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I. STRESZCZENIE 

Zakres Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 jest 

zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-

energetycznego, którego podstawowe cele to: 

− redukcja emisji CO2 o 55% do 2030 roku w porównaniu do 1990 r., 

− wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r., 

− zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%. 

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:  

− wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Mieście Bełchatów, 

− ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych  

i mieszkaniowych, 

− umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, 

− zwiększenie efektywności energetycznej.  

Rozdział zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych 

wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030. 

W szczególności definiuje podstawowe informacje na temat: 

1. Struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta, 

2. Wykorzystywanych zasobów ludzkich, 

3. Budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie, 

4. Planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 zachowuje 

zgodność z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym 

i lokalnym. Dokument wykazuje zgodność m.in. z: 

1. unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą: 

a. Strategia „Europa 2020” (podstawa prawna: Komunikat (KOM(2010) 2020 

wersja ostateczna) – Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), 

b. Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej (podstawa prawna: 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r., 

c. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. 

(2010/31/UE), 
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2. krajowymi dokumentami strategicznymi, do których należą: 

a. Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

b. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności, 

c. Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

d. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; 

3. dokumentami strategicznymi województwa łódzkiego; 

4. strategicznymi dokumentami powiatu bełchatowskiego; 

5. dokumentami strategicznymi Miasta Bełchatowa. 

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Miasta, aktualnych danych 

przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku 

badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu 

gazowniczego i elektroenergetycznego. Wskazane elementy infrastruktury technicznej Miasta 

są obsługiwane przez firmy do których należą: 

− PGE Dystrybucja SA w zakresie systemu elektroenergetycznego, 

− Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w zakresie systemu gazowego, 

− PEC Bełchatów w zakresie systemu ciepłowniczego. 

W rozdziale scharakteryzowane zostały sektory wpływające na emisję dwutlenku węgla  

na terenie Miasta w odniesieniu do roku bazowego. Opisano wpływ na emisję sektorów  

do których należą: 

1. budynki i źródła ciepła na terenie Miasta, w tym: 

a. budownictwo mieszkalne, 

b. budynki użyteczności publicznej; 

2. transport na terenie Miasta, w tym: 

a. transport ogółem, 

b. publiczny transport zbiorowy; 

3. oświetlenie uliczne na terenie Miasta; 

4. działalność gospodarcza na terenie Miasta; 

5. gospodarka odpadami na terenie Miasta. 

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, 

przeprowadzono inwentaryzację obejmującą miasto w granicach administracyjnych.  
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Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, 

wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania: 

− paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.), 

− energii elektrycznej, 

− energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, 

określające: 

− końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle, 

− końcowe zużycie energii w transporcie, 

− inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami). 

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat 

zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2020 roku w sektorach: 

1. Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 9,73% udziału 

całkowitej emisji na terenie miasta. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, 

przedszkoli, przychodni, budynków administracyjnych, obiektów kulturalnych  

i sportowych na terenie miasta. Władze miasta dysponują bezpośrednimi narzędziami, 

których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisji 

dwutlenku węgla. 

2. Budynków, należących do przedsiębiorców, dla których emisja CO2 stanowi 37,50% 

udziału całkowitej emisji na terenie miasta. W skład sektora tych obiektów wchodzą 

usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących 

osobny sektor. 

3. Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 49,75% udziału całkowitej 

emisji na terenie miasta. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa 

jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze miasta 

mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, 

obniżających zużycie emisji. 

4. Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,79% udziału całkowitej emisji na terenie 

miasta. 

5. Transportu, dla którego emisja CO2 stanowi 3,71% udziału całkowitej emisji na terenie 

miasta. 

Długoterminowa strategia Miasta Bełchatowa będzie obejmować działania polegające na:  
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− termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

− termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego, 

− zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta, 

− ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 

− zwiększeniu efektywności energetycznej, 

− wymianie kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych: ograniczenie niskiej 

emisji poprzez eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe w wybranych 

gospodarstwach domowych, 

− zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 

Efekty planowanych działań do 2030 r. przedstawiają się następująco: 

− prognozowane oszczędności energii na poziomie 6 805 MWh/rok osiągnięte w okresie 

2021-2030, 

− prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 1 906 MWh/rok 

osiągnięte w okresie 2021-2030, 

− prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 3 137 Mg CO2/rok osiągnięte 

w okresie 2021-2030. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 

nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy 

przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, 

nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska 

naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru 

mieszczącego się wyłącznie w obszarze Miasta Bełchatowa. Program w swoich 

założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie. 
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II. CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA 

II.1. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Bełchatowa na lata 2021-2030  była umowa zawarta pomiędzy Miastem Bełchatów a firmą 

ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. Dokument miał na celu weryfikację założeń zawartych w poprzedniej 

wersji dokumentu, opis stanu środowiskowego w zakresie niskoemisyjnym oraz przedłużenie 

okresu obowiązywania tego dokumentów do 2027 roku, a także wskazanie osiągniętych celów 

w okresie do 2020 roku.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 jest 

dokumentem, w którym wskazane są działania, których realizacja zapewni poprawę stanu 

powietrza atmosferycznego w mieście, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału 

odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii. 

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były: 

1. Dyrektywa 3x20, wskazującą podstawy tego dokumentu do których należą: 

a. redukcja emisji gazów cieplarnianych,  

b. zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,  

c. redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej. 

2. Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku (źródło: Brussels, 9.12.2020 

COM(2020) 788 final), zakładające: 

a.  redukcję emisji CO2 o 55% do roku 2030 roku w porównaniu do 1990 r., 

b. wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r., 

c. zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%. 

3. Metodologię zawartą w dokumencie pn. PORADNIK Jak opracować plan działań 

na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? (dokument stanowi przewodnik, brak 

podstawy prawnej). 

4. Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w związku z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet IX. Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3. 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki 

niskoemisyjnej (dokument stanowi przewodnik, obowiązujący od 18.03.2015 r. 
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Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, źródło: 

http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/372/4/2/zal_9_szczegolowe_z

alecenia_z_dn._18.03.2015.pdf, dostęp: 01.12.2020 rok),  

5. Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji zanieczyszczeń obowiązujące na terenie 

Miasta Bełchatowa. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 została 

sporządzona w oparciu o dane zawarte w bazie inwentaryzacyjnej przygotowanej 

na podstawie danych zebranych z poszczególnych sektorów wpływających na jakość 

powietrza i zużycie energii w mieście, jednocześnie odnosząc się do celów i zakresów 

wyznaczonych przez wszystkie z ww. dokumentów. 

