynków
warsztatów

i hal produkcyjnych. Struktura zapotrzebowania energii w tego typu obiektach jest
niejednorodna i ulega zmianom. W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono budynki
yteczno ci publicznej z wyszczególnieniem sposobu ogrzewania tych budynków.
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Tabela 7 Zestawienie budynków u yteczno ci publicznej z podzia em na sposób ogrzewania

numer
Lp.

Po

enie lokalu

mieszkania
3

Sposób ogrzewania

1.

Dukla ul. Ko ciuszki 10

Paliwo gazowe

2.

Dukla ul. Rynek 3

3/1

Paliwo stale

3.

Dukla ul. Rynek 3

3/5

Indywidualne c.o. gazowe

4.

Dukla ul. Rynek 4

4/1

Paliwo stale

5.

Dukla ul. Rynek 4

4/2

Paliwo stale

6.

Dukla ul. Rynek 4

4/4

Paliwo stale

7.

Dukla ul. Rynek 4

4/5

Paliwo stale

8.

Dukla ul. Rynek 4

4/6

Paliwo stale

9.

Dukla ul. Rynek 4

4/7

Paliwo stale

10.

Dukla ul. Rynek 19

19/4

Paliwo gazowe

11.

Dukla ul. Rynek 19

19/5

Paliwo sta e

12.

Dukla ul. Rynek 19

19/6

Paliwo stale

13.

Dukla ul. 3-go maja 1

1/3

Paliwo stale

14.

Dukla ul. 3-go maja 1

1/4

Paliwo stale

15.

Dukla ul. 3-go maja 1

1/5

Paliwo stale

16.

Dukla ul. 3-go maja 1

1/6

Paliwo stale

17.

Dukla ul. 3-go maja 1

1/7

Paliwo stale

18.

Dukla ul. 3-go maja 1

1/8

Paliwo stale

19.

Dukla ul. 3-go maja 1

1/9

Paliwo stale

20.

Dukla ul. Ko ciuszki 2

2/4

Paliwo gazowe

21.

Dukla ul. Ko ciuszki 2

2/11

Paliwo gazowe

22.

Dukla ul. Ko ciuszki 8

8/1

Indywidualne c.o. gazowe

23.

Dukla ul. Ko ciuszki 8

8/2

Elektryczne

24.

Dukla ul. Ko ciuszki 8

8/3

Indywidualne c.o. gazowe

25.

Dukla ul. Ko ciuszki 8

8/4

Paliwo sta e

26.

Dukla ul. Cergowska 1

1

Paliwo stale

27.

Dukla ul. Cergowska 6

6/17

Paliwo gazowe

13/23,
28.

Dukla ul. Trakt W gierski 13

13/24

Instalacja c.o. zasilana z kot owni gazowej

29.

Barwinek 41

41/1

Instalacja c.o. zasilana z kot owni olejowej

30.

Barwinek 41

41/2

Instalacja c.o. zasilana z kot owni olejowej

31.

Barwinek 41

41/3

Instalacja c.o. zasilana z kot owni olejowej
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32.
33.

Barwinek 41

41/6

Instalacja c.o. zasilana z kot owni olejowej

Barwinek 41

41/8

Instalacja c.o. zasilana z kot owni olejowej

34.

ki Dukielskie 66

66/1

Instalacja c.o. zasilana z kot owni gazowej

35.

ki Dukielskie 66

66/2

Instalacja c.o. zasilana z kot owni gazowej

36.

ki Dukielskie 66

66/3

Instalacja c.o. zasilana z kot owni gazowej

37.

Mszana 44

44/5

Paliwo stale

38.

Tylawa 72

72

Paliwo sta e

39.

Myszkowskie 415

415

Paliwo gazowe

Tabela 8 Zestawienie budynków o wiatowych i kulturowych z podzia em na sposób ogrzewania

Nr.

Nazwa budynku

lokalizacja

rodzaj kot owni

1

Zespó Szkó P nr 1

Dukla

gazowa

2

Zespó Szkó nr 2

Dukla

gazowa

3

Zespó Szkó

Jasionka

gazowa

4

Szko a Podstawowa

Iwla

gazowa

5

Szko a Podstawowa

G ojsce

gazowa

6

Zespó Szkó

7

Szko a Podstawowa

Wietrzno

gazowa

8

Gimnazjum

Wietrzno

gazowa

9

Zespó Szkó

Tylawa

olej opa owy

10

Zespó Szkó

Równe

gazowa

11

Dom Ludowy

Jasionka

gazowa

12

Dom Ludowy

Cergowa

gazowa

ki Dukielskie

gazowa
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13

Dom Ludowy

Nadole

gazowa

14

Dom Ludowy

Teodorówka

gazowa

15

Dom Ludowy

Iwla

gazowa

16

Dom Ludowy

ojsce

17

Dom Ludowy

Mszana

drewno, w giel

18

Dom Ludowy

Tylawa

panele elektryczne

19

Dom Ludowy

Zyndranowa

drewno, w giel

20

Dom Ludowy

Nowa Wie

elektryczna

21

Dom Ludowy

Trzciana

drewno, w giel

22

Dom Ludowy

Lipowica

panele elektryczne

23

Dom Ludowy

Zboiska

gazowa

24

Dom Ludowy

Wietrzno

gazowa

25

Dom Ludowy

Równe

gazowa/ drewno, w giel

26

Dom Ludowy

Olchowiec

drewno,

27

Dom Ludowy

ki Dukielskie - Myszkowskie

gazowa

gazowa
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10 Sie drogowa, transport
10.1 Sie drogowa
W granicach administracyjnych Gminy Dukla znajduj si w w

y drogi krajowej

i dróg wojewódzkich, co stanowi o atrakcyjno ci komunikacyjnej gminy, poprzez jej
atw

i stosunkowo dobr

Barwinek) która równie

dost pno

. Droga krajowa nr 19 (Radom – Rzeszów –

przebiega przez Gmin

z najwa niejszych dróg we wschodniej Polsce, jak i cz

Dukla. Jest zarówno jedn
ci mi dzy-narodowej trasy E

371. Stwarza ona jednak równocze nie problemy wewn trzne, poniewa

na wielu

odcinkach przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej. Stale wzrastaj cy ruch
na drodze nr 9 wp ywa bardzo niekorzystnie na warunki ycia mieszka ców i wywo uje
konflikty mi dzy ró nymi jej u ytkownikami.
Ponadto przez teren gminy przebiegaj nast puj ce drogi o znaczeniu:

wojewódzkim:
- droga nr 897 Tylawa – Koma cza – Wo osate – granica pa stwa,
- droga nr 993 Gorlice – Nowy migród – Dukla;

powiatowym:
- droga nr 19 212 Zr cin – Zboiska,
- droga nr 19 222 Kobylany – Wietrzno,
- droga nr 19 226 Sulistrowa – G ojsce,
- droga nr 19 368 Równe – Bóbrka,
- droga nr 19 369 Iwla – Teodorówka,
- droga nr 19 370 Równe – Lubatówka,
- droga nr 19 373 Dukla – Lubatowa,
- droga nr 19 375 Trzciana – Zawadka Rymanowska,
- droga nr 19 376 Mszana – Tylawa,
- droga nr 19 386 Tylawa – Zyndranowa.
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Wymienione drogi stanowi w ze powi za ponadlokalnych w gminie. S one
utrwalon

sieci

po cze

transportowych, w du ym stopniu determinuj ca dalszy

rozwój przestrzenny gminy.

Rysunek 6 Siec drogowa gminy Dukla
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W Barwinku, znajduje si dawne przej cie graniczne ze S owacj , które zosta o
zlikwidowane

na mocy uk adu

z Schengen.

G ównym elementem systemu

komunikacyjnego na terenie gminy jest modernizowana i przebudowywana droga
krajowa nr 19 (klasa funkcjonalna GP1/2 – droga g ówna ruchu przyspieszonego).

Zgodnie

z

Planem

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Podkarpackiego uchwalonym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 30 sierpnia
2002 roku w ród zada rz dowych na terenie Gminy Dukla znajduje si mi dzy innymi
„Budowa drogi ekspresowej (klasa funkcjonalna S) S-19 relacji Ku nica Bia ostocka –
Bia ystok – Rzeszów – Barwinek”. Zgodnie z tekstem studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dukla

w cz

ci

tekstowej uwzgl dniono budow tej drogi jako zadanie rz dowe.

Tabela 9 Zestawienie rodzaju dróg

Lp.

Rodzaj drogi

ugo

/powierzchnia

Rodzaj nawierzchni
bitumiczna

uczniowa

1.

Drogi gminne publiczne

47,8 km

46,3 km

1,5 km

2.

Drogi wewn trzne w tym

262 ha

4,7 km

20 km

dojazdowe do gruntów
rolnych i le nych

66 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

10.2 Transport

W gminie wyst puj nast puj ce rodki transportu:
komunikacja indywidualna - pe ni ca rol

podstawow

w gminie.

Wska nik motoryzacji samochodów osobowych w gminie jest stosunkowo
wysoki jak na gmin s abo zurbanizowan - wynosi 170 sam. osób./1000
mieszka ców;
komunikacja zbiorowa – PKS oraz prywatni przewo nicy (dominuj cy)
obs uguj

g ówne kierunki ci

komunikacyjnych – zaspokajaj

podstawowe potrzeby mieszka ców w zakresie po cze

lokalnych

i ponadlokalnych. Najwi ksze potoki pasa erskie obserwuje si z kierunku
Dukli na pó noc i zachód, b
Rzeszowa przez Dukl

odbywaj ce si

tranzytem z kierunku

na przej cie graniczne. Stosunkowo du e

skupienie kursów komunikacji zbiorowej na jednej trasie – droga nr 19 –
spowodowane jest brakiem alternatywy innego po czenia drogowego,
odpowiadaj cego standardom przewozów pasa erskich. Wyst puj ce
przeg szczenia s

okresowe i wi

si

g ównie okresem weekendów

i dniami targów

ówne szlaki komunikacyjne w obr bie gminy Dukla stanowi sie

drogowa

z miejscowo ci Nowy migród, Miejsce Piastowe i przej cie graniczne Barwinek.
W poni szej tabeli przedstawiono redniodobowy ruch pojazdów wed ug GDDKiA.

67 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

Tabela 10 Ruch pojazdów w obszarze gminy Dukla w 2010 .

