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1. WSTĘP 
 
Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała dotyczącymi weryfikacji 
Planu, w okresach co 4 lata (począwszy od roku następnego po roku uchwalenia Planu) powinny 
być wykonywane Raporty z podjętych działań. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała 
został przyjęty Uchwałą Nr X.80.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 września 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (wraz z aktualizacją przyjętą uchwałą nr XVI.150.2016 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 roku). Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie 
określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, podstawowa zawartość raportu opisana jest w ww. Planie. W samym Planie 
założono, iż analiza realizacji planu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli 
obserwacji zmian we wzajemnie ze sobą powiązanych sektorach, dla których w Planie zostały 
wyznaczone zadania do realizacji. 
W obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej założono, że system monitoringu dla gminy 
powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji: 

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Planu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 
stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie 
służył przygotowaniu raportów, 

3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie, realizowane co rok 
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Planu; określenie stopnia 

wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, 
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 

6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 
  

2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY 
WYJŚCIOWE DO RAPORTU Z PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BIAŁA ZA LATA 2015-2019. 

 
Dane podstawowe do sporządzenia Raportu z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała 
za lata 2015-2019 stanowią głównie: 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała, 
- sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza, Gmina Biała za lata 2015-2019, 
- Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za 2018 r., 
- informacje i dane  uzyskane z UM w Białej, 
- audyty energetyczne dot. przeprowadzanych termomodernizacji obiektów na terenie Gminy 

Biała, 
- dane dostawców energii, 
- informacje statystyczne GUS, 
- opracowania i obliczenia własne.
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3. ZAŁOŻENIA I CELE PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BIAŁA. 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała (w dalszej części opracowania zwany 
zamiennie PGN lub Planem) jest dokumentem strategicznym, który w głównej mierze 
koncentruje się na tworzeniu warunków do podniesienia efektywności energetycznej m.in. 
przyszłych działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych (informacyjnych), zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym 
CO2) ze źródeł położonych w obrębie  terytorialnym Gminy Biała. 
Koncepcja tworzenia i realizacji Planów gospodarki niskoemisyjnej wynika z polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. Dokument ten jest zgodny z polityką 
Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 
przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. W głównych założeniach dokument ten 
przyczynić się powinien do spełnienia obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego 
w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie o efektywności energetycznej.  
Opracowanie i realizacja zadań określonych w Planie odnosi się do  celów określonych 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym a przewidzianych do osiągnięcia w roku 2020, tj. do:  

1. redukcji emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu z roku 
1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,  
2.  zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20 % w ogólnym zużyciu 
energii (w przypadku Polski 15 %),  
3.  redukcji zużycia energii pierwotnej o 20 % w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli  do 
podniesienie efektywności energetycznej.  

Celem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała było wsparcie działań na 
rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego w celu: 

1. zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 3,66 % w stosunku do roku bazowego, tj. 
o 2 675,19 Mg CO2, 

2. zmniejszenia zużycia energii finalnej o 0,87 %, tj. o 2 010,08 MWh, 
3. zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) o 2 %, tj. o 14 MWh  

w stosunku do roku bazowego. 
 
Dla Gminy Biała podstawowym długofalowym celem realizacji Planu jest głównie zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery na jej obszarze terytorialnym:  
 

„Gmina Biała – obszar na którym funkcjonują zasady gospodarki niskoemisyjnej oraz  
optymalne wykorzystanie energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych”. 

Długoterminowa strategia Gminy Biała do 2020 r. będzie obejmować działania polegające na:  
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,  
- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,  
- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy,  
- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,  
- zwiększeniu efektywności energetycznej,  
- monitorowaniu zużycia energii elektrycznej, 
- zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu, 
- organizacji i prowadzeniu działań edukacyjnych w placówkach oświatowych dot. m.in. 
odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii, prelekcje dla dorosłych mieszkańców, 
spotkania informacyjne z przedsiębiorcami,  
 

Działania będą realizowane także poprzez:  
- wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej,  
- zapisy prawa lokalnego, 
- uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.  
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- określeniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań,  
- pozyskiwanie aktualnie dostępnych środków zewnętrznych, 
- działania informacyjne i edukacyjne. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała (lata 2015–2020) wskazuje sposoby 
miarodajnego monitorowania efektów podejmowanych działań, jak również przedstawia szereg 
możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu. 
Do podstawowych zobowiązań Gminy Biała w zakresie działań na rzecz gminnej gospodarki 
niskoemisyjnej  należą:  

- dostosowanie prawa lokalnego do celów powiększania udziału OZE, 
- termomodernizacja budynków komunalnych, 
- termomodernizacja budynków i obiektów instytucji użyteczności publicznej, 
- dofinansowanie działań mieszkańców gminy związanych z wymianą niskosprawnych 

kotłów, 
- edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych 

źródeł energii, 
- uwzględnianie kryteriów środowiskowych podczas nabywania dóbr i usług oraz zlecania 

robót. 
- tworzenie sprzyjających warunków d wykorzystania komunikacji zbiorowej, 
- rozwój infrastruktury rowerowej, 
- rozwój i modernizacja sieci dróg lokalnych, 
- promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ECODRIVING, 
- wymiana  i modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 
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4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
W trakcie inwentaryzacji bazowej (rok 2014) ustalono, iż w obszarze badań: 

 łączny poziom emisji CO2 (pochodzącej z systemów grzewczych, c.w.u., transportu oraz 
z produkcji energii elektrycznej prowadzonej poza gminą)  kształtował się na poziomie 
73 126,68 414 Mg CO2/rok, 

 poziom zużycia energii finalnej na terenie gminy kształtował się na poziomie                          
231 020,22 MWh/rok. 

 nie stwierdzono produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). 
W roku bazowym na stan i jakość powietrza atmosferycznego duży wpływ miało występowanie  
tzw. „niskiej emisji” oraz tło regionalne. Jakość powietrza atmosferycznego powinna być 
nieustannie monitorowana, co ma na celu rejestrację oraz analizę krótko- i długoterminowych 
zmian zachodzących tak pod wpływem bieżącej emisji do powietrza, jak i pod wpływem zmian 
klimatu, zanieczyszczeń i innych przejawów ingerencji człowieka. Analiza zebranych danych 
o jakości powietrza pozwala również na określenie zadań zmierzających do poprawy jego 
stanu. Coroczny monitoring środowiska na terenie województwa opolskiego prowadzony jest 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.  
 
4.1. Jakość powietrza atmosferycznego. 
Stan zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najbardziej zmiennych stanów środowiska. 
W znaczącym stopniu zależy od wielkości chwilowych emisji ze źródeł zlokalizowanych na 
danym terenie oraz od wielkości transgranicznej migracji zanieczyszczeń. Rozprzestrzenianie 
zanieczyszczeń w atmosferze determinowane jest warunkami meteorologicznymi, w tym 
intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami mechanicznymi i termicznymi oraz 
własnościami fizyczno-chemicznymi atmosfery.  
Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze odpowiedzialne za podwyższone stężenia 
zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki w sezonie 
zimowym, głównie w efekcie używania niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych 
(będących w złym stanie technicznym i nieprawidłowo eksploatowanych oraz spalanie złej 
jakości paliw, zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych, 
a także wszelkich odpadów z gospodarstw domowych), są głównym powodem tzw. niskiej 
emisji. Duża ilość źródeł wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości 
sprawia, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół 
miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej. Z kolei 
transport drogowy wpływa na całoroczny wysoki poziom tlenków azotu w powietrzu oraz 
podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 30 kwietnia każdego roku, WIOŚ dokonuje 
oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. 
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej 
obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej 
jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy).  

Monitoring 
Oceny i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy 
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy 
docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz 
ochronę roślin, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031) oraz ustawy 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. ze zm.). 
Oceny za rok 2018 wykonano zgodnie z podziałem kraju, w którym strefę stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
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- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 
większej niż  100 tysięcy oraz aglomeracji (strefa opolska). 

Klasyfikacji stref za rok 2018 wykonano w następujących klasach: 
 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu 
ochrony powietrza; 

 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy 
dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Wyniki klasyfikacji strefy opolskiej w 2018 roku: 
 
Tabela 1. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2018. 

Strefa Ochrona zdrowia 

Strefa 
opolska 

SO2 NO2 C6H6 CO O3
 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

A A A A A C A A A A C C 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2018 rok 
 

Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki 
za rok 2018” obszar Gminy Biała w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, 
As, Cd, Ni i O3 oraz do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 
PM10, B(a)P i PM2,5.  

 
Do obszarów przekroczeń zaliczono część terenów Gminy Biała: 

- ze względu na przekroczenia wartości średniorocznej B(a)P, 
- ze względu na przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu O3, 
- ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5 (II faza – dodatkowe 
kryterium, które jest uzupełnieniem oceny i poziom ten ma być osiągnięty do roku 2020, 
zgodnie z rozporządzeniem MS z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji). 

 
Na terenie Gminy Biała Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w 2018 roku nie 
prowadził bezpośredniego monitoringu jakości powietrza, pomiary zanieczyszczeń były 
wykonywane na innych stacjach pomiarowych w ramach „strefy opolskiej”. 
  
W obecnym „Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu 
na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” (POP) Gmina 
Biała włączona została w realizację celów oraz zadań ujętych w POP oraz uwzględniona 
w planach działań krótkoterminowych (PDK). Dla  Gminy Biała określono konieczną redukcję 
zanieczyszczeń do 2025 roku: 
miasto Biała: 

- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 2,49 Mg, 
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- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 2,43 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,001 Mg, 

obszar wiejski Biała: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 8,89 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 8,76 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,004 Mg. 