II.2. Zakres opracowania 

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 jest 

zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-

energetycznego1, którego podstawowe cele to: 

− redukcja emisji CO2 o 55% do roku 2030 roku w porównaniu do 1990 r., 

− wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r., 

− zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%. 

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 

obejmuje m.in.: 

− ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych, 

− stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Miasta, 

− wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem, 

− monitoring emisji CO2 na terenie miasta, 

− określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego, 

− określenie redukcji zużycia energii finalnej, 

− określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych, 

− plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania, 

 

 

1 Źródło: ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym, jednocześnie 
polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach, : Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 788 final 
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− przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych i ich źródła finansowania. 

II.3. Cel opracowania 

Wyznaczono 4 podstawowe cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 

na lata 2021-2030  tj.:  

− wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza Miasta Bełchatowa, 

− ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 

i mieszkaniowych, 

− umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, 

− zwiększenie efektywności energetycznej. 

Poniżej opisano szczegółowo ww. cele. 

Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza Miasta Bełchatowa 

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza dla Miasta Bełchatowa, poprzez 

zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej 

poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- 

i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń 

przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają 

wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.  

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych  

i mieszkaniowych 

Niniejszy cel rozumiany jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją 

nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym 

do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych, 

wynikających z kierunków rozwoju Miasta Bełchatowa. 

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej 

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, 

a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów 

charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału 

energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych. 
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Zwiększenie efektywności energetycznej 

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także 

podjęte działania termomodernizacyjne prowadzą do poprawy efektywności energetycznej 

i wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania 

na środowisko. 

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2021-2030 pozwolą na: 

− prognozowane oszczędności energii na poziomie 15 185 MWh/rok osiągnięte 

w okresie 2021-2030, 

− prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 1869 MWh/rok 

osiągnięte w okresie 2021-2030, 

− prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 5 892 Mg CO2/rok osiągnięte 

w okresie 2021-2030. 

II.4. Aspekty organizacyjne i finansowe2 

Realizacja postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega władzom Miasta 

Bełchatowa. Wymaga odpowiedniego planowania, realizacji i monitoringu zapisów zawartych 

w dokumencie. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym Wydziałom 

i Komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta oraz Jednostkom Organizacyjnym podlegającym 

władzom Miasta oraz interesariuszom zewnętrznym. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

dokumentem przekrojowym i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania miasta, dlatego 

konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji działań. W związku z tym 

konieczne jest określenie Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych mających wpływ 

na wykorzystanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jako narzędzia służącego budowie silnej 

gospodarki niskoemisyjnej Miasta Bełchatowa. 

Realizacja założeń PGN dla Miasta Bełchatowa podlega Prezydentowi Miasta. Zadania 

wskazanie w Planie oraz wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegają 

poszczególnym jednostkom, podległym miasta. Za koordynację i monitoring działań 

 

 

2  Uchwała z nr XVII/134/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 
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określonych w Planie jest odpowiedzialny Zespół ds. Rozwoju Miasta. Bieżący nadzór 

realizacji Planu podlega osobie koordynującej.  

Dodatkowo plan przewiduje inwestycje inne niż inwestycje podmiotów zależnych 

od samorządu, w tym m.in. spółdzielni, które realizowane będą niezależnie od Miasta 

Bełchatowa. Jednocześnie niezbędne będzie zbieranie informacji na temat inwestycji 

zmniejszających emisję wśród wszystkich podmiotów zlokalizowanych na terenie Miasta 

Bełchatowa. 

Rola koordynatora opiera się na dopilnowaniu wypełnienia celów i kierunków wyznaczonych 

w Planie poprzez:  

− uwzględnienie ich w zapisach prawa lokalnego, 

− uwzględnianie ich w zapisach dokumentów strategicznych i planistycznych, 

− uwzględnianie ich w zapisach wewnętrznych regulaminów i instrukcji władz Miasta. 

Ponadto rolą koordynatora będzie zbieranie wszystkich informacji na temat działań zapisanych 

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 i zbieranie 

ich w jednej wspólnej bazie. 

W ramach struktury organizacyjnej planowane jest przeszkolenie dodatkowych osób 

w zakresie związanym z wykonaniem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Bełchatowa na lata 2021-2030.  

Wydziały, które bezpośrednio będą zaangażowane w koordynowanie, wdrażanie 

oraz monitoring i ewaluację zaplanowanych działań: 

− działalność promocyjna i edukacyjna – Wydział Promocji Kultury i Sportu;  

− pomoc interesariuszom w przejściu procedury administracyjnej – Wydział Inżynierii 

i Środowiska oraz Zespół ds. Rozwoju Miasta; 

− przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji – Wydział Inwestycji i Zamówień 

Publicznych; 

− pozyskanie środków finansowych – Zespół ds. Rozwoju Miasta. 

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się m.in. wykorzystanie personelu 

pracującego w Urzędzie Miasta, ale i osób spoza Urzędu, tj. doradców zewnętrznych, firm 

konsultingowych i innych jednostek. Osobą koordynującą Plan jest osoba oddelegowana 

do realizacji ww. zadań przez Prezydenta Miasta Bełchatowa. W sytuacji, gdy w Urzędzie 
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Miasta pracownicy mają dużą i nakładającą się na siebie liczbę obowiązków, wskazane jest, 

aby zaangażowane były do realizacji ww. zadań konsultanci zewnętrzni. 

Inwestycje, ujęte w Planie będą finansowane ze środków własnych Miasta Bełchatowa oraz 

ze środków zewnętrznych. Środki pochodzące na realizację zadań powinny być ujęte 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Miasta Bełchatowa. Dodatkowe środki 

zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji w formie bezzwrotnych dotacji lub pożyczek 

na preferencyjnych warunkach w ramach dostępnych środków krajowych i unijnych. Z uwagi 

na brak możliwości zaplanowania wydatków w budżecie do 2030 r., szczegółowe kwoty ujęte 

w Planie będą przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych. W przypadku zadań 

długoterminowych zostanie oszacowane zapotrzebowanie na środki finansowe na podstawie 

dostępnych danych. W związku z powyższym w ramach corocznego planowania budżetu 

Miasta Bełchatowa, wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wskazanych w Planie 

zadań są zobowiązane do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany cel. Zadania, 

na które nie uda się zabezpieczyć finansów ze środków własnych powinny być rozpatrywane 

pod kątem realizacji z dostępnych środków zewnętrznych. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia opracowania dokumentu proces ten będzie 

przebiegał zgodnie z niżej przedstawionym schematem. 

 Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 jest 

dokumentem podlegającym bieżącej ocenie i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego 

istotny wpływ na politykę środowiskową i inwestycje. Zalecane jest sporządzenie sprawozdań, 

w których zostanie wskazany obecny stan realizacji, określony stan środowiska łącznie 

ze zużywaną energią elektryczną i emisją gazów cieplarnianych oraz wielkością emisji pyłów 

i benzo(a)pierenu, produkcją energii z odnawialnych źródeł energii z OZE, a także 

prognozowany dalszy etap wdrażania zapisów i działań koordynujących. Miasto Bełchatów 

planuje sporządzenie sprawozdania z monitoringu co 2 lata (w terminie 6 miesięcy od daty 

zakończenia roku, tak aby zebrane dane za zakończony okres były rzetelne). 

Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator, który, dzięki prowadzonej 

bazie i systemowi zarządzania energią, będzie w stanie na bieżąco sporządzać raporty, 

a także oceniać postęp wdrażania wpisanych w Planie zadań. 

W trakcie sporządzenia sprawozdania końcowego wykonana zostanie również inwentaryzacja 

monitorująca (MEI), stanowiącą załącznik do sprawozdania końcowego z wdrażania Planu. 
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Opracowanie inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów 

realizowanych działań i stanowi podstawę do sporządzenia Planu. 

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji (MEI) informować będzie o działaniach zrealizowanych 

i ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem 

wielkości oszczędności energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji 

emisji dwutlenku węgla, a także pozostałych zanieczyszczeń. Odpowiednio sporządzony 

raport stanowi podstawę do analizy wdrażania zapisów, a tym samym ocenę realizacji 

założonych celów i może posłużyć do podjęcia przez Miasto Bełchatów decyzji o konieczności 

sporządzenia Planu. 

Raport będzie zawierał informacje w postaci: 

1. Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN: 

a. Przywołanie celów, 

b. Aktualny stan realizacji celów (na podstawie wskaźników monitorowania). 

2. Opis stanu realizacji PGN: 

a. Przydzielone środki i zasoby do realizacji. 

b. Realizowane działania. 

c. Napotkane problemy w realizacji. 

3. Wyniki inwentaryzacji emisji: Podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji 

i porównanie jej z inwentaryzacją bazową (jeśli w okresie badanym była prowadzona, 

obowiązkowe jest przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji po zakończeniu okresu 

obowiązywania dokumentu, tj. po 2030 toku). 

4. Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących. 

5. Stan realizacji działań: Zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych 

działań. 

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na: 

1. Otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych. 

2. Monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz 

wody w budynkach użyteczności publicznej. 

3. Monitorowaniu zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby 

funkcjonowania oświetlenia ulicznego. 

Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to: 
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1. Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh), 

2. Roczna produkcja energii z OZE (w MWh), 

3. Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg). 

Tabela 1 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań 
Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 

Roczna oszczędność energii finalnej MWh/rok − Audyt energetyczny 
− Świadectwo energetyczne 

− Dane szacunkowe 
− Dane historyczne 

Roczna produkcja energii z OZE MWh/rok 

Roczna reedukacji emisji CO2 Mg/rok 

Źródło: Opracowanie własne. 

Każda wskazana w Planie inwestycja może mieć ustalony dodatkowy wskaźnik 

monitorowania, stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli 

powyżej. Jednak ustalenie tych kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności 

od specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej inwestycji.  

W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki 

niskoemisyjnej mogą się zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą 

wynikały z bieżących możliwości finansowych. 

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania będzie możliwe 

poprzez bazę emisji. W trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego 

aktualizowania w związku ze zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań 

inwestycyjnych, a także technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania założonych 

planów. Wprowadzanie zmian w Planie wraz z aktualizacjami listy inwestycji będzie odbywać 

się poprzez Uchwałę Rady Miasta Bełchatowa, po wcześniejszym zaopiniowaniu dokumentu 

przez jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakresie przeprowadzania 

procedury oddziaływania na środowisko. 

Raport końcowy z realizacji Planu (zgodny z procedurą wskazaną dla raportu 

monitoringowego, sporządzanego co 2 lata) zostanie sporządzony po zakończeniu 

obowiązywania planu, tj. 6 miesięcy od zakończenia roku 2030. 

II.5. Identyfikacja interesariuszy i ich uczestnictwa w przygotowaniu 

i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 

na lata 2021-2030 

W opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-

2030 włączyło się wiele podmiotów instytucjonalnych, prywatnych oraz osób fizycznych. 

Interesariusze ci, przede wszystkim, przekazywali niezbędne do stworzenia Planu i bazy 
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inwentaryzacji emisji informacje, w tym także informacje o planowanych inwestycjach, które 

opisane zostały w dalszej części Planu. Udział interesariuszy nie ogranicza się jednak tylko 

do przekazywania informacji. Są oni odpowiedzialni za realizację działań, które opisane 

zostały w niniejszym Planie. 

Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

1. Władze miasta - Miasto jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny 

za jego wykonanie. 

2. Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - zarządcy przekazywali 

informacje na temat stanu budynków oraz planowanych inwestycjach; 

3. Gestorzy systemów energetycznych – przekazywali informacje na temat zużycia 

energii cieplnej i paliw, stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz planowanych 

inwestycji; 

4. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu miasta - mieszkańcy i przedsiębiorcy 

przekazali informacje na temat stanu technicznego zamieszkiwanych i użytkowanych 

budynków, środków transportu, ich charakterystyki oraz zużywanych nośników 

energetycznych. 
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III. ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  

Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

III.1. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi 

dokumentami strategicznymi 

 Ramy polityki klimatyczno-energetycznej3 

W ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wyznaczono cele polegające 

na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu udziału energii ze źródeł 

odnawialnych i poprawie efektywności energetycznej. 

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej wyznaczają następujące cele: 

− redukcja emisji CO2 o 55% do roku 2030 roku w porównaniu do 1990 r., 

− wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r., 

− zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%. 

 Strategia „Europa 2020”4 

Dokument „Strategia Europa 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, 

zapoczątkowaną w 2010 r., na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny 

postępów realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE 

do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących: 

1. Zatrudnienie. 

2. Badania i rozwój. 

3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii. 