Liczba pojazdów
Kategoria

na dob
(SDR 2010)

Odcinek

Nowy migród-Dukla

Tylawa - Daliowa

Barwinek-Dukla-

(droga wojewódzka 993)

(droga wojewódzka 897)

M.Piastowe

4051

741

9546

samochody dostawcze

158

42

1402

samochody ci

99

10

1076

485

23

4990

autobusy

25

10

158

ci gniki rolnicze

20

9

30

motocykle

109

35

172

RAZEM

4947

870

17374

samochody osobowe,
mikrobusy

arowe

bez przyczepy
samochody ci

arowe

z przyczep

11 Rolnictwo i le nictwo

Znaczne powierzchnie obejmuj

grunty rolne, co jest zgodne z rolniczym

charakterem tego obszaru oraz lasy i grunty le ne.
Wed ug danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. ponad 30% ogólnej
powierzchni gminy stanowi

grunty znajduj ce si

w u ytkowaniu gospodarstw

rolnych. Funkcjonuj ce gospodarstwa s raczej ma e. Wg danych PSR (stan na 2010
r.), liczba indywidualnych gospodarstw rolnych ogó em w gminie wynosi a 2604.
Dominowa y gospodarstwa bardzo ma e (do 1 ha w cznie), które stanowi

ponad

50%. W dalszej kolejno ci znajduj si gospodarstwa o areale z przedzia u 1-15 ha,
których liczba na koniec 2010 r. wynosi a 1264, tj. ok. 49% wszystkich gospodarstw
indywidualnych w gminie. Gospodarstw o powierzchni 15 ha i wi cej by o zaledwie 28
tj. niewiele ponad 1%.
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Na

przestrzeni

dzia alno ci

ostatnich

nast pi

znaczny

spadek

zainteresowania

rolnicz . Rolnictwo na obszarze gminy charakteryzuje si

rozdrobnieniem

gospodarstw

wielokierunkowej

i

gospodarki

indywidualnych powoduje,
zatrudnienia

lat

poza

produkcj

ywno ci

indywidualnej.

e znaczna cz

rolnictwem

w

prowadzon

Rozdrobnienie

w

du ym
formie

gospodarstw

lokalnej spo eczno ci poszukuje

zak adach

produkcyjnych

i

us ugowych

zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Dukla oraz poza ni .
Powy sza sytuacja skutkuje zwi kszaniem si

powierzchni od ogów i ugorów, co

w dalszej kolejno ci stwarza potencjalne zagro enie dla degradacji gleb u ytków
rolnych. Gospodarka gminy opiera si

wi c g ównie na wykorzystaniu lokalnych

zasobów, zró nicowaniu lokalnej dzia alno ci produkcyjnej. U ytki rolne zajmuj blisko
55% obszaru gminy i w zdecydowanej cz

ci s podzielone na niewielkie obszarowo

dzia ki rolne. Rolnictwo na obszarze wiejskim charakteryzuje si

brakiem du ych

gospodarstw hodowlanych, co ogranicza mo liwo ci pozyskania wystarczaj cej ilo ci
odpadów rolniczych w postaci nawozów naturalnych (gnojowica i obornik). Przyjmuje
si , e w gospodarstwach rednich mieszanych (do 50 sztuk du ych zwierz t) budowa
urz dze do pozyskiwania biogazu z obornika, czy gnojowicy jest nieop acalna.
W chwili obecnej nie planuje si inwestycji obejmuj cej budow biogazowi rolniczych,
której op acalno

funkcjonowania zale y od wielu czynników, m.in. lokalizacji

inwestycji, dost pu do substratów, dost pu do systemu energetycznego, mo liwo ci
zagospodarowania energii elektrycznej i ciep a, technologii i zakresu funkcjonalnego
instalacji oraz konsultacji spo ecznych.

12 wiadomo
12.1 Spo ecze stwo

Ocenia si ,

e poziom

wiadomo ci mieszka ców gminy oraz lokalnych

interesariuszy w zakresie efektywno ci energetycznej i mo liwo ci oszcz dzania
energii jest niedu y. Niski poziom

wiadomo ci spo ecze stwa spowodowany jest
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przede wszystkim tym, e na terenie gminy nie wyst powa y dzia ania, których celem
jest komunikacja z mieszka cami i lokalnymi interesariuszami oraz podniesienie ich
wiedzy w zakresie efektywno ci energetycznej. Poza konsultacjami spo ecznymi,
w gminie niewiele jest inicjatyw i narz dzi, których celem jest u atwienie
spo ecze stwu zaanga owania si

w proces opracowania i wdra ania planów

realizowanych przez w adze lokalne. Dodatkowo w czasie ankietyzacji nie zauwa ono
wi kszego

zaanga owania

w ród

mieszka ców

Niskoemisyjnej, jedynie pozytywnie odnoszono si

Programem

do dzia

Gospodarki

gminy i ewentualnych

przysz ych stara w tym kierunku.

12.2 Urz d Miejski

Pracownicy urz du miejskiego posiadaj ogólne umiej tno ci i wiedz w obszarze
zarz dzania projektami, zarz dzania danymi, zarz dzania finansami i opracowania
projektów

inwestycyjnych.

Wiedza

specjalistyczna

i

techniczna

w zakresie

efektywno ci energetycznej czy wykorzystania odnawialnych róde energii jest stale
podwy szana. Mimo to w ród pracowników Urz du Miejskiego w Dukli wyst puje du a
wiadomo

i konieczno ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi .

W ramach tworzenia PGN dla gminy przeprowadzono szkolenia pracowników
Urz du Miejskiego. Podczas szkolenia zosta y zaprezentowane zagadnienia z zakresu
gospodarowania energi oraz inwestycji energooszcz dnych. Potencja oszcz dno ci
energii i poprawy efektywno ci energetycznej w infrastrukturze gminnej wyst puje
przede wszystkim w takich obszarach jak:
termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej,
modernizacja o wietlenia ulicznego,
monitoring zu ycia energii,
monta instalacji OZE
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13 Identyfikacja obszarów problemowych

Budynki u yteczno ci publicznej w gminie Dukla zlokalizowane s
w starych, obiektach, z czym wi

cz sto

e si wysokie roczne zu ycie energii cieplnej oraz

du a emisja szkodliwych gazów i py ów do atmosfery. Wysoka energoch onno

tych

budynków generuje nadmierne koszty ich utrzymania (szczególnie w sezonie
grzewczym),

co

jest

znacz cym

prowadz cych w nich swoj dzia alno
Podj cie niezb dnych dzia

obci

eniem

bud etowym

dla

podmiotów

.

termomodernizacyjnych, obni y emisj szkodliwych

gazów i py ów do atmosfery, pozwoli na znaczne obni enie kosztów zwi zanych
z utrzymaniem tych obiektów oraz przyczyni si

do podniesienia jako ci warunków

pracy.
Dodatkowym problemem gminy, wp ywaj cym znacz co na zapotrzebowanie na
ciep o, jest niska sprawno
technicznie

instalacji grzewczych. U ytkowanie przestarza ych

róde powoduje zu ywanie du ej ilo

energii. Skutkiem tego s

zbyt

wysokie koszty, które cz sto nie gwarantuj odpowiedniego ogrzania pomieszcze .
Problem dotycz cy braku prac termomodernizacyjnych oraz niskiej sprawno ci
instalacji grzewczych dotyczy równie

gospodarstw domowych. Ponadto jako

i rodzaj spalanego paliwa w domowych instalacjach jest cz sto nieodpowiednia.
Bardzo cz sto w tym celu wykorzystywany jest w giel o niskiej jako ci.
Kolejnym obszarem problemowym wyst puj cym w gminie Dukla jest te niska
wiadomo

spo ecze stwa w zakresie oszcz dno ci energii, alternatywnych róde

energii, szkodliwo ci spalania w piecach i kominkach wszelkiego rodzaju materia ów
czy wp ywu emisji szkodliwych gazów i py ów na atmosfer , a tym samym na zdrowie
mieszka ców. Wraz z brakiem wiadomo ci ww. zagadnie wyst puj równie obawy
przed znacz cymi kosztami jakiejkolwiek modernizacji czy zmiany.
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14 Organizacja i finansowanie
14.1 Struktury organizacyjne

Wdra anie postanowie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest dzia aniem kluczowym,
które doprowadzi ma do realizacji celów i osi gni cia za

onych efektów. Jest to

proces pracoch onny, wymagaj cy zaplanowania w czasie i przy dost pnych
zasobach. Jednocze nie jest to najbardziej skomplikowana faza dzia

zarówno pod

wzgl dem technicznym, jak i finansowym.
Przygotowanie i realizacja niniejszego Planu le y w gestii Gminy Dukla, do której
zada

nale

wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym wykonywane w celu

zaspakajania potrzeb mieszka ców gminy. Za realizacj zada i wdro enie Planu po
jego

zatwierdzeniu

odpowiada

b dzie

Burmistrz

Dukli.

Burmistrz

powierza

kompetencje wykonawcze pracownikom Urz du Miejskiego w Dukli , którzy posiadaj
odpowiedni wiedz i do wiadczenie.
Prawid owe wdro enie mo e wymaga zaanga owania innych struktur gminnych, jak
równie

instytucji i podmiotów dzia aj cych na terenie gminy oraz indywidualnych

ytkowników energii. Plan b dzie oddzia ywa bezpo rednio lub po rednio na
mieszka ców gminy, Urz d Miejski i jego referaty, jednostki organizacyjne,
samorz dowe instytucje kultury, zak ady opieki zdrowotnej, inne instytucje publiczne,
a tak e podmioty gospodarcze, organizacje pozarz dowe oraz wszystkie inne
podmioty i ich zrzeszenia funkcjonuj ce w gminie lub jej otoczeniu.
Skuteczna

realizacja

zapewniaj cych spójno

postanowie
i ci

Planu

wymaga

stworzenia

warunków

realizacji okre lonych celów i kierunków dzia

.

Na poziomie gminnym oznacza to dzia ania z zakresu:
•

odpowiednich przepisów prawa lokalnego,

•

uwzgl dniania

postanowie

Planu

w

dokumentach

strategicznych

i planistycznych,
•

uwzgl dniania przepisów w wewn trznych dokumentach Urz du Miejskiego.
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Wdro enie natomiast b dzie wymaga :
monitorowania sytuacji energetycznej na terenie gminy,
przygotowywania dzia

w perspektywie lat realizacji Planu -2015-2020,

prowadzenia zada zwi zanych z realizacj inwestycji wskazanych w Planie,
rozwoju zagadnie zarz dzania energi w gminie i planowania energetycznego
na szczeblu gminnym,
dzia
i ochron

promuj cych i informacyjnych zwi zane z gospodark

energi

rodowiska.

Istotne znaczenie ma równie

odpowiednia kontrola i monitorowanie osi ganych

efektów oraz ich raportowanie w celu aktualizacji powzi tych za

.