 
Według POP przyczyn przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń należy dopatrywać się 
m.in. we wzajemnym oddziaływaniu kilku czynników. Emisja z zakładów nakłada się na emisję 
z indywidualnych systemów grzewczych i kotłowni. Dodatkowym czynnikiem pogarszającym 
stan jakości powietrza są niekorzystne warunki meteorologiczne i klimatyczne, a co za tym idzie 
pogarszające się lokalnie warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Nie bez znaczenia jest 
tutaj także oddziaływanie gmin Zdzieszowice i Kędzierzyn-Koźle. 
Przedstawione wyniki modelowana rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazują, że na jakość 
powietrza atmosferycznego na terenie strefy opolskiej duży wpływ ma wspomniane już  tło 
ponadregionalne, w skład którego wchodzą stężenia zanieczyszczeń pochodzące ze źródeł 
zlokalizowanych w pasie 50 km wokół danej strefy. 
Analiza rozkładu stężeń zanieczyszczeń  w strefie opolskiej w ciągu roku wyraźnie wskazuje 
wzrost stężeń w sezonie grzewczym i głównie w tym okresie odnotowywane są przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego. Wysokie stężenia pyłu PM10 (oraz PM2,5) w okresie grzewczym są 
spowodowane głównie spalaniem paliw stałych w paleniskach indywidualnych, to źródła 
powodujące tzw. „niską emisję”. 
 
Za stan i jakość powietrza atmosferycznego  występującego na terenie Gminy Biała 
odpowiadają w głównej mierze rozproszone źródła ciepła (stanowiące tym samym źródła 
„niskiej emisji”), tj.: 

- lokalne kotłownie zabudowy wielorodzinnej, 
- indywidualne kotłownie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Jednocześnie zdecydowanie duży udział mają także: 
- komunikacja samochodowa (transport tranzytowy oraz  transport po drogach lokalnych), 
- zakłady produkcyjne i usługowe.  

 
Eksploatacja wyżej wymienionych źródeł powoduje powstawanie zanieczyszczeń, m.in.: 

- tlenków siarki (SO2),  
- tlenku (CO) i dwutlenku węgla (CO2),  
- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),  
- benzo(a)pirenu B(a)P,  
- sadzy,  
oraz frakcji pyłowych (PM10, PM2,5), tj. zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania 
głównie kopalnych paliw energetycznych. 

 
 
Gmina Biała na bieżąco realizuje zadania związane z informowaniem, ostrzeganiem 
i alarmowaniem mieszkańców w sytuacji wystąpienia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.  
Komunikaty o wprowadzeniu ostrzeżenia i alarmu  umieszczane są na stronie internetowej 
www.biała.gmina.pl oraz przekazywane są do placówek oświatowych na terenie gminy. 
Zgodnie z zaleceniami planu działań krótkoterminowych, sporządzona została baza danych 
o gminnych jednostkach oświatowych, opiekuńczych oraz prowadzących działalność leczniczą 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które należy powiadamiać w trakcie trwania  
poziomów alarmowych o konieczności zastosowania działań zapobiegawczych. 
W ramach czynności edukacyjnych prowadzone są szkolenia doskonalące z kierownikami 
wszystkich gminnych podmiotów, które są zobligowane do określonych działań w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza oraz z sołtysami i radami sołeckimi.  
Problematyka edukacyjna dotycząca  zanieczyszczenia powietrza podnoszona jest również na 
zebraniach wiejskich oraz innych spotkaniach z mieszkańcami. 
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4.2. Monitoring realizacji PGN. 
Monitoring realizacji Planu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji o realizacji zadań 
przyjętych w Planie, w tym o osiąganym: 

 poziomie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
 poziomie redukcji zużycia energii finalnej,  
 udziale energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
 poziomie redukcji emisji PM10, PM2,5, B(a)P. 

 
W dalszej części opracowania wyszczególniono wskaźniki monitorowania dla poszczególnych 
sektorów PGN. Zaproponowane wskaźniki monitorowania (poza wskaźnikami realizacji celów 
głównych) określają postępy/trendy zmian bardziej szczegółowo w poszczególnych sektorach 
PGN. Zbieranie danych związane ze wskaźnikami monitorowania powinno odbywać się na 
bieżąco, w trakcie realizacji zadań PGN. 
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5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BIAŁA ZA LATA 2015-2019 
W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SEKTORY. 

 
Poniżej przedstawiono realizację działań przewidzianych w PGN, jakie zostały wykonane na 
terenie Gminy Biała w latach 2015-2019. Część sprawozdawczą niniejszego opracowania 
podzielono na rozdziały tematyczne, określające realizację przewidzianych celów PGN 
w podziale na poszczególne sektory.  
 
5.1. Sektor: Mieszkańcy. 
W sektorze Mieszkańcy Plan zakładał realizację celów liczbowych w zakresie: 

- zmniejszenia zużycia energii cieplnej, 
- redukcji emisji CO2, 
- zwiększenia wykorzystania OZE 

poprzez realizację następujących działań: 
- termomodernizację budynków komunalnych, 
- montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła przez 
mieszkańców, 
- wymianę niskosprawnych kotłów przez mieszkańców gminy, 
- edukację lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii. 

 
Liczbowe wartości celów w poszczególnych działaniach określone w PGN oraz ich realizację 
przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 2. Plan i realizacja PGN w sektorze: Mieszkańcy. 

Sektor Nazwa działania 

Zmniejszenie zużycia  
energii  
[MWh] 

Redukcja emisji CO2  
[Mg CO2] 

Wykorzystanie OZE 
[MWh] 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

Mieszkańcy 

Termomodernizacja budynków 
komunalnych 

208,35 214,74 103,1 144,32 74,30 51,5 0,00 0,00 0,00 

Montaż kolektorów słonecznych, 
paneli fotowoltaicznych oraz 
pomp ciepła przez mieszkańców 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 * * 

Wymiana niskosprawnych kotłów 
przez mieszkańców gminy 

695,70 561,62 80,7 1 750,03 204,28 11,7 - - - 

Plan i realizacja celu PGN razem dla 
sektora Mieszkańcy 

904,05 776,36 85,88 1 894,35 278,58 14,71 7,00 0,00 0,00 

Źródło: PGN dla Gminy Biała oraz opracowanie własne, obliczenia. 
 
Objaśnienia: kolor zielony – cele które zostały osiągnięte w latach raportowania - czyli do końca 2019 roku, 
* pod uwagę wzięto montaż kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych, na które przyznane zostały dofinansowania przez Gminę 
Biała lub WFOŚiGW. Instalacje montowane przez mieszkańców indywidualnie, nie są objęte obowiązkiem zgłaszania, uwzględnienie ich 
wymagałoby dokonania inwentaryzacji na terenie całej gminy. 
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W skład działań, które przyczyniły się do realizacji celu w sektorze „Mieszkańcy”, zaliczono 
następujące elementy: 

- termomodernizacje budynków prywatnych realizowane przez mieszkańców na terenie 
gminy w ilości ok. 20 realizacji (na podstawie danych składów budowlanych, sprzedaż 
styropianu w największych składach budowlanych na terenie gminy),  
- wymiany kotłów,  
- termomodernizacje  budynków prywatnych przez mieszkańców (w tym dofinansowane 
przez Gminę Biała oraz  WFOŚiGW w Opolu w ramach „Programu ograniczenia niskiej 
emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych (PONE) przy udziale Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” oraz Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”): 

Do latach 2017-2018 z terenu Gminy Biała wpłynęła do WFOŚiGW następująca liczba 
wniosków od osób fizycznych na dotacje i pożyczki, w tym: 

- 28 wniosków na kocioł na biomasę, 
- 11 wniosków na kotłów na ekogroszek, 
- 2 wnioski na kocioł olejowy, 
- 2 wnioski na termomodernizację. 

 
Wymiany kotłów przez mieszkańców (dofinansowania z budżetu gminy): 

 
W latach raportowania Gmina Biała dofinansowywała przedsięwzięcia ekologiczne na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej określającej zasady udzielania dotacji celowych. 
Promowanie proekologicznego sposobu ogrzewania dla indywidualnych odbiorców prowadzone 
było przez dofinansowanie modernizacji lub wymiany starych kotłów węglowych na 
nowoczesne, wysokosprawne, niskoemisyjne kotły węglowe lub inne proekologiczne źródła: 
ogrzewanie olejowe, elektryczne, na pellet, gazowe. Ponadto dotacją objęto instalacje 
odnawialnych źródeł energii tj. instalacje solarne. 
Łącznie w latach 2014-2018 przyznano: 

rok 2018: 
- 6 kotłów na ekogroszek, 
- 5 kotłów na pellet, 
- 1 ogrzewanie elektryczne. 

Analiza dofinansowań przyznawanych mieszkańcom gminy wskazuje na stałe zainteresowanie 
wymianami starych kotłów na kotły na ekogroszek oraz wzrastające zainteresowanie kotłami na 
pellet. Ich liczba z roku na rok rośnie, co jest niewątpliwie trendem pozytywnym. 
 
Tabela 3. Liczba i rodzaj dofinansowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Biała. 

Rodzaj wymiany 

Liczba wymian 

2015 2016 2017 2018 2019 

razem w latach 
2015-2019 

sztuk % 

olej opałowy - - - 2 - 2 3,8 
ekogroszek - - 2 10 5 17 32,1 
pellet - - 5 23 5 33 62,3 
elektryczne - - - 1 - 1 1,9 

Razem liczba 
wymian w roku: 

- - 7 36 10 53 100 

Źródło: UM w Białej, opracowanie własne. 
 