4. Edukację. 

5. Integrację społeczną i walkę z ubóstwem. 

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu, o które UE i władze 

państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii 

obszarach. Do inicjatyw przewodnich należą: 

 

 

3 Źródło: ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym, jednocześnie 
polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach, : Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 788 final 
4 Źródło: ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym, jednocześnie 
polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach, : Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 788 final 
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1. Europejska agenda cyfrowa. 

2. Unia innowacji. 

3. Mobilna młodzież. 

4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów. 

5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji. 

6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. 

7. Europejski program walki z ubóstwem. 

W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele 

krajowe. Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.: 

1. Budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej 

z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny. 

2. Ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  

i zapobieganie utracie bioróżnorodności. 

3. Wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych. 

4. Pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów. 

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują: 

1. Ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do poziomu 

z 1990 r. 

2. Zwiększenie do 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem 

obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%). 

3. Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 32,5%5. 

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze 

na jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając 

ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie 

długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 jest zgodny 

z zapisami Strategii w zakresie dążenia do maksymalnego ograniczenia zużycia energii 

 

 

5Źródło: ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym, jednocześnie 
polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach, : Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 788 final 
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finalnej i wzrostu użytkowania odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu odpowiedniej 

dbałości o środowisko naturalne. 

Kontynuacją założonych w Strategii celów są dokumenty związane z unijną polityką 

przeciwdziałania zmianie klimatu i polityką energetyczną na lata 2021-2030, której ramy 

zakładają podwyższenie założonych wartości, jak np. redukcji emisji gazów cieplarnianych  

o 40 % w 2030 roku w stosunku do roku 1990 lub 27% udział odnawialnych źródeł energii  

w całkowitym bilansie energetycznym Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/0231 z dnia 20.07.2016 r.). 

Do działań wpisujących się w postanowienia Strategii należą wszystkie zadania zaplanowane 

w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej6 

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ma na celu określenie przez poszczególne 

Państwa członkowskie planów ograniczenia zużycia energii w perspektywie do 2020 roku. 

Ponadto, w dokumencie zawarte zostały środki sprzyjające poprawie efektywności 

energetycznej, a także zasady funkcjonowania rynku energii. 

Jednocześnie, Dyrektywa nałożyła na Państwa członkowskie obowiązki w zakresie 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w celu spełnienia minimalnych 

wymagań technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Określają one, że wymagania te będą musiały spełnić budynki stanowiące 

co najmniej 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie kraju, począwszy od dnia 01.01.2014 r. 

Dyrektywa określa również konieczność ustanowienia systemu efektywności energetycznej 

przez dystrybutorów i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą energii, a także wspieranie 

dostępu do audytów energetycznych i inteligentnych liczników. 

 

 

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. 
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Dokument zawiera zapisy pozwalające na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej 

w budynkach i sieciach na analizowanym terenie, dlatego też jego zapisy wspierają 

osiągnięcie postanowień Dyrektywy. 

 Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków7 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. (2010/31/UE) w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków określa warunki techniczne i zużycie energii 

przez budynki, w tym budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami Dyrektywy,  

od 01.01.2021 r. wszystkie nowo wznoszone budynki powinny charakteryzować się zużyciem 

energii spełniającym wymogi budynków pasywnych (tj. 70 kWh/m2/rok). W Polsce 

wprowadzono obowiązek, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, z którego wynika, że od 1 stycznia 2019 r. nowo budowane obiekty 

zajmowane przez władze publiczne muszą charakteryzować się minimalnym zużyciem 

energii.  

Dodatkowo w Dyrektywie określono zasady promocji budownictwa niskoenergetycznego  

i konieczność stosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach, 

a w sposób pośredni, określone zostały ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych 

substancji zanieczyszczających powstających w trakcie ogrzewania budynków. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 zapewnia 

spójność z zapisami Dyrektywy pod względem maksymalnego ograniczenia zużycia energii 

końcowej w budynkach i wspierania działań mających na celu stosowanie odnawialnych 

źródeł energii. 

 Pozostałe dyrektywy Unii Europejskiej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 wykazuje, 

również w sposób pośredni, zgodność z innymi Dyrektywami Unii Europejskiej w poniższym 

zakresie: 

− Z Dyrektywą 2003/87/WE z dnia 13.10.2003 r. ustanawiającą program handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty – spójność  

 

 

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
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w zakresie propagowania kierunków działań pozwalających na zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych; 

− Z Dyrektywą EC/2004/8 z dnia 11.02.2004 r. o promocji wysokosprawnej kogeneracji 

– spójność w zakresie zwiększenia wysokoefektywnego wytwarzania energii  

w kogeneracji, a także propagowania działań mających na celu zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej i emisji gazów cieplarnianych; 

− Z Dyrektywą 2005/32/WE Ecodesign z dnia 06.07.2005 r. o projektowaniu urządzeń 

powszechnie zużywających energię – spójność z zapisami dotyczącymi 

wykorzystywania urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej, a także minimalizacji 

kosztów cyklu życia wyrobów. 

III.2. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi 

dokumentami strategicznymi 

 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku8 

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przedstawia strategię państwa w zakresie 

energetyki, opracowaną w oparciu o realne potrzeby zmian i ochronę interesów obywateli. 

Dokument przygotowano zgodnie z przyjętymi zapisami pakietu klimatyczno-energetycznego 

UE, gdzie wskazano konkretne narzędzia prawne realizacji celów. 

Podstawowymi kierunkami Polityki energetycznej Polski do 2030 roku są: 

− poprawa efektywności energetycznej, 

− wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

− dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, 

− rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

− rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

− ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Dla każdego wskazanego kierunku działań sformułowano cele szczegółowe na rzecz 

ich realizacji. Wyszczególnione obszary prac są od siebie zależne. Realizacja zadań w jednym 

 

 

8 Źródło: Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej 
państwa do 2040 r. (M.P 2021 r. poz. 264) 
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z zakresów wskazanych wyżej przyczynia się do zmian kolejnego, przykładowo poprawa 

efektywności energetycznej powoduje ograniczenie zużycia energii i paliw, co w efekcie 

podnosi bezpieczeństwo energetyczne. Innym przykładem jest rozwój i wykorzystanie 

instalacji OZE, które prowadzi do ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. 