14.2 Zasoby ludzkie

W celu realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej zostan zaanga owani pracownicy
Urz du Miejskiego, zatrudnieni na stanowiskach ds. planowania przestrzennego,
ochrony rodowiska i inwestycji, ds. gospodarki nieruchomo ciami, ds.infrastrukturyi
rolnictwa oraz ds. pozyskiwania funduszy zewn trznych, wspó pracy z organizacjami
poza rz dowymi i promocji gminy. W razie potrzeby Gmina b dzie korzysta
z pomocy specjalistów z zewn trz. Do podstawowych obowi zków osób na tych
stanowiskach nale y m.in:
•

gospodarowanie i zarz dzanie komunalnymi gruntami oraz wyposa enie ich
w urz dzenia komunalne,

•

organizowanie przetargów na zbywanie prawa w asno ci, prawa u ytkowania
wieczystego nieruchomo ci stanowi cych w asno

•

gminy,

ochrona i kszta towanie rodowiska, ochrona gruntów rolnych i le nych oraz
ochrona powietrza atmosferycznego,

•

utrzymanie porz dku i czysto ci w gminie zarz dzanie gospodark odpadami,

•

pozyskiwania funduszy zewn trznych.
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14.2.1 Zainteresowanie

Zaanga owanie zainteresowanych stron zak ada o:
Przeprowadzenie

wst pnej

kampanii

informacyjnej

zainteresowanych

grup

spo ecznych o zamierzeniach opracowania PGN przez w adze Gminy Dukla w takim
zakresie, by kszta t projektu oraz jego istotno

dla gminy by y dobrze zrozumiane.

Etap ten polega na umieszczeniu na stronie Urz du Miejskiego odpowiedniej
informacji oraz przygotowaniu ulotek.
Przeprowadzenie inwentaryzacji emisji oraz zebranie opinii od zainteresowanych grup
spo ecznych o mo liwych dzia aniach niezb dnych do uj cia w PGN. Etap ten polega
na dostarczeniu ankiet w wersji papierowych do mieszka ców gminy jak i w wersji
elektronicznej.
Zaanga owanie

zainteresowanych

opracowywania PGN ale równie

stron

jest

istotne

nie

tylko

na

etapie

na etapie pó niejszym, to jest na etapie jego

realizacji. Planuje si aby zainteresowane grupy spo eczne by y stale zach cane do
wykonywania dzia
spo ecze stwa

wa

przyj tych w PGN. W zakresie w
rol

pe ni

ciwego informowania

materia y informacyjne. W

celu ci

ego

informowania mieszka ców o problematyce gospodarki niskoemisyjnej w regionie
zaleca si przygotowywanie artyku ów, organizacji konkursów i akcji informacyjnych,
imprez masowych oraz plebiscytów dotycz cych tematów :
•

nowoczesnych technologiach poprawy efektywno ci energetycznej,

•

niskoemisyjnej gospodarce i jej korzy ciach,

•

odnawialnych ród ach energii,

•

mo liwo ciach finansowania z unijnych i krajowych
dzia

•

rodków planowanych

,

propagowanie w ród m odzie y oszcz dzania energii
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14.3 Finanse
Wszystkie dzia ania obj te Planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dukla
finansowane zarówno ze rodków zewn trznych jak i gminy. Finansowanie we
asnym zakresie musi zosta wpisanie jako dzia ania d ugofalowe do wieloletnich
planów inwestycyjnych. Dodatkowo finansowanie wszystkich proponowanych dzia
musi by

uwzgl dnione w bud ecie gminy na ka dy rok. Wszystkie jednostki

odpowiedzialne za realizacj

dzia

okre lonych w PGN powinny zabezpieczy

odpowiednie rodki w procesie planowania bud etu.
Rekomenduje si

jednak, aby

rodki na realizacj

by y zabezpieczone przede

wszystkim w krajowych i europejskich programach, tak aby by a mo liwo
pozyskania zewn trznego wsparcia finansowego g ównie w formie dotacji lub
preferencyjnych po yczek. W 2014 roku rozpocz

si kolejny okres programowania

finansowego obowi zuj cy w latach 2014-2020. W tym okresie w jeszcze wi kszym
stopniu ni w poprzednich latach promowane b

dzia ania z zakresu odnawialnych

róde energii i poprawy efektywno ci energetycznej.

14.4 Propozycje finansowania gospodarki niskoemisyjnej

14.4.1 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020(12)

POIi

2014-2020 to narodowy program maj cy na celu wsparcie gospodarki

niskoemisyjnej, ochron

rodowiska, powstrzymywanie lub dostosowanie si do zmian

klimatu, komunikacj oraz bezpiecze stwo energetyczne. Jest kontynuacj kierunków
inwestycji wyznaczonych we edycji wcze niejszej - POIi

2007-2013. Odnosz

si

one w szczególno ci do post pu technicznego w priorytetowych sektorach gospodarki.
Program POIi 2014-2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (w czaj c w to
jednostki samorz du terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do
du ych przedsi biorstw). Podstawowym
12

ród em finansowania POIi

2014-2020

Szczegó owy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020- MIR
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dzie Fundusz Spójno ci, którego g ównym zadaniem jest wspieranie rozwoju
europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony

rodowiska w krajach Unii

Europejskiej. Ponadto planuje si dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR).
Cel g ówny POIi

wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2026 ,

jakim jest wzrost zrównowa ony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej
korzystaj cej z zasobów, bardziej przyjaznej
w której cele

rodowiskowe s

rodowisku i bardziej konkurencyjnej,

dope nione dzia aniami na rzecz spójno ci

gospodarczej, spo ecznej i terytorialnej. Priorytet ten zosta oparty na równowadze
oraz wzajemnym uzupe nianiu si dzia

w trzech podstawowych obszarach:

czystej i efektywnej energii, w tym efektywno ci energetycznej, ograniczeniu
emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze

róde odnawialnych oraz

integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;
adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów,
wzmocnieniu odporno ci systemów gospodarczych na zagro enia zwi zane
z klimatem oraz zwi kszeniu mo liwo ci zapobiegania zagro eniom (zw aszcza
zagro eniom naturalnym) i reagowania na nie;
konkurencyjno ci, w tym wnoszeniu istotnego wk adu w utrzymanie przez UE
prowadzenia na

wiatowym rynku technologii przyjaznych

rodowisku,

zapewniaj c jednocze nie efektywne korzystanie z zasobów i usuwaj c
przeszkody w dzia aniu najwa niejszych infrastruktur sieciowych.
Struktura programu sk ada si

z czterech g ównych celów tematycznych

tworz cych podstawowe obszary interwencji (gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do
zmian klimatu, ochrona

rodowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport

zrównowa ony i bezpiecze stwo energetyczne) oraz w ograniczonym zakresie
komplementarnych dzia

dotycz cych kluczowych elementów infrastruktury ochrony

zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. Dzia ania realizowane w ramach programu
zosta y dobrane tak, aby w najwi kszym stopniu przyczynia y si do osi gni cia celu
ównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystaj cej z zasobów i przyjaznej
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rodowisku oraz sprzyjaj cej spójno ci terytorialnej i spo ecznej. Konstrukcja
programu operacyjnego odchodzi od sektorowo ci rozumianej jako osi ganie celów
strategicznych poprzez kumulacj interwencji w poszczególnych sektorach. Podej cie
to zosta o zast pione podej ciem zintegrowanym, zak adaj cym prymat celów
tematycznych i dobieranie do nich adekwatnych instrumentów wsparcia. Zgodnie
z nowym podej ciem, podejmowane b

interwencje przekrojowe w ró nych

obszarach, jednak ich cele strategiczne nie powinny dotyczy
sektorów

gospodarki.

z konieczno ci

Przyj cie

takiego

podej cia

jest

poszczególnych

równie

zwi zane

znacz cego wzmocnienia efektywno ci inwestycji poprzez szersze

ni do tej pory wykorzystanie zasady komplementarno ci interwencji finansowanych
operacji.
W ramach POIi przewiduje si nast puj ce osie priorytetowe:
Priorytet I - efekt
promowanie odnawialnych róde energii i efektywno ci energetycznej:
Wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie OZE (poprzez budow

lub

modernizacj farm wiatrowych, instalacji na biomas lub biogaz;
Udoskonalenie

efektywno ci

energetycznej

w

obszarze

publicznym

i mieszkaniowym
Rozwini cie inteligentnych systemów dystrybucji i wdra anie ich (np. tworzenie
sieci dystrybucyjnych redniego i niskiego napi cia)
Priorytet II - ochrona rodowiska – zmiany klimatu
Wspieranie rozwoju infrastruktury

rodowiskowej (modernizacja oczyszczalni

cieków, sieci kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów
komunalnych)
Protekcja i odbudowanie ró norodno ci biologicznej, polepszeniu stanu
rodowiska miejskiego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza)
Adaptacja do zmian klimatu (np. ochrona terenów miejskich przed niekorzystn
pogod czy prowadzenie projektów z zakresu ma ej retencji)
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Priorytet III- modernizacja infrastruktury komunikacyjnej nastawiona na
ochron

rodowisk

Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T, poza t sieci
i w aglomeracjach
Niskoemisyjna komunikacja miejska, ródl dowa, morska i intermodalna
Priorytet V – bezpiecze stwo energetyczne
Rozwini cie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesy u
gazu

ziemnego

i

energii

elektrycznej (np.

poprzez

rozbudow

sieci

przesy owych i dystrybucyjnych)

14.4.2 Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Podkarpackiego

na

lata

2014-2020

Regionalne Programy Operacyjne powsta y dla poszczególnych województw,
jako

uzupe nienie

programów

ogólnopolskich.

W

ka dym

województwie

obowi zkowym elementem programu regionalnego by komponent odpowiadaj cy za
dofinansowanie

projektów

zwi zanych

z

odnawialnymi ród ami energii i efektywno ci

energetyk ,

ochron

rodowiska,

energetyczn . Komponenty te k ad y

nacisk na ro nego rodzaju przedsi wzi cia w zale no ci od strategii i kierunków
dzia ania kluczowych dla danego regionu. W latach 2014–2020 Polska b dzie
realizowa

22 Programy Operacyjne w ramach unijnej polityki spójno ci. 16

regionalnych programów operacyjnych otrzyma

rodki z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS). Jeden
program operacyjny otrzyma
operacyjne otrzymaj
z

Funduszu

rodki z EFRR i Funduszu Spójno ci. Trzy programy

rodki z EFRR. Jeden program operacyjny otrzyma

Spójno ci.