Największy udział w dofinansowanych wymianach posiadają kotły na pellet i na ekogroszek, co 
przedstawia wykres poniżej: 
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Rysunek 1. Udział poszczególnych rodzajów źródeł ciepła w przyznanych dofinansowaniach. 

 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych UM w Białej oraz WFOŚiGW w Opolu 
 
 
Przyczyny niskiej realizacji celów w zakresie redukcji emisji CO2: 
- w opracowanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała założono, iż wymianie 
kotłów i termomodernizacji poddawanych będzie rocznie ok. 2 % budynków z terenu gminy 
Biała. Założenie zostało przyjęte przy obecności i funkcjonowaniu w tym czasie programów 
pomocowych dla mieszkańców (dotacje i pożyczki, m.in. programy KAWKA, LEMUR, BOCIAN, 
RYŚ, Prosument Opole), a także programów oferowanych przez banki, fundusze norweskie, 
PROW czy POIiŚ. Jednakże  w niedługim czasie po uchwaleniu PGN dla Gminy Biała, 
większość z tych programów została zamknięta i przez kilka ostatnich lat nie uruchomiono 
żadnych innych środków wspierających proekologiczne inwestycje osób fizycznych. Dopiero 
obecnie, Program „Czyste powietrze” czy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych „Mój 
prąd” (NFOŚiGW) oraz zapowiedź uruchomienia znacznych środków unijnych pozwalają 
zakładać, że wsparcie dla mieszkańców będzie na planowanym wcześniej poziomie. 
 

olej opałowy

ekogroszek

pellet

elektryczne
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5.2. Sektor: Instytucje użyteczności publicznej. 
 
Działania Gminy Biała, realizowane w ramach sektora „Instytucje użyteczności publicznej” przedstawione zostały w tabeli poniżej: 
 
Tabela 4. Plan i realizacja PGN w sektorze: Instytucje użyteczności publicznej. 

Sektor Nazwa działania 

Zmniejszenie zużycia  
energii 
[MWh] 

Redukcja emisji CO2  
[Mg CO2] 

Wykorzystanie OZE 
[MWh] 

plan wg 
PGN 

realizacja  
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

Instytucje 
użyteczności 
publicznej 

 

Termomodernizacja budynków 
publicznych 

582,50 2 284,54 392,2 277,63 722,59 260,3 - - - 

Montaż kolektorów słonecznych - - - - - - - - - 

Montaż paneli fotowoltaicznych - - - - - - 7,00 5,06 72,2 

Plan i realizacja celu PGN razem dla 
sektora Instytucje użyteczności 
publicznej 

582,50 2 284,54 392,2 277,63 722,59 260,3 7,00 5,06 72,2 

Źródło: PGN dla Gminy Biała oraz opracowanie własne, obliczenia. 
Objaśnienia: kolor zielony – cele które zostały osiągnięte w latach raportowania - czyli do końca 2019 roku  
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Realizacja celów dla sektora Instytucje użyteczności publicznej: 
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała założono wartości liczbowe planu (celu) 
dla zmniejszenia energii cieplnej, redukcji emisji CO2 oraz wykorzystania OZE dla sektora 
Instytucje użyteczności publicznej na podstawie posiadanej w czasie opracowywania PGN 
wiedzy na temat planowanych inwestycji w obiekty komunalne z terenu Gminy Biała. 
W praktyce, stopień realizacji założonych zadań w dużej mierze zależy od przygotowanych 
dokumentacji energetycznych dla obiektów, możliwości finansowych gminy oraz od 
skuteczności pozyskiwania środków na realizację inwestycji. W przypadku przeprowadzonych 
obliczeń dla okresu lat 2015-2019, wyliczenia rzeczywistej wartości liczbowej parametrów dla 
działań termomodernizacyjnych obiektów gminnych wykazują dużo większe wartości energii 
finalnej i redukcji emisji CO2 niż zakładano. Świadczy to o dużej efektywności działań 
podejmowanych przez Urząd Miejski w Białej, około 2 razy większej niż planowano. 
W obliczeniach tych nie są ujęte działania polegające na edukacji (czyli tzw. działania 
„miękkie”), prowadzone na terenie gminy wśród mieszkańców, gdyż ich ujęcie liczbowe jest 
mało dokładne i dyskusyjne, niemożliwe do wyliczenia metodą wskaźnikową. W praktyce 
niniejszego Raportu nie neguje się wpływu działań „miękkich” na końcowe efekty w każdym 
z sektorów. W tym kontekście efekty działań edukacyjnych uwzględnione są w wykonanych 
przez instytucje i mieszkańców działaniach termomodernizacyjnych i innych w zakresie 
zmniejszania emisji – w wartościach realizacyjnych zmniejszenia zużycia energii, redukcji emisji 
CO2 i wykorzystania OZE. Ponadto, w 2019 r. jeden pracowników Urzędu Miejskiego w Białej 
ukończył cykl szkoleń WFOŚiGW w Opolu dla gminnego energetyka, pełniąc obecnie funkcję 
doradcze dla mieszkańców gminy w zakresie planowania inwestycji termomodernizacyjnych. 
 
Nabywanie dóbr i usług oraz zlecanie robót – tzw. zielone” zamówienia publiczne  
W ramach wdrożenia zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała planuje się, że 
kryterium efektywności energetycznej stanowić będzie istotne kryterium oceny ofert na 
realizację zamówień obejmujących:  

- projektowanie, budowę i zarządzanie budynkami,  
- zakup instalacji i urządzeń wykorzystujących energię,  
- zakup energii.  

W Urzędzie Miejskim w Białej w ramach udzielania zamówień publicznych realizowane są 
obecnie następujące działania: 

- grupowe zamówienia/wybór dostarczyciela energii elektrycznej (wspólnie z innymi  gminami 
zrzeszonymi w Związku Gmin Śląska Opolskiego – przy zamówieniu składanym od 2020 
roku), 
- zakup urządzeń wykorzystujących OZE (np. oświetlenie miejsc publicznych – lampy LED), 
- przeprowadzania audytów energetycznych w ramach projektów budowlanych dla 
wykonywanych modernizacji budynków gminnych. 

 
W skład działań, które przyczyniły się do realizacji celu w sektorze „Instytucje użyteczności 
publicznej”, zaliczono następujące elementy: 

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Białej, ul. Tysiąclecia 16 w 
zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany okien i drzwi, wymiany 
oświetlenia, wymiany termostatów  
- budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Prudnicka 10 w zakresie ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynku, ocieplenia stropodachu wentylowanego i innych przegród 
zewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, 
- budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Prudnicka 10 w zakresie ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynku, ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymiany 
zewnętrznej stolarki okiennej na klatce schodowej, 
- Zespół Szkolno-przedszkolny w Białej – kotłownia – w zakresie wymiany kotłów na kotły 
opalane pelletem oraz kompleksowej wymiany instalacji grzewczej z wprowadzeniem 
pełnego sterowania,  
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5.3. Sektor: Transport. 
W celu ograniczenia emisji ze źródeł liniowych (pochodzącej głównie z ruchu pojazdów 
mechanicznych),poza działaniami wynikającymi wprost z ograniczenia ruchu i spalania 
w silnikach spalinowych, realizowane są następujące działania: 

- poprawa stanu technicznego dróg – remont istniejących dróg oraz utwardzenie dróg w celu 
redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi, 
- działania polegające na ograniczeniu emisji wtórnej poprzez odpowiednie utrzymanie 
czystości nawierzchni (czyli poprzez czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich 
warunkach meteorologicznych), przy czym działania polegające na utrzymaniu czystości 
nawierzchni dróg realizowane są z częstotliwością zależną od panujących warunków 
pogodowych. 

System komunikacyjny, funkcjonujący na terenie gminy, w oczywisty sposób wpływa na stan 
jakości powietrza. W największym stopniu uzależniony on jest od natężenia ruchu na 
poszczególnych trasach komunikacyjnych, głównie na trasach tranzytowych oraz drogach 
wojewódzkich i powiatowych. W zakresie zmian wielkości emisji ze źródeł liniowych powinno się 
uwzględnić przepisy prawne dotyczące parametrów emisyjnych pojazdów, tj. zmian 
technicznych rozwiązań stosowanych w pojazdach.  
Od 1 października 2006 r. wszystkie nowe rejestrowane pojazdy muszą spełniać normę Euro 4, 
od 1 października 2009 r. – normę Euro 5. Różnice między wymaganiami dotyczącymi emisji 
spalin określonymi w normie Euro 3, a zawartymi w normie Euro 4, Euro 5 i Euro 6 są znaczne.  
Dopuszczalna emisja cząstek stałych jest ciągle zmniejszana, a jej wielkość zależy od kategorii 
pojazdu: 

- dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych o masie ≤1 305 kg – od 
0,05 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6), 
dla samochodów dostawczych o masie 1 305 kg–1 760 kg – od 0,07 g/km (Euro 3) do 
0,005 g/km (Euro 6), 
- dla samochodów dostawczych o masie >1 760 kg – od 0,1 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km 
(Euro 6), 
- dla autobusów i pojazdów ciężkich – od 0,1 g/kWh (Euro 3) do 0,02 g/kWh (Euro 6). 