Polityka energetyczna Polski ściśle związana jest z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030  w zakresie przyjętych celów. Są to m.in.: 

− stabilne dostawy paliw i energii pozwalające zaspokoić potrzeby społeczeństwa 

poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw, właściwą ocenę zapotrzebowania 

nośników energii, 

− wzrost efektywności energetycznej poprzez modernizację przestarzałych systemów 

grzewczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, realizację prac 

termomodernizacyjnych, budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych, 

− rozwój energetyki odnawialnej, promowanie instalacji prosumenckich i energetyki 

rozproszonej, dywersyfikacja źródeł wytwórczych, co przyczyni się do wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego, 

− ochrona i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, racjonalne zużycie 

surowców nieodnawialnych, wykorzystanie nowych technologii ograniczających emisję 

spalin, zmiana struktury. 

 Ustawa o efektywności energetycznej9 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej określa zasady opracowania 

krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, wraz z wyznaczeniem 

zadań dla jednostek sektora publicznego w tym zakresie  

i zasad realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, a także sporządzania audytów 

energetycznych przedsiębiorstw. 

Jednostki sektora publicznego, zgodnie z ustawą, powinny stosować środki poprawy 

efektywności energetycznej, takie jak: 

− realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 

energetycznej, 

 

 

9 Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 
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− nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 

energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

− wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, lub ich modernizacja  

w celu zmniejszenia przez nie zużycia energii, 

− realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

− wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 określa 

możliwości podwyższenia klasy energetycznej budynków, instalacji czy urządzeń 

na analizowanym obszarze, przez co jest dokumentem określającym możliwości 

zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej. 

 Ustawa o odnawialnych źródłach energii10 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii określa warunki i zasady 

wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, 

a także mechanizmy i instrumenty wspierające. Ponadto, w ustawie zawarte zostały zapisy 

o zasadach realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii 

z odnawialnych źródeł energii, wydawania gwarancji jej pochodzenia jak i współpracy 

międzynarodowej. Nadrzędnymi celami ustawy są propagowanie wzrostu wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii wraz z racjonalizacją ich zużycia, a także kształtowanie 

mechanizmów i instrumentów wspierających. Ustawa ma wspierać osiągnięcie założeń 

pakietu klimatyczno-energetycznego, a tym samym wpływać na poprawę jakości powietrza 

atmosferycznego w kraju. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 zawiera zapisy 

dotyczące odnawialnych źródeł energii, a także możliwości ich wykorzystania 

na analizowanym obszarze, dlatego też jest spójna z zapisami ustawy. 

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa 

do 2020 roku”11 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” to dokument Ministerstwa Środowiska 

i Ministerstwa Gospodarki z 2014 r., którego celem jest określenie zasad rozwoju sektora 

 

 

10 Źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
11 Źródło: Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M.P. 2014 r., poz. 469) 
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energetycznego przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne w perspektywie do 2020 

roku. W opracowaniu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, określone zostały kierunki 

i działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Strategia uchwalona 

została 16 czerwca 2014 roku przez Radę Ministrów. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 jest spójny 

z zapisami Strategii w zakresie następujących celów wskazanych w opracowaniu: 

1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin. 

2. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię: 

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii; 

2.2. Poprawa efektywności energetycznej; 

2.3. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie 

do wprowadzania energetyki jądrowej; 

2.4. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii; 

2.5. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich. 

3. Cel 3. Poprawa stanu środowiska: 

3.1. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne; 

3.2. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki. 

 Plan rozwoju elektromobilności w Polsce12 

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce jest odpowiedzią na zmieniające się trendy  

w motoryzacji, które wpływają na kształt i rozwój gospodarki. Przewidywane scenariusze 

zakładają stały wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi, które na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat będą wypierać z rynku tradycyjne pojazdy spalinowe. Cele jakie 

przedstawiono w dokumencie dotyczą: 

 

 

12 Na podstawie: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2021 poz. 
110) 
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− stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków (budowa infrastruktury 

szybkiego ładowania na terenie całego kraju, dostęp do centrum miast wyłącznie 

samochodów elektrycznych, ulgi dla samochodów z określoną normą emisji spalin), 

− rozwoju przemysłu elektromobilności (rozwój innowacyjnych technologii, wsparcie 

uczelni w zakresie rozwoju elektromobilności, programy rządowe wspierające 

inwestycje w nowe technologie), 

− stabilizacji sieci elektroenergetycznej (kreowanie nawyków konsumentów 

poprzez zróżnicowanie cen zachęcające do korzystania ze specjalnych taryf, 

dostosowanie stanu technicznego infrastruktury sieciowej do dynamicznych potrzeb 

rynku, budowa inteligentnych sieci). 

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce jest komplementarny z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 w zakresie wyznaczonych celów 

do realizacji na przestrzeni przyjętego horyzontu czasowego. Należą do nich: 

− poprawa stanu środowiska naturalnego – możliwa do osiągnięcia poprzez ograniczenie 

zużycia paliw nieodnawialnych, zmianę struktury wykorzystywanych środków 

transportu poprzez promowanie samochodów elektrycznych, rozwój metod 

zagospodarowania zużytych akumulatorów i baterii, 

− wzrost bezpieczeństwa energetycznego – uniezależnienie się od dostawców 

surowców energetycznych (w tym gazu i ropy naftowej) poprzez rozwój infrastruktury  

i motoryzacji elektrycznej; wzrost efektywności energetycznej – samochody 

elektryczne cechuje wyższa efektywność wykorzystania energii niż pojazdy spalinowe. 

III.3. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wojewódzkimi 

dokumentami strategicznymi 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa 

określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym 

i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. 

Wizja regionu wskazuje pożądany stan województwa do 2030 roku. Odwołuje się do trzech 

wymiarów: społecznego, gospodarczej oraz przestrzennego. W Strategii wskazano trzy cele 

strategiczne w ramach trzech sfer: gospodarczej, społecznej i przestrzennej: 

− nowoczesna i konkurencyjna gospodarka, 
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− obywatelskie społeczeństwo równych szans, 

− atrakcyjna i dostępna przestrzeń. 

Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 jest spójna 

z kierunkiem Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. Ten kierunek odnosi się do następujących 

celów operacyjnych: 

− Cel operacyjny: 3.1. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I POPRAWA JAKOŚCI 

ZASOBÓW ŚRODOWISKA, wraz z kierunkami działań: 

o Poprawa jakości powietrza, 

o Ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości, 

o Przeciwdziałanie skutkom suszy i zmniejszanie niedoborów wody, 

o Ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych, 

− Cel operacyjny: 3.2. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU, wraz 

z kierunkami działań: 

o Ochrona wartości i kształtowanie dziedzictwa kulturowego, 

o Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

o Rewaloryzowanie, poszerzanie i wzbogacanie przestrzeni o atrakcyjnie 

zaaranżowane tereny zieleni, 

− Cel operacyjny: 3.3. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ, wraz 

z kierunkami działań: 

o Zwiększenie dostępności drogowej województwa, 

o Włączenie w system szybkich połączeń kolejowych i zwiększenie dostępności 

kolejowej województwa, 

o Zwiększenie dostępności lotniczej województwa, 

o Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty przewozowej publicznym 

transportem zbiorowym, 

o Zwiększenie intermodalności transportu towarowego i rozwój usług 

logistycznych, 

− Cel operacyjny: 3.4. NOWOCZESNA ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE, wraz 

z kierunkami działań: 

o Rozwój strategicznego systemu elektroenergetycznego, 

o Rozwój strategicznego systemu gazowego, 

− Cel operacyjny: 3.5. RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI, wraz 

z kierunkami działań: 

o Rozwój infrastruktury w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 
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o Zmniejszanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko, 

o Poprawa skuteczności oczyszczania województwa z azbestu, 

− Cel operacyjny: 3.6. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG 

TELEINFORMATYCZNYCH, wraz z kierunkami działań: 

o Rozwój przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury teleinformatycznej, 

o Rozwój, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych e-usług. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Bełchatów jest spójny z zapisami Strategii 

w zakresie następujących celów wskazanych w opracowaniu: Cel operacyjny: 3.1. 

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I POPRAWA JAKOŚCI ZASOBÓW ŚRODOWISKA, wraz 

z kierunkami działań: Poprawa jakości powietrza oraz Przeciwdziałanie skutkom suszy 

i zmniejszanie niedoborów wody. 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jednym z najważniejszych dokumentów 

samorządu województwa określającym wizję rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające 

do ich osiągnięcia. Strategiczna polityka rozwoju województwa łódzkiego do 2020 r. wskazana 

w zaktualizowanej Strategii jest odpowiedzią na wyzwania najbliższych lat pozwalającą 

na kształtowanie regionu nowoczesnego, atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego 

dla jego mieszkańców. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przyjmuje następującą wizję rozwoju 

regionu: „Region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju 

i Europy, o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością 

inwestycyjną i wysoką jakością życia.” 

Wizji rozwoju odpowiada misja regionu łódzkiego zorientowana na: „Prowadzenie 

zintegrowanej terytorialnie ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju, opartej 

na współpracy gospodarczej, budowaniu więzi społecznych oraz tożsamości regionalnej.” 

Misja koncentruje strategiczne kierunki, działa ona poprzez: 

− budowanie przyszłości (dobrobytu) regionu dzięki wzmacnianiu endogenicznych 

potencjałów województwa oraz współpracy gospodarczej, zarówno w wymiarze 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 
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− budowanie powiązań między mieszkańcami i społecznościami oraz sprzyjanie 

kreowaniu tożsamości regionalnej z uwzględnieniem wielokulturowości i różnorodności 

regionalnej. 

Istotą Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jej wymiar terytorialny i zakłada, 

że regionalna polityka rozwoju będzie realizowana w dwóch płaszczyznach:  

− horyzontalnej, odnoszącej się do obszaru całego województwa, 

− terytorialno-funkcjonalnej, odnoszącej się do obszarów miejskich, obszarów 

wiejskich oraz obszarów funkcjonalnych. 

Polityka horyzontalna obejmie swym oddziaływaniem obszar całego województwa. W jej skład 

wchodzić będą trzy filary: 

− Filar 1. Spójność gospodarcza, 

− Filar 2. Spójność społeczna, 

− Filar 3. Spójność przestrzenna. 

W ramach obszarów miejskich wyznaczony został cel strategiczny: „Obszary miejskie 

zapewniające mieszkańcom wysoki poziom życia, wykorzystujące przewagi konkurencyjne 

do dynamicznego wzrostu gospodarczego oraz adaptujące się do zmian demograficznych 

i klimatycznych”. 

W ramach obszarów wiejskich wyznaczony został cel strategiczny: „Atrakcyjne osadniczo 

obszary wiejskie, wykorzystujące potencjały wewnętrzne dla rozwoju wielofunkcyjnego.” 

Opracowywany dokument tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na 

lata 2021-2030  jest dokumentem istotnym z punktu widzenia planowania i realizacji działań 

wskazanych w Strategii, gdyż obejmuje planowane działania w zakresie energetycznej 

infrastruktury sieciowej, a także działania dotyczące racjonalizacji zużycia energii 

i zastosowania odnawialnych źródeł energii. Podstawowym celem opracowania jest określenie 

kierunków polityki energetycznej co pozwoli na ograniczenie kosztów rozwoju Miasta 

Bełchatów i w konsekwencji zrównoważony rozwój całego obszaru jak i województwa.  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

Aktualizację „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” stanowi 

Uchwała Nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: 

uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” oraz „Planu 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Łodzi”. 
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Ustalenia Planu odnoszą się do obszaru województwa w jego granicach administracyjnych, 

w tym również dla Miasta Bełchatów. 

Na podstawie wieloaspektowych analiz uwarunkowań rozwoju województwa zidentyfikowano 

wiele zagadnień, które zarówno w bliższej przyszłości, jak i w dalszej perspektywie, będą miały 

bezpośredni wpływ na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny obszaru. 

W dokumencie opisano stan infrastruktury technicznej, w tym: elektroenergetykę, 

gazownictwo i gospodarkę paliwową, telekomunikację, odnawialne źródła energii, energię 

wody, energię geotermalną, energię wiatru, energię biomasy i biogazu.  

 Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej 

Opracowanie ma na celu poprawę jakości powietrza na obszarze strefy łódzkiej na której 

obszarze leży Miasto Bełchatów, szczególnie na obszarach, gdzie odnotowano przekroczenia 

poziomów norm dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu. 

Podstawą dokumentu była inwentaryzacja stanu aktualnego powietrza na analizowanym 

obszarze z podziałem na rodzaj źródła (punktowe, powierzchniowe, liniowe), ze wskazaniem 

poziomów docelowych. Umożliwiło to właściwą ocenę i podjęcie stosownych działań 

przez władze samorządu. Program ochrony powietrza wskazuje czynniki warunkujące 

przekroczenia dopuszczalnych progów pyłów oraz działania mające na celu poprawę jakości 

powietrza. Głównym elementem generującym duże obciążenie atmosfery jest sposób 

ogrzewania budynków przez mieszkańców. Na drodze podniesienia standardów powietrza 

przewiduje się: 

− likwidację źródeł emisji (podłączenie do sieci ciepłowniczej); 

− zmianę paliwa opałowego na bardziej ekologiczne (gaz, olej); 

− wymianę kotłów lub pieców na nowe o wysokiej sprawności, spełniające obowiązujące 

normy emisji spalin; 

− zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (poprawa efektywności energetycznej 

budynków, prace termomodernizacyjne). 