Jeden

z EFS. Program stanowi odpowied

program

operacyjny

otrzyma

rodki
rodki

na zdiagnozowane potrzeby regionalne,

wynikaj ce z analizy barier i potencja ów województwa podkarpackiego uwzgl dniaj c
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przy

tym

po

dane

kierunki

interwencji,

okre lone

w

i regionalnych dokumentach strategicznych. Na realizacj

unijnych,

krajowych

Programu zostanie

przeznaczone 2 114,2 mln euro, z czego EFRR stanowi 1 519,5 mln euro, natomiast
EFS 594,7 mln euro. rodki z obu funduszy b

si uzupe nia i pozwol na bardziej

kompleksowe dzia ania.

priorytetowa – Zmniejszenie emisyjno ci gospodarki realizowana poprzez
nast puj ce priorytety inwestycyjne:

wspieranie

wytwarzania

i

dystrybucji

energii

pochodz cej

ze

róde

odnawialnych;
promowanie efektywno ci energetycznej i korzystania z odnawialnych róde
energii w przedsi biorstwach;
wspieranie efektywno ci energetycznej, inteligentnego zarz dzania energi
i wykorzystania odnawialnych

róde energii w infrastrukturze publicznej,

w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;
rozwijanie i wdra anie inteligentnych systemów dystrybucji dzia aj cych na
niskich i rednich poziomach napi cia;
promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowa onej
multimodalnej

mobilno ci

miejskiej

i

dzia

adaptacyjnych

maj cych

oddzia ywanie agodz ce na zmiany klimatu;
promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciep a i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciep o u ytkowe.

II. O priorytetowa – Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
realizowana przez nast puj ce priorytet inwestycyjny:
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odejmowanie przedsi wzi

maj cych na celu popraw

rodowiska miejskiego, rewitalizacj

miast, rekultywacj

stanu jako ci

i dekontaminacj

terenów poprzemys owych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie dzia

s

cych zmniejszeniu

ha asu.
VI. O priorytetowa – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
miastach, realizowana przez nast puj ce priorytet inwestycyjny:

promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowa onej
multimodalnej

mobilno ci

miejskiej

i

dzia

adaptacyjnych

maj cych

oddzia ywanie agodz ce na zmiany klimatu.

VII. O priorytetowa – Poprawa bezpiecze stwa energetycznego, realizowana
przez nast puj ce priorytet inwestycyjny:
zwi kszenie efektywno ci energetycznej i bezpiecze stwa dostaw poprzez
rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesy u energii
oraz poprzez integracj

rozproszonego wytwarzania energii ze

róde

odnawialnych.
14.4.3 Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

NFO iGW stanowi jedno z g ównych róde polskiego systemu finansowania
przedsi wzi

s

cych ochronie

rodowiska, wykorzystuj cy

rodki krajowe jak

i zagraniczne. Na najbli sze lata przewidziane jest finansowanie dzia

w ramach

nast puj cych programów:
KAWKA

–

Likwidacja

niskiej

emisji

wspieraj ca

wzrost

efektywno ci

energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych róde energii. Program ma na
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celu zmniejszenie nara enia ludno ci na oddzia ywanie zanieczyszcze
w tych strefach, gdzie dopuszczalne i docelowe st
przekroczeniu. W tym celu nale y opracowywa

powietrza

enia zanieczyszcze

uleg y

programy ochrony powietrza oraz

zmniejsza emisj zanieczyszcze , szczególnie py ów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2.
Beneficjentem ko cowym s

podmioty w

ciwe dla realizacji przedsi wzi

wskazanych w programach ochrony powietrza, które planuj realizacj albo realizuj
przedsi wzi cia mog ce by

przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie

fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej ze rodków udost pnionych przez
NFO iGW

z

beneficjentów

uwzgl dnieniem
ko cowych

warunków

wska

niniejszego

indywidualnie

programu.

WFO iGW

w

Kategorie
og aszanych

konkursach.
LEMUR-Energooszcz dne Budynki U yteczno ci Publicznej Celem programu
jest zmniejszenie zu ycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub unikni cie emisji
CO2 w zwi zku z projektowaniem i budow

nowych energooszcz dnych budynków

yteczno ci publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Na podstawie wyników
oblicze

zapotrzebowania na energi

u ytkow

dzie spe nienie przez budynek wymaga

i energi

pierwotn

deklarowane

w zakresie efektywno ci energetycznej

budynków oraz okre lanie intensywno ci wsparcia w ramach programu poprzez
zakwalifikowanie budynku do klasy energooszcz dno ci A, B lub C.
RY

– Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Celem programu jest

kompleksowa,

g boka

termomodernizacja

budynków

jednorodzinnych

oraz

przeprowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej w ród mieszka ców i pracowników gmin.
Bez poprawy efektywno ci energetycznej dzia ania na rzecz poprawy jako ci
powietrza nie b

skuteczne. Program ruszy najprawdopodobniej od stycznia 2016

roku, a fundusz przeznaczy na ten cel a 400 mln z .
BOCIAN – Program ma na celu ograniczenie lub unikni cie emisji CO2 poprzez
zwi kszenie produkcji energii z instalacji, które wykorzystuj
energii. Z programu mog

skorzysta

odnawialne

ród a

przedsi biorcy. Forma finansowania dzia

w ramach programu to po yczka w wysoko ci 2 – 40 mln z .
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Prosument – zakup i monta mikroinstalacji odnawialnych róde energii.
Program

ma

na

celu

promowanie

prosumenckich (podniesienie

nowych

technologii

OZE

oraz

postaw

wiadomo ci inwestorskiej i ekologicznej), a tak e

rozwój rynku dostawców urz dze i instalatorów oraz zwi kszenie liczby miejsc pracy
w tym sektorze. Program skierowany jest do osób fizycznych, spó dzielni
mieszkaniowych,

wspólnot

terytorialnego. Uzyska

mieszkaniowych,

mo na po yczk

a

tak e

i dotacj

jednostek

samorz du

cznie do 100 % kosztów

kwalifikowanych instalacji, z czego dotacja stanowi 40 %.

SOWA - W ramach programu GIS (Green Inwestment Scheme) realizowany
dzie program SOWA „Energooszcz dne o wietlenie uliczne”, którego celem jest
wspieranie

realizacji

przedsi wzi

poprawiaj cych efektywno

energetyczn

systemów o wietlenia publicznego. W ramach programu mo liwe b dzie uzyskanie
dotacja (do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia) i po yczki (do 55 %
kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia). Wsparcie skierowane jest do jednostek
samorz du terytorialnego.
GEKON

-

wykorzystaniu

Generator

Koncepcji

Ekologicznych

ma

potencja u

innowacji

technologicznych

s
dla

efektywnemu
realizacji

celów

rodowiskowych i gospodarczych, a tak e podnoszeniu konkurencyjno ci na rynku.
Skierowany

jest

do

przedsi biorców,

konsorcjów

naukowych

przedsi biorców wspólnie dzia aj cych. Dzia ania obejmuj

faz

oraz

grup

badawczo –

rozwojow (36 mln z ) oraz faz wdro eniow (160 mln z ).
Monitoring
zarz dzania

rodowiska -

jako ci

Celem programu

rodowiska

oraz

jest

wspomaganie

wspomaganie
os ony

systemu

hydrologicznej

i meteorologicznej spo ecze stwa i gospodarki ze szczególnym uwzgl dnieniem
wywi zywania si

Polski ze zobowi za

mi dzynarodowych. Stopie

realizacji celu

programu mierzony jest za pomoc wska ników osi gni cia celu:
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Nowe

lub

zmodernizowane

stanowiska

pomiarowe

i

inne

narz dzia

w zakresie monitoringu;
Utrzymanie stacji sieci pomiarowo-obserwacyjnej.
Edukacja ekologiczna- Celem programu jest podnoszenie poziomu wiadomo ci
ekologicznej

i

kszta towanie

postaw

ekologicznych

spo ecze stwa

poprzez

promowanie zasad zrównowa onego rozwoju, w tym:
Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony

rodowiska i zrównowa onego

rozwoju;
Kszta towanie zachowa

pro- rodowiskowych, spo ecze stwa, w tym dzieci

i m odzie y;
Aktywizacja

spo eczna

–

budowanie

spo ecze stwa

obywatelskiego

w obszarze ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju.

14.5 Uwarunkowania wew./zew wdro enia PGN

Wdro enie proponowanych dzia

wymaga okre lenia g ównych czynników,

które mog wywiera istotny wp yw na osi gni cie zak adanych celów redukcji emisji
gazów cieplarnianych. W tym celu okre lono silne i s abe strony gminy Dukli oraz
szanse i zagro enia. Analiza SWOT pokazuje warunki wdro enia ca ego Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dukli, które b
nale

sprzyja

dzia aniom lub które

o b dzie eliminowa .

Tabela 11 Analiza SWOT dot. PGN

abe strony
Brak mo liwo ci utworzenia centralnego

Silne strony
Wysoka wiadomo

w adz

systemu ogrzewania na obszarze ca ej

samorz dowych w zakresie ochrony

gminy

rodowiska i procesu zarz dzania energi

Ograniczony wp yw w adz samorz dowych

Aktywna postawa w adz samorz dowych w
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na sektory o najwi kszej emisji CO2 – m.in.

zakresie dzia

na rzecz ochrony klimatu

transport, budownictwo mieszkalne
Du e nat

enie ruchu na drogach (g ównie

Samorz d gminny przygotowany do

krajowej) – wysoka emisja CO2 zwi zana z

wdro enia Planu

transportem
Du a liczba lokalnych kot owni

Partnerska wspó praca z

powoduj cych tzw. nisk emisj

przedsi biorstwami energetycznymi

Niewielka wiadomo

spo eczna w

zakresie ochrony klimatu

Dobra dost pno

do infrastruktury

energetycznej, kanalizacyjnej i
wodoci gowej
Potencja wykorzystania OZE – korzystne
warunki wietrzne, du a liczba dni
onecznych, potencja rozwoju biomasy
Do wiadczenie gminy w pozyskiwaniu
rodków zewn trznych, w tym tak e na
przedsi wzi cia energooszcz dne
Wspó praca gminy z organizacjami
pozarz dowymi
Podejmowanie dzia

na rzecz poprawy

efektywno ci energetycznej –
termomodernizacje, modernizacje róde
ciep a oraz infrastruktury energetycznej

Zbie no

celów PGN z priorytetami gminy

okre lonymi w dokumentach strategicznych
Zagro enia
Ogólnokrajowy trend wzrostu
zapotrzebowania na energi elektryczn

Szanse
Konieczno

dostosowania si do

wymogów Unii Europejskiej w zakresie
efektywno ci energetycznej iwykorzystania
OZE

Brak kompleksowych regulacji prawnych w
zakresie OZE

Mo liwo

wsparcia finansowego na

realizacj przedsi wzi

podnosz cych
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efektywno

energetyczn (fundusze

europejskie i krajowe)
Prognozowany wzrost udzia u transportu
indywidualnego

Rozwój technologii energooszcz dnych
oraz ich wi ksza dost pno

Wysoki koszt inwestycji w zakresie

Modernizacja sektora

odnawialnych róde energii

elektroenergetycznego w Polsce

Uwarunkowania prawne wyd

aj ce

Rozwój rynku us ug energetycznych

proces inwestycyjny
Niekorzystne trendy demograficzne –

Wzrost cen energii pochodz cej ze róde

starzenie si spo ecze stwa

konwencjonalnych

Ubo enie spo ecze stwa

Wymiana rodków transportu na pojazdy
efektywniejsze i energooszcz dne
Wzrost wiadomo ci ekologicznej
spo ecze stwa
Rosn ce zapotrzebowanie na dzia ania
proefektywno ciowe
Rozwój bazy mieszkaniowej o nowe,
energooszcz dne budynki
Rozwój technologii informatycznych,
pozwalaj cych na racjonalne
gospodarowanie energi i ich wdra anie w
obiektach na terenie gminy