Oznacza to ograniczenie emisji cząstek stałych o nie mniej niż o 80 %.  
W celu redukcji emisji ze źródeł liniowych należy kontynuować działania polegające na 
poprawie stanu technicznego dróg już istniejących. Należy zwrócić uwagę, iż obniżenie emisji 
wynikające z wprowadzenia norm Euro będzie kompensowane poprzez wzrost liczby pojazdów 
i natężenia ruchu. Według obliczeń dokonanych na potrzeby prognoz jakości powietrza 
(w Programie Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej), poprawa parametrów emisyjnych 
pojazdów oraz poprawa parametrów technicznych dróg i ulic doprowadzi do zmniejszenia się 
emisji liniowej: 

- o 15 % – tzw. emisji spalinowej, tj. wynikającej ze spalania paliw, 
- o 30 % – emisji pozaspalinowej i wtórnej. 
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Działania Gminy Biała, realizowane w ramach sektora „Transport” przedstawione zostały w tabeli poniżej: 
 
Tabela 5. Plan i realizacja PGN w sektorze: Transport. 

Sektor Nazwa działania 

Zmniejszenie zużycia  
energii   
[MWh] 

Redukcja emisji CO2  
[Mg CO2] 

Wykorzystanie OZE 
[MWh] 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

Transport 

Przebudowy i modernizacje dróg 0,00 23,46 * 0,00 6,09 * * * * 

Sprzątanie dróg na terenie gminy * * * 0,00 * * * * * 

Rozwój infrastruktury rowerowej 
oraz ścieżek rowerowych 

19,64 0,00 0,00 4,94 0,00 0,00 * * * 

Plan i realizacja celu PGN razem dla 
sektora Transport 

19,64 23,46 119,45 4,94 6,09 123,3 * * * 

Źródło: PGN dla Gminy Biała oraz opracowanie własne, obliczenia. 
Objaśnienia: kolor zielony – cele które zostały osiągnięte w latach raportowania - czyli do końca 2019 roku  
 
Objaśnienia: 
* w PGN nie zostały wyznaczone cele w sektorze „Transport” 
W PGN dla Gminy Biała założono wartości liczbowe planu (celu) dla zmniejszenia energii cieplnej oraz redukcji emisji CO2 dla sektora 
Transport. Nie były wyznaczone cele liczbowe dla zadania Przebudowa i modernizacje dróg w zakresie energii finalnej i redukcji emisji CO2, 
gdyż nie w trakcie wykonywania opracowania nie znane były dokładne parametry przyszłych remontów dróg, wobec czego liczbowe cele 
określono tylko dla budowy ścieżek rowerowych. W obecnej chwili, dostępne są parametry dróg które poddane zostały przebudowie, 
modernizacji, czy utwardzaniu, wobec czego dla tych odcinków dróg dokonano stosowanych obliczeń. Wyniki zostały umieszczone w tabeli, 
uwzględniając przeprowadzone działania, cele liczbowe zostały osiągnięte, pomimo braku realizacji (do roku 2019) zadań związanych 
z budową ścieżek rowerowych (realizacja nastąpi w 2020 roku), co zostanie uwzględnione, wyliczone i przedstawione w prognozie realizacji 
celów PGN na 2020 rok w kolejnym rozdziale.  
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W skład działań które przyczyniły się do realizacji celu w sektorze „Transport” zaliczono 
następujące elementy: 

- sprzątanie dróg na terenie gminy, 
- prowadzenie remontów dróg na terenie gminy, 
- utwardzanie dróg na terenie gminy. 

 
5.4. Sektor: Zużycie energii elektrycznej w gminie. 
W zależności od przeznaczenia budynku, potrzeby oświetleniowe pochłaniają różną część 
energii elektrycznej dostarczanej do budynku. W budynkach mieszkalnych zapotrzebowanie 
energii elektrycznej na cele oświetleniowe może sięgać 25 %, w budynkach użyteczności 
publicznej natomiast 50 % łącznego zużycia energii w tych budynkach.  
Stosowane do niedawna w większości, najczęściej w budynkach mieszkalnych, żarówki zwykłe 
charakteryzują się niekorzystnymi parametrami energetycznymi (niska skuteczność świetlna, 
bardzo niska sprawność, mała trwałość). Znacznie bardziej atrakcyjne są pod tymi względami 
świetlówki kompaktowe, halogeny i żarówki LED, zapewniające kilkudziesięcioprocentową 
redukcję zużycia energii. 
Ze względu na nierozerwalny związek wytwarzania i użytkowania energii z emisjami 
zanieczyszczeń do atmosfery, zarządzanie energetyczne można uznać także jako środek 
służący redukcji poziomów emisji zanieczyszczeń, w tym m.in. dwutlenku węgla. 
Wdrażanie zarządzania energetycznego w gminie wiąże się z prowadzeniem systematycznych 
działań w zakresie:  

- kontroli kosztów energii,  
- prognozowania zużycia energii,  
- opracowania koncepcji działań energooszczędnych,  
- określania strategii użytkowania energii,  
- pozyskiwania środków zewnętrznych na wsparcie realizacji PGN oraz koordynacja 
i ewidencjonowanie ich wykorzystania  

Ponadto są monitorowane procesy realizacji założonych w dokumentach planistycznych gminy 
przedsięwzięć zmierzających do redukcji zużycia energii finalnej i emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszczeń. Sprawowany jest nadzór energetyczny nad obiektami użyteczności publicznej, 
a także doradztwo energetyczne dla mieszkańców gminy (prowadzone przez energetyka 
gminnego, certyfikowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu).  
Elementem szeroko rozumianego zarządzania energetycznego w gminie jest także właściwe 
kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego. Znajduje ona odzwierciedlenie 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla 
poszczególnych miejscowości i terenów gminy. W planach tych zawarte są zalecenia odnośnie 
preferowanych lub wymaganych rodzajów paliw, wykorzystywanych w budynkach nowo 
wznoszonych na terenach objętych mpzp.  
Gmina planuje organizować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, w ramach będącego w opracowaniu 
„Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla Gminy Biała”.  
Z zasad polityki energetycznej państwa wynikają cele planowania energetycznego na terenie 
gminy:  

- koordynacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ze strategią rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy,  
- zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  
- otwieranie lokalnego rynku energii na konkurencję,  
- oszczędne i racjonalne zużycie paliw i energii,  
- poprawa jakości środowiska.  

Gmina Biała od kilku lat realizuje działania mające na celu efektywne wykorzystanie 
i wytwarzanie energii. Działania te w dużej mierze mają charakter inwestycyjny bezpośrednio 
wpływając na obniżenie kosztów energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej, budynkach 
mieszkalnych oraz transporcie publicznym. Ponadto bardzo poważnie traktuje się komunikację 
z lokalną społecznością starając się realizować model gminy angażującej społeczeństwo 
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w działania publiczne. Obecnie w strukturze Urzędu Miejskiego, w  Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Zamówień Publicznych realizowane są m.in. następujące zadania związane z: 
 planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w obiektach 

gminnych, 
 planowaniem oświetlenia miejsc publicznych oraz ulic, placów i dróg znajdujących się na 

terenie gminy, 
 planowaniem i przygotowywaniem zleceń wykonywania audytów efektywności 

energetycznej, 
 gospodarką energetyczną w obiektach gminnych (placówkach oświatowych, jednostkach 

organizacyjnych),  
 utrzymaniem bieżącej infrastruktury energetycznej i oświetleniowej, 
 przygotowaniem postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych związanych 

ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, zakupem energii elektrycznej na 
potrzeby zasilania obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych oraz 
placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w gminie, bieżącą konserwacją 
i eksploatacją oświetlenia ulicznego, 

 rozliczaniem zużycia energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii w zakresie 
oświetlenia ulicznego. 
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Działania Gminy Biała, realizowane w ramach sektora „Zużycie energii elektrycznej w gminie” przedstawione zostały w tabeli poniżej: 
 
Tabela 6. Plan i realizacja PGN w sektorze: Zużycie energii elektrycznej w gminie. 

Sektor Nazwa działania 

Zmniejszenie zużycia  
energii cieplnej  

[MWh] 

Redukcja emisji CO2  
[Mg CO2] 

Wykorzystanie OZE 
[MWh] 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

Zużycie 
energii 

elektrycznej 

Zużycie energii elektrycznej - 
mieszkańcy 

287,71 -117,93 -41,0 282,54 -115,80 -41,0 * * * 

Zużycie energii elektrycznej – 
obiekty gminne 

21,93 2,95 13,45 21,54 2,90 13,45 * * * 

Zużycie energii elektrycznej –  
oświetlenia uliczne 

194,25 73,74 37,96 190,75 72,41 37,96 * * * 

Plan i realizacja celu PGN razem dla 
sektora Zużycie energii elektrycznej w 

gminie 
503,90 -41,24 -8,18 498,28 -40,49 -8,13 * * * 

Źródło: PGN dla Gminy Biała oraz opracowanie własne, obliczenia. 
 
Objaśnienia: kolor zielony – cele które zostały osiągnięte w latach raportowania - czyli do końca 2019 roku 
* w PGN nie zostały wyznaczone cele wzrostu wykorzystania OZE w sektorze „Zużycie energii elektrycznej” 
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W skład działań, które przyczyniły się do realizacji celu w sektorze „Zużycie energii elektrycznej 
w gminie”, zaliczono następujące elementy: 
- modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy, 
- modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej. 
 
W rozważaniach nt. energii elektrycznej należy wziąć pod uwagę, iż średnie zużycie energii na 
1 mieszkańca powiatu prudnickiego w latach raportowania wzrastało i wynosiło: 

- w 2013 roku: 863,7 kWh, 
- w 2014 roku: 841,9 kWh, 
- w 2015 roku: 827,5 kWh, 
- w 2016 roku: 833,7 kWh, 
- w 2017 roku: 853,7 kWh, 
- w 2018 roku: 861,4 kWh. 