Podmiotami wskazanymi jako odpowiedzialne za realizację ww. zadań są: 

− właściwe organy administracji publicznej, 

− przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju sieci ciepłowniczych lub gazowych 

lub energetycznych, 

− właściciele budynków, 

− mieszkańcy, 
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− właściwe zarządy dróg publicznych, 

− organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 

− zarządzający funduszami celowymi, 

− zarządzający funduszami unijnymi, 

− zarządzający innymi środkami finansowymi zewnętrznymi. 

Program ochrony powietrza dla strefy łódzkiej jest ściśle związany z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030  w zakresie: 

− ochrony powietrza (przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowniczej), 

− ograniczenia zużycia surowców nieodnawialnych (promowanie systemów OZE), 

− modernizacji obecnie wykorzystywanych technologii (poprawa efektywności 

energetycznej poprzez wymianę niskoefektywnych sieci przesyłowych, wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie odpylania spalin, wykorzystania ciepła 

odpadowego). 

Zjawisko niskiej emisji i charakterystyka najważniejszych zanieczyszczeń 

Definicja pojęcia „niska emisja” została określona w opracowaniu pn. Niska emisja – 

od przyczyn występowania do sposobów eliminacji 13 : „Niska emisja – emisja produktów 

spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) 

znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia się emisję komunikacyjną, 

emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej oraz emisję przemysłową. Do produktów spalania wpływających na występowanie 

niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki 

SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz 

dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.”.  

Mieszkańcy, a także inni emiterzy zanieczyszczeń posiadający „niskie kominy” stosują 

do ogrzewania kotły oraz inne źródła energii, które w głównej mierze opalane są gorszymi 

gatunkami węgla. Mieszkańcy wykorzystują różnego rodzaju kotły, często produkcji domowej, 

które nie spełniają norm ekologicznych, są nieefektywne, co powoduje duże zużycie paliwa 

i spalanie go w celu energetycznym z wytworzeniem znacznych ilości zanieczyszczeń pyłowo-

 

 

13 Michał Kaczmarczyk: Niska emisja – od przyczyn występowania do sposobów eliminacji. Kraków: Geosystem 
Burek, Kotyza s.c., www.globenergia.pl, 2015, s. 144. ISBN 978-83-64339-02-8. 
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gazowych m.in. CO, CO2, SO2, NOx, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), 

dioksyny, furany oraz pyły i metale ciężkie. Kominy spalinowe są usytuowane nisko i często 

są niedrożne, niesprawne, co powoduje niewystarczające doprowadzanie powietrza 

do komory spalania oraz nieskuteczne odprowadzanie spalin.  

Do najważniejszych i najbardziej szkodliwych rodzajów zanieczyszczeń należą: 

− pyły zawieszone PM10, 

− pyły zawieszone PM2,5, 

− benzo(a)piren. 

Pył PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 

μm (0,000 01 metra), w skład której wchodzą substancje toksyczne, takie jak benzopireny, 

dioksyny i furany. Posiada relatywnie (w odniesieniu do szkodliwości dla człowieka) duże 

rozmiary cząsteczek i dociera w układzie oddechowym nie głębiej niż do oskrzeli. 

Pył PM 2,5 stanowi substancje bardziej szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Są to cząsteczki 

o średnicy nie większej niż 2,5 μm (0,000 0025 metra) o podobnym składzie jak pyły zwieszone 

PM10, tj. substancje toksyczne, takie jak Benzo(a)pireny, dioksyny i furany. Szkodliwość tych 

substancji wynika z ich rozmiaru, ponieważ mogą one docierać w organizmach 

do najgłębszych części układu oddechowego, do pęcherzyków płucnych i dalej do krwiobiegu.  

Benzo(a)piren to jeden z dwóch związków organicznych o wzorze chemicznym C20H10 

należących do grupy Benzo(a)pirenów. Składa się z grupy wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych i jest związkiem silnie rakotwórczym. Występuje w dymie 

podczas spalania niecałkowitego: 

− w dymie tytoniowym, 

− w smogu – powstają w wyniku spalania węgla, a także innych paliw, śmieci 

i odpadów, 

− w wyniku spalania paliw w transporcie, 

− w potrawach wędzonych, ze względu na obecność w dymie. 

Ocena jakości powietrza jest prowadzona dla tych substancji według kryteriów określonych 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, 

rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. Obecnie 
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pod kątem ochrony zdrowia ocenie podlega 12 substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek 

azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył drobny PM10 (o średnicy 

do 10µm), pył drobny PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm), metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), 

nikiel (Ni), kadm (Cd) oznaczane w pyle PM10 oraz benzo(a)piren oznaczany w pyle PM10. 

Ze względu na ochronę roślin ocenie podlegają 3 substancje: dwutlenek siarki (SO2), tlenki 

azotu (NOx) i ozon (O3). 

Dla pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 określone są poziomy dopuszczalne. Są to poziomy 

substancji, które mają być osiągnięte w określonym terminie i które po tym terminie nie 

powinny być przekraczane. Poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza. Poziomy 

dopuszczalne są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Dla pyłu 

drobnego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu określony jest poziom docelowy. Stanowi on poziom 

substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie 

uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. Celem ustalenia tego wskaźnika jest 

unikanie, zapobieganie lub ograniczanie szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie 

ludzi lub środowisko jako całość. 

Charakterystyka działań naprawczych 

Działania krótkoterminowe przewidziane do realizacji zostały podzielone na działania 

o charakterze: 

− informacyjnym, 

− ostrzegawczym, 

− operacyjnym, 

− organizacyjnym. 