15 Planowane rodki z zakresu monitoringu PGN

Realizacja PGN wymaga zaanga owania ró nych podmiotów, jednostek i grup
spo ecznych, których funkcjonowanie lub inne rodzaje dzia

zwi zane s

z powstawaniem niskiej emisji gazów i py ów. Wobec tego nie mo na jednoznacznie
wskaza

podmiotu odpowiedzialnego za skuteczne przeprowadzenie i wdro enie
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wszystkich sugerowanych w niniejszym dokumencie inwestycji lub rozwi za
technicznych b

organizacyjnych. Mo na

jednak

bezsprzecznie

uzna , i

koordynacja i zarz dzanie przedmiotowym Planem spoczywa na w adzach Gminy.
Wykonanie okre lonych czynno ci nale

b dzie odpowiednio:

w budynkach mieszkalnych do w

cicieli nieruchomo ci (osób fizycznych,

a w okre lonych sytuacjach spó dzielni mieszkaniowych i wspólnot),
w zakresie inwestycji dotycz cych budynków publicznych do ich zarz dców
(Gmina Dukla, inne jednostki sektora finansów publicznych),
w obszarze remontów kot owni do ich operatorów, w zakresie poprawy
efektywno ci

energetycznej

i

jednostkowego

spadku

zu ycia

energii

elektrycznej do podmiotów gospodarczych i jednostek us ugowych,
w zakresie o wietlenia zewn trznego i komunikacji do Gminy i zarz dców dróg,
parkingów i placów,

W celu mo liwo ci pomiaru zaprezentowanych wska ników wymagane jest
zebranie danych od ró nych podmiotów, m.in.:
mieszka ców Gminy,
zarz dców nieruchomo ci,
przedsi biorstw energetycznych,
firm i instytucji,
Wa ne jest równie monitorowanie obiektów i urz dze

b

cych bezpo rednio

w zarz dzie Gminy i jednostek mu podleg ych. Dane powinny by

zbierane

z cz stotliwo ci , która pozwoli na okre lenie stanu faktycznego na dzie 31 grudnia
danego roku ewaluacji. Zadania w zakresie monitoringu i oceny efektywno ci
podejmowanych dzia

b

prowadzili pracownicy zatrudnieni w strukturze Urz du

Gminy we wspó pracy z podmiotami, od których b

pozyskiwane dane do analizy.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie sporz dzony Raport wdro eniowy,
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informuj cy o stanie wdra ania Planu. Jako g ówne wska niki ilo ciowe decyduj ce
o osi gni tych rezultatach proponuje si przyj cie nast puj cych wska ników:
poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do przyj tego roku bazowego;
poziom redukcji zu ycia energii finalnej w stosunku do przyj tego roku
bazowego;
poziom

wzrostu

udzia u

energii

pochodz cej ze

róde

odnawialnych

w ca kowitym bilansie energii finalnej w stosunku do przyj tego roku bazowego.
Wskazane powy ej g ówne wska niki ilo ciowe monitorowania osi gni tych
rezultatów dzia

i zada przyj tych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, powinny

by monitorowane przez Gmin pocz wszy od roku 2016.

16 Inwentaryzacja emisji CO2 do atmosfery na obszarze gminy Dukla
16.1 Podstawowe za

enia przyj te w Planie

Podstawowym warunkiem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Dukla jest wykonanie bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) , pozwalaj cej na
wyliczenie ilo ci dwutlenku w gla (CO2) emitowanego wskutek zu ycia energii na
terenie gminy w roku bazowym. BEI pozwala zidentyfikowa g ówne antropogeniczne
ród a emisji CO2 oraz odpowiednio zaplanowa

i uszeregowa

pod wzgl dem

wa no ci rodki jej redukcji.
Bazowa inwentaryzacja emisji stanowi

b dzie instrument umo liwiaj cy

adzom lokalnym pomiar efektów zrealizowanych przez nie dzia

zwi zanych

z ochron klimatu. BEI poka e, w jakim punkcie gmina znajdowa a si na pocz tku,
a kolejne inwentaryzacje tzw. kontrolne inwentaryzacje emisji (MEI) maj
monitorowanie rezultatów planowanych dzia

oraz poka

przyj tego celu redukcyjnego. Kontrolne inwentaryzacje b

na celu

post py w realizacji
sporz dzane w oparciu

o te same metody i regu y co bazowa inwentaryzacja emisji.
87 | S t r o n a

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY DUKLA

ród najwa niejszych czynników maj cych wp yw na emisj

CO2z terenu

gminy wymieni nale y:
g sto

zaludnienia,

ilo

gospodarstw domowych,

ilo

podmiotów gospodarczych dzia aj cych na terenie gminy,

stopie urbanizacji,
obecno

zak adów

przemys owych,

centrów

us ugowych

oraz

stref

przemys owych,
szlaki tranzytowe przebiegaj ce przez teren gminy,
ilo

pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

ilo

i stan techniczny obiektów publicznych,

obecno

zak adów i linii ciep owniczych.

Wymienione powy ej czynniki wp ywaj na aktualne zu ycie energii finalnej, a
tym samym ca kowit wielko

emisji CO2 z obszaru gminy.

Do czynników determinuj cych wzrost emisyjno ci nale

:

wzrost ilo ci mieszka ców,
wzrost ilo ci gospodarstw domowych,
wzrost ilo ci podmiotów gospodarczych dzia aj cych na terenie gminy,
budowa nowych szlaków drogowych,
wzrost ilo ci pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

Do czynników determinuj cych spadek emisyjno ci nale

:

spadek ilo ci mieszka ców,
spadek ilo ci gospodarstw domowych,
spadek ilo ci podmiotów gospodarczych dzia aj cych na terenie gminy,
spadek ilo ci pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,
termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych,
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poprawa efektywno ci energetycznej obiektów prywatnych,
rozbudowa linii ciep owniczych,
wykorzystanie odnawialnych róde energii.

16.2 Metodologia inwentaryzacji

Podstaw

sporz dzenia inwentaryzacji emisji, jak i opracowania Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dukla stanowi metodologia przedstawiona w
poradniku Jak opracowa

plan dzia

na rzecz zrównowa onej energii (SEAP) ?

opracowanego przez europejski Instytut ds. Energii w 2010 r. (t umaczenie na j zyk
polski przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sie

„Energie Cites” w 2012 r.)

i udost pnionego przez Biuro Porozumienia Burmistrzów. Ponadto pod uwag wzi to
zapisy zawarte w Szczegó owych zaleceniach dotycz cych struktury planu gospodarki
niskoemisyjnej
ród o:http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/dokumenty-iwytyczne/przydatne-opracowania/).
Zgodnie z zapisami Poradnika okre lenie emisji mo liwe jest na dwa sposoby:
wykorzystuj c „standardowe” wska niki emisji zgodne z zasadami IPCC,
które obejmuj ca

emisji CO2 wynik ej z ko cowego zu ycia energii na terenie

gminy – zarówno emisje bezpo rednie ze spalania paliw w budynkach,
instalacjach i transporcie, jak i emisje po rednie towarzysz ce produkcji energii
elektrycznej, ciep a i ch odu wykorzystywanych przez mieszka ców. Standardowe
wska niki emisji bazuj
wykorzystywane

w

na zawarto ci w gla w poszczególnych paliwach i s
krajowych

inwentaryzacjach

gazów

cieplarnianych

wykonywanych w kontek cie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu oraz Protoko u z Kioto do tej konwencji. W tym
przypadku najwa niejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4
i N2O mo na pomin

(nie trzeba ich wylicza ). Co wi cej, emisje CO2 powstaj ce

w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównowa ony sposób oraz
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emisje zwi zane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej s
traktowane

jako

zerowe.

Standardowe

wska niki

emisji

podane

w tym Poradniku bazuj na Wytycznych IPCC z 2006 roku. W adze lokalne mog
jednak zdecydowa si

na wykorzystanie innych wska ników, które równie s

zgodne z zasadami IPCC.
wykorzystuj c wska niki emisji LCA (od: Life Cycle Assessment – Ocena
Cyklu ycia), które uwzgl dniaj ca y cykl ycia poszczególnych no ników energii.
W podej ciu tym pod uwag bierze si nie tylko emisje zwi zane ze spalaniem
paliw, ale te

emisje powsta e na wszystkich pozosta ych etapach

cucha

dostaw, w tym emisje zwi zane z pozyskaniem surowców, ich transportem
i przeróbk (np. w rafinerii). W zakres inwentaryzacji wchodz

wi c te emisje,

które wyst puj poza granicami obszaru, na którym wykorzystywane s

paliwa.

W podej ciu tym emisje gazów cieplarnianych zwi zane z wykorzystaniem
biomasy/biopaliw oraz certyfikowanej zielonej energii elektrycznej s uznawane za
wy sze od zera. W tym przypadku wa

rol

mog

odgrywa

tak e emisje

innych ni CO2 gazów cieplarnianych. W zwi zkuz tym samorz d lokalny, który
zdecyduje si na zastosowanie podej cia LCA, mo e raportowa powsta e emisje
jako ekwiwalent CO2. Je eli jednak u yta metodologia/narz dzie pozwala na
zliczanie jedynie emisji CO2, wówczas emisje nale y raportowa w tonach CO2.

Pierwsze podej cie pozwala na bardziej precyzyjne wyznaczenie wielko ci
emisji, natomiast drugie podej cie, mimo mniejszej dok adno ci, daje pe niejszy obraz
wielko ci emisji, uwzgl dniaj cy równie emisje po rednie.
Na potrzeby opracowania niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Dukla przyj to podej cie z wykorzystaniem standardowych wska ników emisji.
W opracowaniu pos

ono si wska nikami opublikowanymi przez Krajowy O rodek

Bilansowania i Zarz dzania Emisjami (KOBIZE).
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Tabela 12.Wska niki opa owe i wska niki emisji paliw wg KOBIZE.