Wzrost zużycia energii elektrycznej następował w efekcie coraz większego nasycenia 
gospodarstw domowych sprzętem AGD i sprzętem powszechnego użytku, wzrostem 
wykorzystania urządzeń telekomunikacyjnych, sprzętu służącego do rozrywki, do wspomagania 
prac domowych, nadzoru i monitoringu etc., co związane jest ze wzrostem poziomu 
technicyzacji i dostępności różnego rodzaju urządzeń. 
Średnie zużycie energii elektrycznej (wg danych GUS dla powiatu prudnickiego) spadało do 
roku 2015, po czym ponownie zaczęło wzrastać. W PGN zakładano (na podstawie prognoz 
polityki energetycznej): 

- spadek zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o ok. 3 % - w efekcie 
nastąpił wzrost zużycia energii o ok. 1,3 %, 
- spadek zużycia energii elektrycznej dla obiektów gminnych o ok. 3 % - w efekcie nastąpił 
spadek zużycia energii o 13,45 %, 
- spadek zużycia energii na oświetlenie uliczne o 30 %, w efekcie nastąpił spadek zużycia 
energii o ok. 12,7 %. 
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5.6. Zestawienie planu i realizacji celów liczbowych w sektorach łącznie. 
 
Tabela 7. Plan i realizacja celów łącznie we wszystkich sektorach PGN. 

Sektor 

Zmniejszenie zużycia  
energii finalnej  

[MWh] 

Redukcja emisji CO2  
[Mg CO2] 

Wykorzystanie OZE 
[MWh] 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

Mieszkańcy 904,05 776,36 85,88 1 894,35 278,58 14,71 7,00 0,00 0,00 

Instytucje użyteczności publicznej. 582,50 2 284,54 392,2 277,63 722,59 260,3 7,00 5,06 72,2 

Transport 19,64 23,46 119,45 4,94 6,09 123,3 - - - 

Zużycie energii elektrycznej w gminie 503,90 -41,24 -8,18 498,28 -40,50 -8,18 - - - 

Plan i realizacja celu PGN 
razem dla wszystkich sektorów 

2 010,08 3 043,12 151,4 2 675,19 966,77 36,1 14,00 5,06 36,1 

Źródło: PGN dla Gminy Biała oraz opracowanie własne, obliczenia. 
Objaśnienia: kolor zielony – cele które zostały osiągnięte w latach raportowania - czyli do końca 2019 roku. 
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Zestawienie wartości celów PGN planowanych i zrealizowanych w latach raportowania (2015-
2019) wskazuje na: 

- bardzo wysoki (392,2 %) stopień realizacji celów w sektorze „Instytucje użyteczności 
publicznej” w zakresie zmniejszenia zużycia energii finalnej w odniesieniu do celu głównego 
w tym sektorze, 
- bardzo  wysoki (260,3 %) stopień realizacji celów w sektorze „Instytucje użyteczności 
publicznej” w zakresie redukcji emisji CO2 w odniesieniu do celu głównego w tym sektorze, 
- wysoki (119,45 %) stopień realizacji celów w sektorze „Transport” w odniesieniu do celów 
głównych: zmniejszenia zużycie energii finalnej, 
- wysoki (123,2 %) stopień realizacji celów w sektorze „Transport” w odniesieniu do celów 
głównych: redukcji emisji CO2, 
- wysoki (85,88 %) stopień realizacji celów w sektorze „Mieszkańcy” w odniesieniu do  
zmniejszenia zużycia energii finalnej (powiązanie głównie z przeprowadzaniem 
termomodernizacji w stopniu zbliżonym do założeń przyjętych w PGN), 
- niski (14,71 %) stopień realizacji celów w sektorze „Mieszkańcy” w odniesieniu do  
redukcji emisji CO2 (powiązanie z niewielka ilością wymienionych kotłów na ekologiczne 
w stosunku do ilości założonej), 
- niski (-8,18 %) stopień realizacji celów w sektorze „Zużycie energii elektrycznej” 
w odniesieniu do obu celów głównych: zmniejszenia zużycie energii finalnej, redukcji emisji 
CO2, związany głównie ze wzrostem zużycia energii elektrycznej przez mieszkańców. 
Realizacja celu głównego: 
- w zakresie zmniejszenia zużycia energii finalnej dla wszystkich sektorów sumarycznie na 
poziomie 151,4 % - należy uznać ten poziom za stosunkowo wysoki, biorąc pod uwagę 
głównie wysoki  udział sektora użyteczności publicznej, 
- w zakresie redukcji emisji CO2 dla wszystkich sektorów na poziomie 36,1 % - należy 
uznać ten poziom za stosunkowo niski, biorąc pod uwagę wysokie udziały sektora 
użyteczności publicznej (260,3 %) oraz transportu (123,3 %), jednakże bardzo niska 
realizacja w sektorze „Mieszkańcy” powoduje obniżenie łącznej wartości wskaźnika, 
- w zakresie wykorzystania OZE dla wszystkich sektorów na poziomie 36,1 % - należy 
uznać ten poziom za średni, biorąc pod uwagę tylko jedną inwestycję w sektorze 
komunalnym i brak inwestycji w sektorze „Mieszkańcy”. 
 

 
W podsumowaniu realizacji celów głównych należy uwzględnić fakt, iż do końca realizacji 
bieżącej edycji PGN pozostaje jeszcze rok realizacji zadań (2020), w ciągu którego realizowane 
są i będą kolejne projekty i inwestycje na terenie Gminy Biała. Prognoza realizacji celów 
głównych w roku 2020 przedstawiona została w rozdziale 5.7. poniżej. 
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5.6.1. Udział poszczególnych sektorów w planie i w realizacji celów w ujęciu %. 
Przystępując  do realizacji celów PGN, w założonym planie każdy z sektorów posiadał określony, wyliczony założonymi celami do osiągnięcia 
udział w celach głównych.  
 
Tabela 8. Udział poszczególnych sektorów w planie i realizacji celów PGN. 

Sektor 

Zmniejszenie zużycia  
energii finalnej  

[%] 

Redukcja emisji CO2  
[%] 

Wykorzystanie OZE 
[%] 

plan wg PGN realizacja plan wg PGN realizacja plan wg PGN realizacja 

Mieszkańcy 45,0 25,5 70,8 28,8 50,0 0 

Instytucje użyteczności publicznej. 29,0 75,1 10,4 74,7 50,0 100 

Transport 1,0 0,8 0,2 0,6 0 0 

Zużycie energii elektrycznej w gminie 25,1 -1,4 18,6 -4,2 0 0 

Razem dla wszystkich sektorów: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: PGN dla Gminy Biała na lata 2015-2020 oraz opracowanie własne, obliczenia. 
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W zakresie zmniejszenia zużycia energii finalnej udział poszczególnych sektorów PGN 
przedstawiają wykresy poniżej (dla planu i realizacji): 
 
Rysunek 2. Udział poszczególnych sektorów w planie celów PGN dla Gminy Biała. 

 
Źródło: PGN, opracowanie własne 
 
Największy  udział procentowy w planie realizacji celów PGN dla zmniejszenia zużycia energii 
finalnej posiadał sektor „Mieszkańcy” – w wysokości 45 %, w dalszej kolejności sektor 
„Instytucje użyteczności publicznej” (29,0 %) i „Zużycie energii elektrycznej” (25,1 %). 
 
Rysunek 3. Udział poszczególnych sektorów w realizacji celów PGN dla Gminy Biała. 

 
Źródło: Dane obliczeniowe, opracowanie własne 
 
W realizacji z kolei największy  udział procentowy w realizacji celów PGN dla zmniejszenia 
zużycia energii finalnej posiadał sektor „Instytucje użyteczności publicznej” (75,1 %) oraz 
„Mieszkańcy” (25,5 %). 
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W zakresie redukcji emisji CO2 udział poszczególnych sektorów PGN przedstawiają wykresy 
poniżej (dla planu i realizacji): 
 
Rysunek 4. Udział poszczególnych sektorów w planie celów w PGN dla Gminy Biała. 

 
Źródło: PGN, opracowanie własne 
 
Największy  udział procentowy w planie realizacji celów PGN dla redukcji emisji CO2 posiadał 
sektor „Mieszkańcy” (70,8 %), w dalszej kolejności sektor „Zużycie energii elektrycznej” 
(18,6 %) i „Instytucje użyteczności publicznej” (10,4 %). 
 
Rysunek 5. Udział poszczególnych sektorów w realizacji celów PGN dla Gminy Biała. 

 
Źródło: Dane obliczeniowe, opracowanie własne 
 
W realizacji z kolei największy  udział procentowy w realizacji celów PGN dla redukcji emisji 
CO2 posiadał sektor „Instytucje użyteczności publicznej” (74,7 %), a w dalszej kolejności sektor 
„Mieszkańcy” (28,8 %). 
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W zakresie zwiększenia udziału OZE udział poszczególnych sektorów PGN przedstawiają 
wykresy poniżej (dla planu i realizacji): 
 
Rysunek 6. Udział poszczególnych sektorów w planie celów PGN dla Gminy Biała. 

 
Źródło: PGN, opracowanie własne 
 
Sektor „Mieszkańcy” oraz sektor „Instytucje użyteczności publicznej” posiadały równy udział 
procentowy w planie realizacji celów PGN dla zwiększenia udziału OZE (po 50 %).  
 