Warto

Rodzaj paliwa

opa owa netto

Wska niki emisji

[MJ/kg]/ [MJ/ m3]

CO2 [kg/ GJ]

Spalane przy ogrzewaniu
giel kamienny ( rednia krajowa)

22,72

94,71

Olej opa owy

40,19

76,59

Gaz ziemny wysokometanowy

36,13

55,82

Drewno opa owe

15,6

0

Spalane w transporcie
Benzyna silnikowa

44,80

68,61

Olej nap dowy

43,33

73,33

LPG

47,31

62,44

ród o: Warto ci opa owe (WO) i wska niki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012, KOBIZE

16.3 Rok bazowy

Wed ug poradnika Jak opracowa

plan dzia

na rzecz zrównowa onej

energii (SEAP) za rok bazowy, czyli rok w stosunku do którego gmina musi wykaza
ograniczenie emisji, proponowany jest rok 1990. Ze wzgl du na brak mo liwo ci
zebrania danych dotycz cych roku 1990, które umo liwiaj okre lenie bazowej emisji
CO2, na potrzeby niniejszego opracowania za rok bazowy zosta przyj ty rok 2012.
Dane zestawione w inwentaryzacji bazowej emisji pochodz zatem z roku 2012 lub,
poprzez oszacowanie, odpowiadaj temu okresowi.
Przyj cie za rok bazowy roku 2012 ma równie

zwi zek z faktem, i

1 stycznia 2010 r. z gminy Dukla wydzielono gmin Ja liska, obejmuj

miejscowo ci

Czeremcha, Daliowa, Ja liska, Lipowiec, Posada Ja liska, Szklary, Wola Ni na i Wola
Wy na.
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Rokiem, dla którego obliczono prognozowan

wielko

emisji jest rok 2020.

Rok ten traktowany jest jako docelowy, wyznacza on horyzont czasowy dzia
przewidzianych w Planie.

16.4 Zasi g terytorialny i sektory obj te inwentaryzacj

Inwentaryzacj

obj to obszar w granicach administracyjnych Gminy Dukla,

zarówno teren miasta, jak i teren gminy.
Zgodnie z za

eniami i wytycznymi poradnika Jak opracowa plan dzia

na

rzecz zrównowa onej energii (SEAP) ? inwentaryzacja obj a poziom zu ycia energii
oraz zwi zan z nim emisj CO2 w:
sektorze u yteczno ci publicznej (zarz dzane przez samorz d lokalny),
sektorze mieszkalnym,
transporcie,
o wietleniu ulicznym.

Zgodnie z metodologi

przyj

w wytycznych sektor rolnictwa zosta

pomini ty w inwentaryzacji.

16.5 ród a danych

Podstaw

opracowania niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla

Gminy Dukla stanowi nast puj ce ród a danych:
dane udost pnione przez Gmin Dukla,
dane udost pnione przez Starostwo Powiatowe w Kro nie,
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dokumenty strategiczne i planistyczne Gminy Dukla,
dane statystyczne G ównego Urz du Statystycznego
dane wynikowe udost pniane przez Generaln

Dyrekcje Dróg Krajowych

i Autostrad,
dane pozyskane na podstawie badania ankietowego,
dokumenty strategiczne i planistyczne opracowane na poziomie województwa
oraz kraju,
dost pne dane literaturowe, w tym dane instytutów badawczych.

Przy

szacowaniu

zu ycia

energii

pos

ono

si

dwiema

metodami

analitycznymi: „bottom-up” oraz „topdown”.Metoda „bottom-up” (z do u do góry) polega
na zbieraniu danych u ród a i rozci ganiu ich na ca
podlegaj ca

inwentaryzacji

udost pnia

dane,

populacj . Ka da jednostka

które

pó niej

agreguje

si

w taki sposób, aby by y one reprezentatywne dla ca ego danego obszaru. Metoda
„top-down” (z góry na dó ) polega na pozyskaniu zagregowanych danych dla wi kszej
jednostki lub obszaru i rozdzielaniu ich najmniejsze sektory.

16.6 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wraz z prognoz do 2020 roku
16.6.1.Obiekty u yteczno ci publicznej

Jednym ze
realizowane

w

róde emisji CO2 na terenie gminy s
obr bie

obiektów

u yteczno ci

procesy grzewcze

publicznej.

Powierzchnia

zinwentaryzowanych budynków zarz dzanych przez samorz d gminny wynosi
27893,46 m2, za

zarz dzanych przez samorz d powiatowy i Skarb Pa stwa –

5213,65 m2.
Poni ej przedstawiono emisj

CO2 z budynków u yteczno ci publicznej

w roku bazowym 2012.
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Tabela 13. Emisja CO2[Mg/ rok] z obiektów u yteczno ci publicznej w 2012 roku na terenie Gminy Dukla.

Emisja CO2 [Mg/ rok]
Budynki/ Rodzaj paliwa

giel
kamienny

budynki zarz dzane przez gmin
budynki zarz dzane przez powiat i
Skarb Pa stwa

gaz ziemny

olej
opa owy

12,86

599,87

0,06

38,07

11,69

154,90

ród o: opracowanie w asne

Wykres 1. Emisja CO2[Mg/ rok] z obiektów u yteczno ci publicznej w 2012 roku na terenie Gminy Dukla.
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olej opa owy

500
450
400

gaz ziemny

350
300
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150
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gmin

budynki zarz dzane przez
powiat i Skarb Pa stwa

ród o: opracowanie w asne
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Wykres 2. % udzia poszczególnych rodzajów paliw w emisja CO2[Mg/ rok] z obiektów u yteczno ci publicznej w
2012 roku na terenie Gminy Dukla.

6,20%

19,00%

giel kamienny
gaz ziemny
olej opa owy

74,80%

ród o: opracowanie w asne

Ze wzgl du na fakt, i

na dzie

sporz dzenia niniejszego dokumentu nie

przewiduje si wzrostu powierzchni powy szych budynków nie przewiduje si wzrostu
emisji CO2 z procesów grzewczych realizowanych w budynkach u yteczno ci
publicznej. W perspektywie czasu mo na spodziewa si nawet spadku emisji CO2, co
wi za

si

b dzie m.in. z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi

wyposa eniem wybranych obiektów w alternatywne
oneczne b

czy

ród a energii np. kolektory

ogniwa fotowoltaiczne.

16.6.2.Mieszkalnictwo

Kolejne

ród o

emisji

CO2 stanowi

procesy

grzewcze

realizowane

w sektorze mieszkaniowym. Podstaw poni szych wylicze stanowi dane ankietowa
mówi ce o rodzaju paliwa u ywanego na potrzeby wytworzenia energii na cele
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grzewcze oraz dost pne dane statystyczne GUS. W roku bazowym powierzchnia
budynków mieszkalnych wynios a 361592,04 m2, z czego 10236,53 m2 stanowi y
budynki wielorodzinne.
W celu oszacowania emisji CO2 z sektora mieszkaniowego wykorzystano
dane statystyczne na temat zapotrzebowania na energi ciepln na m2, który wynosi
0,821 GJ (Zu ycie Energii w Gospodarstwach Domowych w 2012 r., GUS, Warszawa
2014 r.) oraz ogóln

powierzchni

mieszka

w gminie (dane Miasta i Gminy Dukla

oraz GUS), a tak e dane ankietowe dotycz ce struktury paliw wykorzystywanych na
potrzeby procesów grzewczych.
Ze wzgl du na fakt, i
przewiduje si

na dzie

sporz dzenia niniejszego dokumentu nie

budowy nowych, wielorodzinnych budynku mieszkalnych wielko

emisji CO2wyliczono wy cznie dla roku bazowego.
Tabela 14. Emisja CO2[Mg/ rok] z wielorodzinnych obiektów mieszkalnych w 2012 roku na terenie Gminy Dukla.

Emisja CO2 [Mg/ rok]
Budynki/ Rodzaj paliwa

giel
kamienny

budynki wielorodzinne

82,507

gaz ziemny
380,01

olej
opa owy
55,53

ród o: opracowanie w asne
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Wykres 3. Emisja CO2[Mg/ rok] z wielorodzinnych obiektów mieszkalnych w 2012 roku na terenie Gminy Dukla.
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ród o: opracowanie w asne
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Wykres 4. % udzia poszczególnych rodzajów paliw w emisja CO2[Mg/ rok] z wielorodzinnych obiektów
mieszkalnych w 2012 roku na terenie Gminy Dukla.

10,80%
15,90%

giel kamienny
gaz ziemny
olej opa owy

73,30%

ród o: opracowanie w asne

W poni szej tabeli nr 13 przedstawiono wielko

emisji CO2 z procesów

grzewczych realizowanych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie
gminy w latach 2012, 2016 i 2020.
Tabela 15. Emisja CO2[Mg/ rok] z obiektów mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Dukla.

Emisja CO2 [Mg/ rok]
Rok/ Rodzaj paliwa

giel
kamienny

gaz ziemny

olej opa owy

2012

23500,43

2254,28

-

2016

26863,37

2576,87

-

2020

30683,62

2943,33

-

ród o: opracowanie w asne
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Wykres 5.Prognozowanaemisja CO2[tys. Mg/ rok] z obiektów mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
Dukla.
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30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
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4,0
2,0
0,0
giel kamienny

gaz ziemny

ród o: opracowanie w asne

16.6.3.Transport tranzytowy i lokalny

Na terenie Gminy Dukla na sie drog , generuj

emisj CO2 do rodowiska,

sk adaj si nast puj ce drogi:
droga krajowa nr 19 Ku nica – Barwinek (E 371), d . 24,342 km, w zarz dzie
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
drogi wojewódzkie o

cznej d ugo ci 9 km, w zarz dzie Województwa

Podkarpackiego: - nr 897 Tylawa – Koma cza – Wo osate oraz nr 993 Gorlice –
Nowy migród – Dukla,
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drogi

powiatowe

o

cznej d ugo ci

63,613

km,

w zarz dzie

Powiatu

Kro nie skiego,
drogi gminne o

cznej d ugo ci 47,8 km, w zarz dzie Burmistrza Dukli.

W poni szej tabeli nr 14 przedstawiono dobowe nat

enie ruchu na drogach:

krajowej i wojewódzkich, przebiegaj cych przez teren Gminy Dukla, w latach 2012,
2016 i 2020, opracowane na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r.) oraz publikacji:
Prognozowanie

ruchu

na

drogach

krajowych,

J. Kukie ka, Budownictwo

i Architektura 10 (2012), 131 – 144
Zasady prognozowania wska ników wzrostu ruchu wewn trznego na okres 2008
– 2040 na sieci drogowej do celów planistyczno – projektowych (Za cznik nr 2 do
Wymaga , za

Tabela 16. Dobowe nat

i zalece do analiz i prognoz ruchu, GDDKiA)

enie ruchu na drogach krajowej i wojewódzkich w obr bie Gminy Dukla.

Nr drogi/ Lata

2012

2016

2020

droga nr 19

18661

20479

30500

droga nr 897

931

1018

1485

droga nr 993

5317

5838

8666

ród o: opracowanie w asne

W tabeli nr 15przedstawiono emisj

CO2 z transportu tranzytowego

realizowanego przez teren Gminy Dukla. Obliczono j w oparciu o wska niki emisji
okre lone w Za czniku nr 2 do Regulaminu I konkursu GIS – „Cz
programu

priorytetowego

Gazela

–

niskoemisyjny

transport

B.1. Metodyka”
miejski

( ród o:

https://www.nfosigw.gov.pl/).
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Tabela 17. Emisja CO2[Mg/ rok] z ruchu tranzytowego w latach 2012 – 2020 w obr bie Gminy Dukla.