Rysunek 7. Udział poszczególnych sektorów w realizacji celów PGN dla Gminy Biała. 

 
Źródło: Dane obliczeniowe, opracowanie własne 
 
W realizacji jedyny udział procentowy w realizacji celów PGN dla zwiększenia udziału OZE 
posiada sektor „Instytucje użyteczności publicznej” (100 %). 
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5.6.2. Analiza realizacji celów w ujęciu % dla sektorów. 
Analizując zbiorczo stan realizacji celów PGN w latach 2015-2019, w ujęciu procentowym dla 
poszczególnych sektorów, wyniki przedstawia tabela i wykres poniżej:  
 
Tabela 9. Analiza realizacji celów w ujęciu % dla sektorów PGN. 

Sektor 

Zmniejszenie 
zużycia  

energii cieplnej  
[%] 

Redukcja 
emisji CO2  

[%] 

Wykorzystanie 
OZE 
[%] 

Mieszkańcy 85,9 14,7 0,0 

Instytucje użyteczności publicznej. 392,2 260,3 72,2 

Transport 119,4 123,2 - 

Zużycie energii elektrycznej w gminie -8,2 -8,2 - 
Źródło: PGN, obliczenia, opracowanie własne. 
 
Rysunek 8. Realizacja poszczególnych celów głównych dla Gminy Biała. 

 
Źródło: Obliczenia, opracowanie własne. 
 
Analiza wyników oraz sumarycznego zestawienia realizacji celów PGN w poszczególnych 
sektorach przedstawiona w tabeli i na wykresie powyżej wykazała najważniejsze sektory, dla 
których podejmowane działania na terenie gminy odniosły najbardziej pożądany skutek (czyli 
realizację wyznaczonych celów PGN), a jednocześnie tych działań, które są możliwe do 
podjęcia ze względu na istotny aspekt finansowy (posiadane lub pozyskane środki). 
Podejmowane były   również takie działania, których bezpośrednia realizacja przyczyni się do 
uzyskania szybkich oszczędności (zużycia paliw, energii) i stworzenia relacji dla realizacji 
kolejnych działań. 
Do takich sektorów (zinwentaryzowanych w bazie danych) należą: 

- sektor „Instytucje użyteczności publicznej” – z możliwością zmiany rodzaju kotła, 
wykonania termomodernizacji obiektów, wymiany okien,  
- sektor „Zużycie energii elektrycznej w gminie” – z możliwością ograniczenia zużycia 
energii w obiektach gminnych i komunalnych, oświetleniu ulicznym i obiektach prywatnych.  
- sektor „Mieszkańcy” – z możliwością modernizacji bądź wymiany źródeł ciepła, 
wykonywania termomodernizacji obiektów, instalacji kolektorów słonecznych. 
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5.7. Prognoza realizacji celów PGN w roku 2020. 
Na potrzeby PGN przeanalizowano m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i inne opracowania gminne. Na tej podstawie przyjęto założenia do celów 
prognozowania zużycia energii na rok 2020: 

- brak dużych inwestycji przemysłowych na terenie gminy; 
- nieznaczny wzrost liczby ludności,  
- przyrost nowych powierzchni mieszkalnych, 
- działania termomodernizacyjne będą prowadzone w sposób ciągły, w zakresie 
dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców, 
- spadek w zakresie zużycia energii i emisji w segmencie samorządowym, 
- wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej – 
zakłada się pełne wdrożenie i egzekucję celów wynikających z dyrektywy dotyczącej 
efektywności energetycznej (przyjętej we wrześniu 2012 roku) oraz dyrektywy dotyczącej 
efektywności energetycznej budynków (tzw. EPBD);  
- naturalnego trendu wymiany sprzętu AGD, RTV i ITC – przyjęto, że użytkowany sprzęt 
będzie stopniowo wymieniany na bardziej efektywny, 
- wdrożenia nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji 
w OZE – założono, że na skutek proponowanych systemów wsparcia znacznie wzrośnie 
udział energii elektrycznej wytwarzanej w indywidualnych źródłach, przez co spadnie 
zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci krajowej.  
- wzrostu liczby pojazdów mechanicznych, skutkiem czego jest wzrost natężenia ruchu 
komunikacyjnego oraz emisji zanieczyszczeń. 

 
Realizacja celów PGN w roku 2020 uwzględniać będzie dodatkowo działania 
podejmowane w 2020 roku, których efekty zostaną dosumowane do obecnych efektów 
ekologicznych: 
w sektorze „Mieszkańcy”: 
Działania będą realizowane przez mieszkańców , jednakże ich liczba i zakres są trudne obecnie 
do oszacowania. 
w sektorze „Instytucje użyteczności publicznej”: 

- planowane modernizacje budynków użyteczności publicznej uwzględnione obecnie 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy: 

- Gostomia 46a: wymiana okien, ocieplenie stropu strych, instalacja kotła na biomasę, 
- Solec 41a: wymiana okien, ocieplenie stropu strych, instalacja kotła na biomasę, 
- Śmicz 106: wymiana okien, ocieplenie stropu strych, instalacja kotła na biomasę. 

w sektorze „Transport”: 
- do obliczeń wartości celów zostanie doliczony efekt ekologiczny dla budowy drogi 
dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz (dł. 0,846 km),  
- do obliczeń wartości celów zostanie doliczony efekt ekologiczny dla budowanych ścieżek 
rowerowych w 2020, w tym: 

- wzdłuż ul. Prudnickiej w Białej – 1 390 m, 
- w części południowej w Białej – 936,74 m. 

w sektorze „Zużycie energii elektrycznej w gminie”: 
- możliwe są dalsze wymiany oświetlenia w obiektach gminnych, komunalnych, prywatnych, 
usługowych i przez przedsiębiorców.  
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Tabela 10. Prognoza realizacji celów łącznie we wszystkich sektorach PGN. 

Sektor 

Zmniejszenie zużycia  
energii finalnej 

[MWh] 

Redukcja emisji CO2  
[Mg CO2] 

Wykorzystanie OZE 
[MWh] 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

Mieszkańcy 904,05 776,36 85,9 1 894,35 278,58 14,7 7,00 0 0 

Instytucje użyteczności publicznej. 582,50 2 867,09 492,2 277,63 1 040,19 374,7 7,00 5,06 72,2 

Transport 19,64 44,70 227,6 4,94 11,45 231,8 - - - 

Zużycie energii elektrycznej w gminie 503,90 -41,24 -8,2 498,28 -40,50 -8,2 - - - 

Prognoza realizacji celu PGN 
razem dla wszystkich sektorów 

2 010,08 3 646,91 181,4 2 675,19 1 289,73 48,2 14,00 5,05 36,1 

Źródło: PGN dla Gminy Biała oraz opracowanie własne, obliczenia. 
Objaśnienia: kolor zielony – cele które zostaną osiągnięte do końca 2020 roku. 
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Tabela 11. Prognoza realizacji celów w ujęciu % dla sektorów PGN. 

Sektor 

Zmniejszenie 
zużycia  

energii cieplnej  
[%] 

Redukcja emisji 
CO2  
[%] 

Wykorzystanie 
OZE 
[%] 

Mieszkańcy 85,9 14,7 0,0 
Instytucje użyteczności 
publicznej. 

492,2 374,7 72,2 

Transport 227,6 231,8 - 
Zużycie energii 
elektrycznej w gminie 

-8,2 -8,2 - 

Razem dla 
wszystkich 
sektorów: 

181,4 48,2 36,1 

Źródło: Opracowanie własne, obliczenia. 
 

Rysunek 9. Prognoza realizacji celów w zakresie poszczególnych celów głównych dla Gminy 
Biała. 

 
Źródło: Obliczenia, opracowanie własne. 
 
Biorąc pod uwagę założenia prognozy, które zostały opisane powyżej, a uwzględniając tylko te 
których realizacja jest bądź w trakcie bądź na ukończeniu, uzyskuje się wyniki jak w tabeli 
i wykresie powyżej. Pod uwagę trzeba wziąć, że prognoza nie uwzględnia jednak działań 
mieszkańców (dot. termomodernizacji obiektów prywatnych, montażu różnych instalacji 
wykorzystujących OZE, wpływu dotacji etc.) – gdyż liczba i zakres tych działań w dużej mierze 
jest zależna od poziomu funkcjonujących w obecnym (i przyszłym) czasie dotacji. 
 
Zdecydowanym liderem realizacji celów jest sektor „Instytucji Użyteczności publicznej”, który 
charakteryzują: 

- obowiązek planowania długoterminowego,  
- dyscyplina wydatków publicznych, 
- sprawne działanie władz gminy i pracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych, 

i sprawiają, że realizacja celów znacznie przewyższa założony plan. Nie można pominąć 
również wzorcowej roli sektora publicznego, efektu prowadzonych działań edukacyjnych, 
promocyjnych oraz wspomagających (wsparcie budżetu gminy, WFOŚiGW). 
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Sektor „Mieszkańcy”, jest z kolei sektorem najmniej przewidywalnym, trudno przewidzieć w skali  
gminy zespół decyzji mieszkańców, wiele zależy np. od struktury cen nośników energii, 
określonej „mody”, dostępności nośników energii, polityki ogólnokrajowej dotyczącej OZE, opinii 
sąsiadów, czy też zaobserwowanych rozwiązań w krajach UE. Przede wszystkim jednak na 
słabym procentowo wyniku ciąży brak środków i programów wsparcia dla mieszkańców w 
okresie raportowania (2015-2019). W czasie przygotowywania PGN funkcjonowało kilka 
wymienianych wcześniej programów wsparcia dla mieszkańców, jednakże w krótkim czasie 
zostały one wygaszone, co skutecznie uniemożliwiło realizację założonych celów w sektorze 
„Mieszkańcy”. 
 