Nr drogi/ Lata

Emisja CO2 [Mg/ rok]
2012

2016

2020

droga nr 19

65637,24

72731,95

112933,12

droga nr 897

135,90

148,84

218,46

droga nr 993

3123,96

3450,14

5254,10

ród o: opracowanie w asne

Wykres 6. Prognozowana emisja CO2[tys.Mg/ rok] z ruchu tranzytowego na terenie Gminy Dukla.
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ród o: opracowanie w asne

Do wyliczenia emisji CO2 z transportu lokalnego wykorzystane zosta y
nast puj ce dane:
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ilo

pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Dukla wed ug danych

Starostwa Powiatowego w Kro nie
dane statystyczne G ównego Urz du Statystycznego
za

enia zawarte w publikacji Zasady prognozowania wska ników wzrostu ruchu

wewn trznego na okres 2008 – 2040 na sieci drogowej do celów planistyczno –
projektowych
za

enia zawarte w publikacjach Prognozy eksperckie zmian aktywno ci sektora

transportu drogowego (w kontek cie ustawy o systemie zarz dzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji), opracowanych na zlecenie Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodne, Warszawa 2012 r.
dane ankietowe

Tabela 18. Emisja CO2[Mg/ rok] z ruchu lokalnego w latach 2012 – 2020 w obr bie Gminy Dukla.

Emisja CO2 [Mg/ rok]
2012

2016

2020

9203,08

9792,53

13433,62

ród o: opracowanie w asne
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Wykres 7. Prognozowana emisja CO2[tys. Mg/ rok] z ruchu lokalnego na terenie Gminy Dukla.
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ród o: opracowanie w asne

16.6.4.O wietlenie

ród o emisji CO2 do

rodowiska na terenie Gminy Dukla stanowi równie

wietlenie uliczne. W roku 2012 na terenie gminy funkcjonowa o 949 punktów
wietleniowych, za

zu ycie energii elektrycznej do ich zasilania wynios o

312.162 kWh. W 2014 r. ilo

punktów wietlnych na terenie gminy wynios a 1003.

W celu wyznaczenia wska nika emisji CO2powstaj cej w zwi zku ze zu yciem
energii elektrycznej na terenie gminy zastosowano zgodnie z zaleceniami KOBIZE
Referencyjny wska nik jednostkowej emisyjno ci dwutlenku w gla przy produkcji
energii

elektrycznej

do

wyznaczania

realizowanych w Polsce przyj to warto

poziomu

bazowego

dla

projektów

JI

emisji 0,812 Mg CO2/MWh.
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Bior c powy sze pod uwag

oraz przy za

eniu stabilnego wzrostu liczby

punktów o wietleniowych na terenie gminy, a tak e uwzgl dniaj c planowane przez
Gmin
pi

dzia ania polegaj ce na wymianie w latach 2016 – 2020 co najmniej

dziesi ciu procent funkcjonuj cych obecnie lamp sodowych o mocy 150 – 200 W

na oprawy LED o mocy 50 W, poni ej przedstawiono emisj

CO2 powstaj

w efekcie zu ycia energii w obszarze o wietlenia ulicznego.
Tabela 19. Emisja CO2[Mg/ rok] z o wietlenia ulicznego w latach 2012 – 2020 w obr bie Gminy Dukla.

Emisja CO2 [Mg/ rok]
2012

2016

2020

253,47

263,50

207,44

ród o: opracowanie w asne
Wykres 8. Prognozowana emisja CO2[Mg/ rok] z o wietlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla.
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ród o: opracowanie w asne
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17 Strategia do 2020 roku oraz dzia ania i rodki zaplanowane na okres
obj ty planem

Gmina Dukla poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zobowi zuje
si do podejmowania wszelkich dzia

zmierzaj cych do poprawy jako ci powietrza

na jej obszarze, a w szczególno ci do przestrzegania celów i za
z za

zgodnie

eniami Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020,

którymi s miedzy innymi:

Podniesienie krajowej i mi dzynarodowej konkurencyjno ci gospodarki regionu
poprzez wzrost jej innowacyjno ci, a tym samym efektywno ci, która stworzy warunki
do zwi kszenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu

ycia ludno ci.

W ramach strategii okre lone zosta y cele strategiczne oraz kierunki dzia
zmierzaj ce do osi gni cia celu g ównego. Proponowane w strategii dzia ania
i zadania w dziedzinie energetyki, ciep ownictwa i gazownictwa zmierzaj

do

zaspokojenia potrzeb odbiorców komunalnych i podmiotów gospodarczych przy
zachowaniu ekonomiki przyjmowanych rozwi za

i zasad ochrony

rodowiska

naturalnego, a tak e promowania zrównowa onego rozwoju województwa poprzez
wykorzystanie

istniej cych

bogactw

zasobów

naturalnych,

w

tym:

energii

konwencjonalnej (ropa, gaz) i niekonwencjonalnej (wody geotermalne, biomasa,
energia

s oneczna i

wiatrowa).

Jednocze nie

zak ada

si ,

e

zapewnienie

bezpiecze stwa energetycznego b dzie realizowane przy uwzgl dnieniu obecnego
stanu technicznego poszczególnych systemów, wymaganych potrzeb w zakresie
rozbudowy i modernizacji (m.in. bloków energetycznych) oraz w miar
mo liwo ci finansowania przedsi wzi

wzrostu

z bud etu pa stwa, województwa lub

prywatnych inwestorów.
Cel strategiczny: Poprawa dost pno ci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej
województwa:
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Priorytet 3. Zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego regionu:
Kierunek dzia ania 1: Rozbudowa elektroenergetycznego systemu zasilaj cego
wysokiego napi cia;
Kierunek dzia ania 2: Modernizacja i rozbudowa uk adu rozdzielczego

redniego

i niskiego napi cia;
Kierunek dzia ania 3: Budowa i rozbudowa infrastruktury zwi zanej z energi
odnawialn ;
Kierunek dzia ania 4: Racjonalne zu ycie energii cieplnej i ograniczenie „niskiej
emisji”;
Kierunek dzia ania 5: Rozbudowa i modernizacja uk adów gazowniczych.
Cel strategiczny: Poprawa jako ci rodowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów
przyrodniczych i walorów krajobrazowych:
Priorytet 3: Zapewnienie jak najlepszej jako ci powietrza i gleb oraz ograniczenie
negatywnego

oddzia ywania

na

rodowisko

ha asu

i

promieniowania

elektromagnetycznego:
Kierunek dzia ania 1: Ograniczenie zanieczyszcze

powietrza i przeciwdzia anie

zmianom klimatu.

17.1

ugoterminowa strategia, cele i zobowi zania

Strategia d ugoterminowa i cele z ni

zwi zane cechuj si

pewn

ogólno ci

i wynikaj z wdra ania zobowi za krajowych w ramach polityki unijnej, np. wdra ania
Pakietu energetyczno-klimatycznego (20% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
ograniczenie

zu ycia

energii

o

20%,

zwi kszenie

udzia u

energii

z OZE - cel krajowy 15%) do roku 2020.
Dodatkowo w perspektywie roku 2030 narzucaj cym si

jest trend europejski

zwi kszaj cy wskazane powy ej wska niki, mianowicie:
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ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 40% wzgl dem roku 1990;
zapewnienie co najmniej udzia u energii odnawialnej w energii zu ywanej
w UE;
dalsz popraw efektywno ci energetycznej,
W tej perspektywie trzeba jednak poczeka na odpowiednie rozporz dzenia i akty
zarówno unijne jak i krajowe reguluj ce te wska niki dla Polski.
Z perspektywy samorz du wa nym jest, aby utrzyma zainteresowanie kluczowych
interesariuszy i odbiorców energii, a tak e zapewni ci
pod uwag

zmieniaj ce si

demograficzne

i

wdra ania Planu, bior c

warunki finansowe i prawne, uwzgl dniaj c zmiany

gospodarcze

oraz

rotacj

pracowników

(szczególnie

osób

odpowiedzialnych za realizacj Planu).

17.2 Dzia ania krótko- i rednioterminowe
Zgodnie

z

zaleceniami

NFO iGW

przedstawionymi

w

Szczegó owych

zaleceniach dotycz cych struktury planu gospodarki niskoemisyjnej samorz dy mog
przedstawi w planach zakres dzia

operacyjnych obejmuj cy najbli sze 3-4 lata od

zatwierdzenia planu (tj. do roku 2020 w przypadku przyj cia planu w roku 2019).
W przypadku planów dzia
zaplanowanie dzia

na rzecz zrównowa onej energii wymagane jest

i ograniczenie emisji do roku 2020. Zatem okres wymagany

przez NFO iGW praktycznie pokrywa si
odno nie SEAP. St d te

z zaleceniami Porozumienia Burmistrzów

zaplanowane dzia ania

rednio- i krótkoterminowe

przedstawiono w perspektywie lat 2015-2020.
Celem strategicznym jest redukcja emisji dwutlenku w gla, a jego osi gni cie
jest mo liwe poprzez realizacj celów szczegó owych. Zdefiniowano nast puj ce cele
szczegó owe:
Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych, u yteczno ci publicznej
obj tych termomodernizacj ,
Rozwój i poprawa jako ci ciep ownictwa, przede wszystkim róde ciep a
Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa,
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Wzrost

wykorzystania

OZE

w

gospodarstwach

indywidualnych

i przedsi biorstwach,
Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych
w tym zakresie technologii wykorzystuj cych odnawialne ród a energii,
Rozwój systemów transportu zbiorowego,
Rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy,
Wzrost liczby zmodernizowanego o wietlenia ulicznego,
Wzrost liczby zmodernizowanego o wietlenia w budynkach u yteczno ci
publicznej,
Kszta towanie wiadomo ci ekologicznej mieszka ców gminy w szczególno ci
ród m odzie y,
Ograniczenie zu ycia i kosztów energii u ywanej przez odbiorców
Poprawa bezpiecze stwa energetycznego i ekologicznego
Ograniczenie emisji komunikacyjnej
Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie.

17.3 Potencja redukcji emisji CO2 na terenie Gminy Dukla
Mo liwo ci ograniczania emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Dukla
zwi zane s

przede wszystkim z zastosowaniem

rodków poprawy efektywno ci

energetycznej oraz pozyskiwaniem energii ze róde odnawialnych.