Sektor „Transport”: w dużej mierze jego wyniki zależą od pozyskanych funduszy na inwestycje, 
które z reguły są stosunkowo kosztowne, nie będące w zasięgu finansowym gminy, jednakże 
przy wsparciu środków zewnętrznych do końca roku 2020 roku założony cel zostanie 
w znacznym stopniu przekroczony. 
Sektor „Zużycie energii elektrycznej”: w czasie przygotowywania PGN prognozowano spadek 
zużycia energii elektrycznej o ok. 3 % w sektorze gospodarstw domowych. Po spadku 
średniego zużycia energii na przestrzeni dwóch lat, obserwuje się jednak wzrost średniego 
zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca. Znaczne ograniczenie udało się uzyskać 
w zakresie oświetlenia gminnego oraz zużycia energii przez obiekty gminne (dzięki 
zrealizowanym inwestycjom w wymianę źródeł światła). 
 
5.8. Podsumowanie i wnioski porealizacyjne. 
Oceniając: 

- obecny Raport z wykonania PGN jest pierwszym Raportem opracowywanym po 
uchwaleniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała, 
- dla opracowanych wytycznych w „Porozumieniu burmistrzów” do opracowania planów 
gospodarki niskoemisyjnej, określenie wskaźników monitorowania było intuicyjne, 
niekoniecznie ich wskazanie w PGN spełniało założenia SMART, na etapie wykonywania 
Raportu określenie ich wartości jest w niektórych przypadkach bardzo czasochłonne, 
obarczone dużym błędem lub niemożliwe, 
- okres czteroletni, za który jest opracowany niniejszy Raport, jest okresem wystarczającym, 
aby dokonać częściowej oceny realizacji celów PGN, pełna ocena nastąpi po roku 2020 (do 
tego roku obowiązuje PGN). Możliwe jest również dokonanie po tym okresie poprawnej 
oceny tendencji zmian w poszczególnych sektorach i wskazaniem ewentualnych działań 
korygujących. 2-letni okres raportowania byłby w tym przypadku zbyt krótki, niepotrzebnie 
generujący dodatkowe koszty, 
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała przygotowany został na lata 2015-2020, 
sugeruje się porównanie wskaźników monitorowania i mierników realizacji celów głównych 
po roku 2020, za cały okres obowiązywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Duża część zadań zawartych w PGN wpisuje się w pożądane przez ogół mieszkańców 
Gminy kierunki - np. poprawę stanu powietrza atmosferycznego, systematycznego 
ograniczania niskiej emisji, wsparcia finansowego dla mieszkańców do realizacji inwestycji 
proekologicznych.  

 
Analizując cele przyjęte w  Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała oraz 
zaplanowane zadania, należy stwierdzić: 

- zrealizowane zostały najważniejsze zadania w sektorach „Instytucje użyteczności 
publicznej”, „Transport”, 

- po zakończeniu zaplanowanych na 2020 rok inwestycji zostanie poprawiony jeszcze cel 
w zakresie sektora „Transport”, 

- nie został osiągnięty cel w sektorze „Mieszkańcy” – zrealizowana została mniejsza liczba 
działań polegających na wymianie kotłów, termomodernizacji, instalacji paneli 
słonecznych i fotowoltaicznych niż zakładano. Liczba i zakres zrealizowanych działań  
zależy bowiem od możliwości finansowych mieszkańców, obecności i funkcjonowania 
programów wspierających inwestycje (z budżetu gminy i z WFOŚiGW – w okresie 
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raportowania większość funkcjonujących pierwotnie programów wsparcia uległa 
wygaszeniu), cen nośników energii oraz koniunktury gospodarczej, 

- dodatkowo w różnych sektorach zrealizowano szereg zadań nie ujętych w Programie, 
jednakże wpisujących się w ramy ogólnie pojętej ochrony powietrza. 

Powodem braku realizacji niektórych zadań było: 
- braki środków finansowych, wsparcia  na realizację niektórych zadań, głównie dla 

mieszkańców, 
- przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata, 
- bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie gminy. 

 
Jednocześnie, w czasie przeprowadzanych na użytek niniejszego Raportu obliczeń, wyliczono 
stopień realizacji celów wyznaczonych w obecnym Programie Ochrony Powietrza dla Gminy 
Biała w zakresie: 

- redukcji pyłu zawieszonego PM10: 94,1 %, 
-  redukcji pyłu zawieszonego PM2,5: 74,1 %, 
- redukcji benzo(a)pirenu: 92,4 %. 

 

6. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU 
I JEGO AKTUALIZACJI 

 
Obecnie Gmina Biała posiada aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którego realizacja jest 
przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i oceny. Monitoring opiera się na 
obiektywnych i dostępnych wskaźnikach monitorowania, których porównanie w kolejnych 
raportach daje obraz gradientu realizacji celów w poszczególnych sektorach PGN. 
W celu zwiększenia reprezentatywności wskaźników PGN, jak również zgodnie z zasadą 
definiowania wskaźników i celów SMART (Specific, Measurable, Relevant, Time-bound) 
proponuje się wprowadzenie wskaźników ogólnych (wpływających na realizację celów we 
wszystkich sektorach PGN) oraz wskaźników szczegółowych, w ramach każdego z sektorów. 
Zgodnie z powyższą zasadą SMART, pozyskanie wskaźników powinno nie sprawiać trudności 
osobie wypełniającej tabelę, w miarę możliwości wskaźniki powinny być łatwo dostępne 
i reprezentatywne dla danego sektora PGN. 
Poniżej w tabeli podano wartości wskaźników w latach raportowania, tj. 2015-2019, obejmujące 
sektory określone w PGN, dla których sformułowane zostały opisywane we wcześniejszych 
rozdziałach cele liczbowe dla zmniejszenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 
i wykorzystania OZE. Wartości wskaźników podano w oparciu o dane aktualnie dostępne, co 
pozwala na liczbową ocenę zmian w poszczególnych sektorach. Pozyskanie danych 
wskaźnikowych opiera się głównie na standardowo dostępnych źródłach: danych regionalnych 
Głównego Urzędu Statystycznego, danych Urzędu Miejskiego w Białej oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na podstawie tak 
przygotowanego zestawu wskaźników możliwe jest określenie tendencji zmian 
w poszczególnych sektorach PGN. Zastosowano następujące oznaczenia w tabeli ze 
wskaźnikami monitoringu: 
 

- poprawa wskaźnika, 
 

- pogorszenie wskaźnika, 
 

- brak wyraźnej tendencji/istotnych zmian lub brak danych. 
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Tabela 12. Wskaźniki monitoringu dla Gminy Biała w latach 2015-2019. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 Uwagi/trendy 

Wskaźniki ogólne 

1. 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z 
zakładów szczególnie uciążliwych 
z terenu powiatu prudnickiego 

Mg 22 14 10 
11 
(4) 

* 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych z terenu powiatu 
prudnickiego w roku 2018 w 
odniesieniu do roku 2015 uległa 
zmniejszeniu o 11 Mg. Emisja z 
terenu Gminy Biała podawana 
jest dopiero od roku 2018 i 
wyniosła wówczas 4 Mg. 

2. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych z terenu powiatu 
prudnickiego 

Mg 17 204 19 464 19 505 
18 367 
(1 107) 

* 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych z terenu 
powiatu prudnickiego w roku 
2018 w odniesieniu do roku 2015 
wzrosła o 1 163 Mg. Emisja z 
terenu Gminy Biała podawana 
jest dopiero od roku 2018 i 
wyniosła wówczas 1 107 Mg. 

3. 
Emisja dwutlenku węgla z 
zakładów szczególnie uciążliwych 
z terenu powiatu prudnickiego 

Mg 17 011 19 306 19 341 
18 189 
(1 075) 

* 

Emisja dwutlenku węgla z 
zakładów szczególnie 
uciążliwych z terenu powiatu 
prudnickiego w roku 2018 w 
odniesieniu do roku 2015 wzrosła 
o 1 178 Mg. Emisja z terenu 
Gminy Biała podawana jest 
dopiero od roku 2018 i wyniosła 
wówczas 1 075 Mg. 

Sektor „Mieszkańcy” 

4. 
Ilość zrealizowanych dofinansowań 
na wymiany kotłów na kotły 
gazowe 

szt. 0 0 0 0 0 
Nie realizowano dofinansowań 
na kotły gazowe. 

5. 
Ilość zrealizowanych 
dofinansowań na wymiany kotłów 

szt. 0 0 5 23 5 
Dofinansowania do wymiany 
kotłów na kotły na pellet 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 Uwagi/trendy 

na kotły na pellet realizowane są od roku 2017 w 
ilości od 5 do 23 rocznie 

6. 
Ilość zrealizowanych 
dofinansowań na wymiany kotłów 
na kotły na olej opałowy 

szt. - - - 2 0 

Liczba zrealizowanych 
dofinansowań na wymiany kotłów 
na kotły na olej opałowy jest 
niewielka, zrealizowano tylko 2 
dofinansowania w 2018 roku 

7. 
Ilość zrealizowanych dofinansowań 
na wymiany kotłów na kotły na 
ekogroszek 

szt. 0 0 2 10 5 

Dofinansowania do wymiany 
kotłów na kotły na ekogroszek 
realizowane są od 2017 roku w 
ilości od 2 do 10 dofinansowań 
rocznie. 

8. 
Ilość zrealizowanych dofinansowań 
na wymiany kotłów na kotły na 
ogrzewanie elektryczne 

szt. 0 0 0 1 0 

Liczba zrealizowanych 
dofinansowań na wymiany kotłów 
na ogrzewanie elektryczne jest 
niewielka, zrealizowano tylko 1 
dofinansowanie w 2018 roku 

9. 
Ilość zrealizowanych dofinansowań 
na montaż instalacji solarnych 

szt. 0 0 0 0 0 
Nie realizowano dofinansowań 
na montaż instalacji solarnych 

10. 
Ilość zrealizowanych dofinansowań 
na montaż instalacji 
fotowoltaicznych 

szt. 0 0 0 0 0 
Nie realizowano dofinansowań 
na montaż instalacji 
fotowoltaicznych 

11. 
Ilość zrealizowanych dofinansowań 
na montaż pomp ciepła 

szt. 0 0 0 0 0 
Nie realizowano dofinansowań 
na montaż pomp ciepła 

Sektor „Instytucje użyteczności publicznej” 

12. 
Liczba obiektów użyteczności 
publicznej poddanych 
termomodernizacji 

szt. 0 0 1 2 1 

Liczba obiektów użyteczności 
publicznej poddawanych 
termomodernizacji jest zgodna z 
zaplanowanym harmonogramem 
realizacji. 

13. 
Powierzchnia obiektów 
użyteczności publicznej poddanych 
termomodernizacji  

m2 0 0 7 751,00 556,45 7 751,00 

Powierzchnia obiektów 
użyteczności publicznej 
poddanych termomodernizacji 
jest zgodna z przeprowadzonymi 
audytami energetycznymi i 
planem realizacji 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 Uwagi/trendy 

Sektor „Transport” 

14. Budowa nowych dróg km 0 1,13 0,57 0 0 
Długość wybudowanych nowych 
dróg zgodna jest z zakładanym 
planem. 

15. Długość utwardzanych dróg km 0 0,62 0 0 0 
Długość utwardzanych dróg 
zgodnie z bieżącymi potrzebami i 
środkami finansowymi 

16. Długość remontowanych dróg km 0,798 0 1 116 3,664 3,292 
Długość remontowanych dróg 
zgodnie z bieżącymi potrzebami,  

17. Długość sprzątanych dróg km 9,242 9,242 9,242 9,242 9,242 
Długość sprzątanych dróg 
zgodnie z bieżącymi potrzebami 

18. 
Długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych 

m 0 0 0 2 515 460 
Długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych zgodnie z planem 

Sektor „Zużycie energii elektrycznej” 

19. 
Średnie zużycie energii 
elektrycznej na 1 mieszkańca 

kWh 827,50 833,70 853,70 861,40 * 

Średnie zużycie energii 
elektrycznej na 1 mieszkańca w 
roku 2018 w odniesieniu do roku 
2015 wzrosło o 33,9 kWh  

Źródła: www.stat.gov.pl, WIOŚ Opole, opracowanie własne 
Uwagi: *dane GUS za 2019 rok obecnie nie są jeszcze dostępne 
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6.1 Analiza wskaźników monitoringu PGN. 
Analizując tendencję wskaźników w tabeli monitorowania: 

- stan środowiska dla 16 wskaźników określony został jako bez zmian (niewielka 
zmiana lub brak wartości za dany rok) w odniesieniu do 2015 r., 

- dla 1 wskaźnika zanotowano zmianę na (+) w odniesieniu do 2015 r., 
- dla 2 wskaźników zanotowano zmianę na (-) stanu w odniesieniu do 2015 r. 

Obecnie Gmina Biała posiada aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którego realizacja 
jest przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i oceny. Zgodnie z wymogiem 
określonym w PGN, sporządzany jest raport z jego realizacji. Dla efektywnego wdrażania 
Planu konieczne jest regularne zbieranie, analiza i ocena danych. System monitoringu 
skupia się przede wszystkim na efektywności wdrażanych działań i zadań oraz opiera na 
obiektywnych i dostępnych wskaźnikach monitorowania, których porównanie w kolejnych 
raportach daje obraz gradientu zachodzących zmian w gospodarce niskoemisyjnej Gminy 
Biała. 
Dobór wskaźników PGN dla Gminy Biała jest zgodny z zasadą definiowania wskaźników 
i celów SMART (Specific, Measurable, Relevant, Time-bound). Zaproponowany zestaw 
wskaźników powinien być wykorzystany w kolejnym Raporcie z PGN (pozyskanie 
wskaźników powinno nie sprawiać trudności osobie wypełniającej tabelę, w miarę możliwości 
wskaźniki powinny być łatwo dostępne i reprezentatywne dla każdego sektora. 
 
 

7. OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PRZYJĘTYMI CELAMI A ICH WYKONANIEM, 
WERYFIKACJA PRZYJĘTYCH ZADAŃ, OCENA 
WYKONANIA 

 
Przyjęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała cele główne w zakresie 
zmniejszenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia udziału OZE 
zgodne były z kierunkami wyznaczonymi w pakiecie klimatycznym. Wartości liczbowe celów 
w każdym z sektorów określone zostały na podstawie obliczeń, planowanych 
i przewidywanych działań na terenie gminy, a także informacji od instytucji i podmiotów 
działających na terenie gminy.  Akceptacja przez Gminę celów i zadań w przyjętym Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej nie oznacza powstania budżetu inwestycyjnego na potrzeby 
PGN. System budżetowy samorządów obejmuje 1 rok działania, a więc planowanie odbywa 
się w krótkim cyklu i dostosowywane jest do doraźnych ram i sytuacji. Realizacja Planu 
w miarę jego realizacji stwarza więc problemy, tak natury finansowej (trudność w pozyskaniu 
środków finansowych dysponując niewielkim udziałem własnym) jak i innej natury 
(np. zmieniające się oczekiwania mieszkańców, czynniki zewnętrzne, zmiana 
ustawodawstwa, zmiany struktury cen paliw etc.)  
 
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała na lata 2015-2020 określano miary 
celów głównych dla każdego sektora. W rozdziałach powyżej (dotyczących realizacji celów 
w poszczególnych sektorach) wykazano, że niektóre cele w poszczególnych sektorach 
zostały już zrealizowane, pomimo iż do zakończenia tej edycji PGN pozostał jeszcze jeden 
rok realizacji.  
Ostrożna prognoza, uwzględniająca tylko te zadania, których stan jest zaawansowany, 
a  zakończenie nastąpi w 2020 roku pokazuje, że założony w PGN cel liczbowy dla 
zmniejszenia energii finalnej zostanie zrealizowany. Cel redukcji emisji CO2 zostanie 
wypełniony w ok. 50 %, w zakresie zwiększenia udziału OZE w ok. 36 %. 
Zadania w harmonogramie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała oraz ich 
obliczone efekty ekologiczne zostały określone prawidłowo, co pokazują dokonane 
wyliczenia i audyty energetyczne.  
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Sugeruje się, aby  w kolejnych edycjach PGN nie planować efektów ekologicznych dla 
działań nieinwestycyjnych (tzw. „miękkich”, m.in. dla prowadzonej edukacji ekologicznej, czy 
zielonych zamówień publicznych), gdyż efekty ich wpływu nie są możliwe do wyliczenia, 
chociaż skutki widoczne są w konkretnych działaniach podejmowanych przez mieszkańców 
czy przewoźników. 
 

8. DIAGNOZA, PROPOZYCJE NOWYCH PRIORYTETÓW 
I KRYTERIÓW ICH WYŁONIENIA. 

 
Przeprowadzona analiza zakresu i stopnia realizacji zadań zawartych w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Biała wskazuje na systematyczną realizację priorytetów i celów.  
Cele i priorytety określone w PGN z horyzontem czasowym do roku 2020, realizowane są 
sukcesywnie i rokują na pełną realizację do roku 2020. W obecnej chwili nie ma potrzeby 
dokonywania korekty celów i priorytetów PGN, w związku z przygotowywaną obecnie kolejną 
edycją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wraz ze sformułowaniem nowych celów 
i priorytetów gospodarki niskoemisyjnej. 
Przyjęty przez Radę Miejską w Białej PGN jest obowiązującym dokumentem, którego cele 
obowiązują do roku 2020. Po tym okresie, w roku 2021 należy wykonać kolejny raport, 
obejmujący pozostały rok obowiązywania (2020) i przedstawić łączne wyniki realizacji celów.   
 
 

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała na lata 2015-2020 stanowił podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w gminie 
w latach 2015-2019. Podstawowym założeniem w tworzeniu planów gospodarki 
niskoemisyjnej jest wyznaczenie takich kierunków zadań, aby ich realizacja doprowadziła do 
poprawy stanu powietrza atmosferycznego, efektywnego zarządzania zużyciem energii, 
redukcji emisji CO2, zwiększeniem wykorzystania OZE oraz zapewnieniem skutecznych 
mechanizmów wsparcia dla mieszkańców, a także stworzenia warunków dla wdrożenia 
wymagań obowiązujących w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na 
poziomie gminnym, należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, 
czyli mające bezpośredni wpływ na realizację celów PGN, obciążają finansowo mieszkańców 
i samorząd gminy, a także podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu gospodarki 
niskoemisyjnej wykonywany przez samorząd gminy posiada również charakter wzorcowy 
i opiniotwórczy, wpływa na kształtowanie świadomości mieszkańców, wskazuje nowe trendy 
i możliwości bezpośredniego i pośredniego udziału w realizacji celów gospodarki 
niskoemisyjnej. 
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