Efektywno

energetyczna

Wprowadzenie rodków wspomagaj cych efektywno

energetyczn , u atwi

osi gni cie celu zmniejszenia zu ycia paliw kopalnych i redukcji emisji CO2. W tej
kategorii mo na wykaza nast puj ce dzia ania:
optymalizacji o wietlenia ulic
promocji

zastosowania

o wietlenia

energooszcz dnego

w

obiektach

prywatnych
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wymianie o wietlenia wewn trznego na energooszcz dne w budynkach
jednostek podleg ych Urz dowi miasta
wymiana sprz tu AGD i RTV na energooszcz dny

Budynki
Podstawowym narz dziem s
w

r kach

gminy

jest

cym poprawianiu efektywno ci energetycznej

termomodernizacja.

Kompleksowa

termomodernizacja

obejmowa mo e nast puj ce dzia ania:
zwi kszenie izolacyjno ci cieplnej przegród zewn trznych,
zwi kszenie szczelno ci przegród zewn trznych,
modernizacja systemu grzewczego i wentylacyjnego,
modernizacja systemu przygotowania ciep ej wody u ytkowej,
modernizacja systemu o wietlenia i innych urz dze wykorzystuj cych energi
elektryczn

ewentualnie zamian konwencjonalnego

ród a ciep a na

ród o

niekonwencjonalne (energia z biomasy, wody, wiatru, geotermalna, s oneczna
itp.).
Tabela 20. Zestawienie wybrany dzia

termo modernizacyjnych wraz z szacunkow oszcz dno ci energii

Rodzaj dzia ania
Wprowadzenie w w

le cieplnym automatyki i urz dze

steruj cych

Szacunkowa oszcz dno
energii
5-15%

Wprowadzenie ekranów za grzejnikami

2-3%

Uszczelnienie drzwi i okien

3-5%

Wymiana okien na okna o ni szym wspó czynniku
przenikania ciep a
Izolacja zewn trznych przegród budowlanych

10-15%
10-15%

ród o: Norwisz J. i In., Poprawa efektywno ci u ytkowania ciep a grzewczego elementem wdra ania
zasad zrównowa onego rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 2004 r.
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Z uwagi na zmienno

rezultatu prowadzonej termomodernizacji, celem

rozpocz cia procesu modernizacyjnego konieczne jest przeprowadzenie audytu
budynku w ramach którego ocenie poddany zostanie stan techniczny budynku i jego
klasa energetyczna.

wietlenie uliczne
Wymiana o wietlenia ulicznego, na najnowsze dost pne technologie, mo e
przyczyni

si

nawet do 70% redukcji zu ycia energii elektrycznej. W przypadku

Gminy Dukla mo liwa jest wymiana o wietlenia ulicznego na ród a typu LED oraz
monta

tzw. systemów smart-lighting czyli systemów inteligentnego sterowania

wietleniem ulicznym (w zale no ci od nat

enia ruchu, czy klasy o wietleniowej

drogi).

Transport
Emisja z transportu na terenie Gminy uzale niona jest od dwóch du ych
czynników: ruchu tranzytowego oraz ruchu lokalnego. Potencja ograniczenia ruchu
tranzytowego jest bardzo ograniczony – perspektywa rosn cego nat
skutkowa

enia ruchu

b dzie raczej wzrostem emisji CO2 w tym sektorze, Gminaposiada

natomiast pewne mo liwo ci w obszarze ruchu lokalnego. W szczególno ci
w zakresie:
promowania systemu podwózek s siedzkich,
promowanie

wykorzystania

samochodów

i

pojazdów

jedno ladowych

z nap dem elektrycznym,
rozwój infrastruktury rowerowej.

Odnawialne ród a energii
Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze Gminy nie przewiduje si mo liwo ci
lokowania

du ych,

infrastrukturalnych

inwestycji

takich

jak

farmy

wiatrowe

i fotowoltaiczne. Na terenie zabudowanym, zw aszcza w budownictwie, istniej
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natomiast warunki do wykorzystania ma ych tzw. producenckich

róde energii.

Potencjalne technologie to:
panele fotowoltaiczne (PV),
kolektory s oneczne (termiczne),
pompy ciep a,
biomasa (kot y biomasowe).

17.4 Lista zada i harmonogram wdra ania
Poni sza tabela zawiera proponowan list zada
prac z realizacj do 2020 roku.
Tabela 21. Zadania s

ce ograniczeniu emisji CO2 z terenu Gminy Dukla

Realizator

1

i harmonogram wdra ania

Gmina

Zadanie

Szacowany
koszt (z )

Okres
Orientacyjny
Mo liwe
realizacji
efekt
ród a
redukcji CO2 finansowania

Termomoderniz
acja placówek
wiatowych i
innych obiektów
yteczno ci
publicznej

2.300.000,00

20152019

ok. 100 Mg
CO2/ rok

ok. 800 Mg
CO2/ rok

rodki w asne,
rodki UE,
rodki
NFO iGW,
rodki
WFO iGW
premia
termomodrn.

2

Gmina
Dukla

Wymiana
opraw
wietleniowych
ulicznych

1.000.000.

20172019

ok. 30 Mg
CO2/ rok

rodki w asne ,
rodki UE

3

Gmina
Dukla

Monta instalacji
fotowoltaicznych
oraz kolektorów
onecznych

1.200.000

20172020

42,25 Mg CO2/
rok

rodki w asne ,
rodki UE

Wymiana róde
ciep a c.o.

800.000

/mieszka c
y Gminy

4

mieszka cy
Gminy

327,5 Mg CO2/
rok
20172020

ok. 720 Mg
CO2/ rok

rodki w asne ,
rodki UE
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Ad. Dzia anie nr 1.
Poczynania prowadz ce do ograniczania zapotrzebowania energetycznego
budynków poprzez wzrost efektywno ci czy oszcz dzanie, s
elementem. Dzia ania dla Gminy Dukla bazuj

bardzo wa nym

na zwi kszeniu efektywno ci

energetycznej budynków, które s jej w asno ci . Budynki te maj ogromny potencja
oszcz dno ci zu ywanej energii cieplnej, który wykorzystany zostanie poprzez
dzia ania termomodernizacyjne.
Inwestycje zwi zane z termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej,
przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2019, obejm m.in. nast puj ce dzia ania:
regulacj instalacji c.o., ocieplenie stropodachu, cian oraz wymiana okien i drzwi.

W ramach dzia ania w zakresie termomodernizacji budynków i lokali
mieszkalnych, zak ada si ich termomodernizacje znajduj cych si na terenie gminy.
Szacunkowym

efektem

realizacji

zadania

jest

obni enie

zu ycia

energii

w zmodernizowanych obiektach o oko o 10%.

Ad. Dzia anie nr 3.
Monta

Odnawialnych

publicznej pozwala redukowa

róde Energii (OZE) na budynkach u yteczno ci
emisj

CO2, dla przyk adu instalacja fotowoltaiczna

o mocy 10 kW pozwala wyprodukowa rocznie ok. 9500 kWh „zielonej energii”, co
prowadzi do redukcji emisji na poziomie 8,45 Mg CO2 rocznie. Jako przyk ad
podawana jest instalacja fotowoltaiczna, poniewa

budowa instalacji o mocy do

10 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow , w zwi zku z czym jej realizacja
jest du o atwiejsza ni

w przypadku innych odnawialnych

osi gni cia wyznaczonego celu za

ono monta 5 instalacji o mocy 10 kW ka da.

Instalacje fotowoltaiczne stanowi
w

prywatnych

obiektach

róde energii. Dla

technologi , która sprawdzi si

mieszkaniowych.

Poniewa

wi kszo

równie

zabudowa

zlokalizowanych na terenie gminy to domy jednorodzinne, rekomendowana moc
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instalacji to 4 kW, której powierzchnia wynosi oko o 16 m2.Monta takiej mikroinstalacji
daje roczn

produkcj

energii na poziomie 3 800 kWh. Szacuje si , i

programom

prowadzonym

przez

Narodowy

Fundusz

i Gospodarki Wodnej w ramach którego mo na uzyska

Ochrony

dzi ki

rodowiska

do 40 % dotacji na

mikroinstalacj dla osoby fizycznej, na terenie Gminy Dukla zostanie zamontowanych
co najmniej 50 takich instalacji.
Rol Gminy w tym dzia aniu b dzie wielopoziomowa edukacja mieszka ców,
w zakresie dost pno ci zewn trznych

rodków finansowania inwestycji, pomoc

merytoryczna przy procedurze ubiegania si

o rodki, zach canie mieszka ców do

ubiegania si o rodki.

Instalacje kolektorów s onecznych to technologia umo liwiaj ca konwersj
energii s onecznej na ciep o niezb dne do ogrzania ciep ej wody u ytkowej. Poniewa
wi kszo

zabudowa

zlokalizowanych na terenie gminy to domy jednorodzinne,

rekomendowane s instalacje o powierzchni czynnej wynosz cej ok. 6 m2. Pojedynczy
kolektor o powierzchni 1,93 m2 daje roczn produkcj energii na poziomie 3586 kWh,
co daje redukcj emisji na poziomie 3,1 Mg CO2.Szacuje si , i dzi ki programom
prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony
w ramach którego mo na uzyska

rodowiska i Gospodarki Wodnej

fizycznej dotacj

na instalacj

kolektorów

onecznych, na terenie Gminy Dukla zostanie zamontowanych co najmniej 100 takich
instalacji.
Instalacja w porze dziennej wykorzystywana b dzie do pokrycia potrzeb
gospodarstw domowych. Niestety z uwagi na brak mo liwo ci oddania nadwy ek
wytworzonego ciep a do sieci konieczne jest zbudowanie zbiorników buforowych na
ogrzan wod .

Ad. Dzia anie nr 4
ród podstawowych metod redukcji emisji obok zastosowania odnawialnych
róde energii wymienia si
osobnego

wyodr bnienia

termomodernizacj . Jej elementem, który nadaje si do
jest

wymiana

lokalnych

kot ów

w glowych
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wykorzystywanych
w

budynkach

do

ogrzewania

mieszkalnych.

Kot y

i

podgrzewania
w glowe

mo na

ciep ej

wody

zast pi

u ytkowej

rozwi zaniami

technologicznymi wykorzystuj cymi: paliwa gazowe czy biomas . W ramach dzia ania
przewidziano wymian
Poniewa

realizacja

kot ów zasilaj cych w ok. 100 mieszkaniach prywatnych.
dzia ania

uzale niona

jest

pozostaj cego w r kach osób prywatnych, rol
Urz du Miejskiego Gminy jest prowadzenie dzia

od

zaanga owania

kapita u

wskazanej jednostki organizacyjnej
wspieraj cych przeprowadzenie

proponowanych inwestycji poprzez:
dzia alno

edukacyjn i promocyjn ,

wsparcie mieszka ców w przej ciu procedury administracyjnej,
informowanie o aktualnych mo liwo ciach pozyskania dofinansowania na
inwestycje.
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