Wskazane zostały zgodnie Zestawieniem działań krótkoterminowych przewidzianych 

do realizacji w województwie łódzkim, której źródłem jest  Program Ochrony Powietrza dla 

strefy łódzkiej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, Poz. 5935, s 146). Należą do 

nich: 

− informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza, 

− prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej 

oraz niewłaściwego postępowania z odpadami, 

− zalecenie ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, 

− zalecenie ograniczenia aktywności fizycznej na zewnątrz, 
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− zalecenia stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne 

medykamenty, 

− zalecenie unikania przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania poziomu 

2 i poziomu 3, 

− kontrole instalacji spalania paliw stałych, 

− kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi 

w obszarach zabudowanych, 

− zakaz czyszczenia ulic i chodników na sucho (przy temperaturze powyżej 5 st. C), 

− zalecenie ograniczenia prac powodujących zapylenie, 

− zakaz stosowania kominków, 

− zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści 

z ulic, chodników i trawników kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin, 

− zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej, 

− zalecenia korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich 

odcinkach (rower, pieszo), 

− zmniejszenie emisji ze spalania z pojazdów mechanicznych, 

− upłynnienie ruchu drogowego, 

− ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego, 

− zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego i budowlanego, 

− aktualizacja bazy danych o jednostkach oświatowych i opiekuńczych, 

− aktualizacja bazy danych o podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

− aktualizacja bazy danych o mediach publicznych lokalnych i ogólnego zasięgu. 

Obowiązkiem podmiotów korzystających ze środowiska jest realizacja obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w szczególności: 

− dotrzymywanie standardów emisyjnych, 

− wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zgodnie z warunkami określonymi 

w pozwoleniach, 

− stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT - Best available technology – 

Najlepsze dostępne techniki). 

Ponadto podmioty korzystające ze środowiska powinny stosować się do zaleceń wskazanych 

w kierunkach działań, w tym w szczególności: 
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− wymiana niskosprawnych źródeł spalania o małej mocy do 1 MW, 

− ograniczenie emisji z transportu materiałów sypkich, 

− czyszczenie pojazdów opuszczających place budowy, obszary przeróbki kopalin 

i obszary o znacznym zapyleniu, 

− nasadzenie zieleni wokół obszarów prowadzenia robót przeróbczych i składów 

magazynowych materiałów sypkich, 

− zraszanie pryzm materiałów sypkich. 

Nie wskazano w Programie specjalnych ograniczeń dla osób fizycznych, jedynie te które 

wynikają z przepisów prawa: 

− zakaz spalania odpadów w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu, 

− zakaz spalania odpadów zielonych z ogrodów na powierzchni ziemi w gminach, gdzie 

prowadzona jest ich selektywna zbiórka. 

− realizacja obowiązków wynikających z uchwały, o której mowa w art. 96 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, czyli łódzkiej uchwały antysmogowej. 

 Plan Działań Krótkoterminowych dla strefy łódzkiej 

Dla strefy łódzkiej obowiązuje Plan działań krótkoterminowych w celu zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego 

oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

Ozon przyziemny w wysokich stężeniach powoduje smog fotochemiczny. Niewielkie stężenie 

ozonu przy powierzchni ziemi jest zjawiskiem naturalnym i nie wykazuje niekorzystnego 

oddziaływania. Natomiast ozon w stężeniach przewyższających poziomy normatywne 

jest jednym z groźniejszych zanieczyszczeń powietrza szkodliwie działającym na zdrowie 

ludzi, zwierzęta i rośliny, a nawet materiały codziennego użytku, przynosząc straty 

gospodarcze. Stąd poziomy normatywne dla ozonu przyziemnego określono ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. 

Dokument pn. Plan Działań Krótkoterminowych dla strefy łódzkiej przewiduje, konkretne 

działania, które powinny podejmować poszczególne grupy oddziałujące na środowisko: 

− organy administracji publicznej, 

− podmioty korzystające ze środowiska, 

− mieszkańcy (obywatele). 

Działania te są przyporządkowane do konkretnego poziomu zagrożenia. 
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III.4. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami 

strategicznymi Miasta Bełchatowa 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Bełchatowa 

Ochrona środowiska jest jedną z głównych dróg prowadzących do osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 wykazuje zbieżność z tematyką określoną w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa w zakresie 

ochrony powietrza.  

Eliminacja ekologicznych zagrożeń środowiska, która umożliwia wykorzystanie walorów 

i zasobów dla rozwoju miasta skupia się na następujących aspektach: 

− eliminacji zagrożeń dla powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji 

ze źródeł istniejących, 

− stosowaniu nowoczesnych technologii w przypadku źródeł nowych, gwarantujących 

niską emisję do powietrza atmosferycznego, 

− ograniczaniu niskiej emisji poprzez rozwój centralnych systemów grzewczych i zmianę 

czynnika grzewczego na ekologiczny. 

 Program Ochrony Środowiska Miasta Bełchatowa 

Problematyka ochrony środowiska dojrzewa jako zjawisko społeczne, wplatając się w coraz 

szersze kręgi społeczne. Kształtowanie prawidłowych współzależności pomiędzy dobrymi 

warunkami życia człowieka i wysoką jakością zasobów otaczającego go środowiska 

przyrodniczego nie jest proste. Wymaga szerokiej wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, 

których wspólnym mianownikiem jest ekologia człowieka. 

Wiedza jest podstawowym warunkiem wprowadzania zmian zmierzających do poprawnego 

korzystania z zasobów środowiska. Potrzeba dokładnego, aktualnego opisu stanu środowiska 

i problemów, którymi ten stan się charakteryzuje. Trzeba zrozumieć powiązania pomiędzy 

ekologią, ochroną środowiska, ekonomią i polityką. 

Ochrona środowiska jest jedną z głównych dróg prowadzących do osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 

na lata 2021-2030 wykazuje zbieżność z tematem Programu Ochrony Środowiska – Ochrona 
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powietrza atmosferycznego dla którego wyznaczono następujący cel strategiczny - Spełnienie 

wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza poprzez sukcesywną redukcję 

emisji substancji zanieczyszczających powietrze, zwłaszcza emisji niskiej i komunikacyjnej. 

 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe 

Zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 są 

zgodne założeniami „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Miasta Bełchatowa”. Dokument ten stanowi podstawę do zarządzania 

bezpieczeństwem energetycznym na terenie Miasta Bełchatowa.  

Działania wskazane do realizacji w dokumencie są zgodne z przedsięwzięciami z zakresu 

racjonalizacji zarządzania energią, do których należą: 

− poprawa efektywności energetycznej, 

− zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  

Realizacja założeń wskazanych w obu dokumentach pozwoli na zmniejszenie 

zapotrzebowania na energie, którą będzie można w całości lub częściowo zastąpić energią 

odnawialną.   
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IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 

IV.1. Położenie Miasta, podział administracyjny 

Miasto Bełchatów jest gminą miejską położoną w województwie łódzkim w powiecie 

bełchatowskim. Położona jest na Wzniesieniach Południowomazowieckich, w mezoregionie 

Wysoczyzna Bełchatowska nad rzeką Rakówką, ok. 50 km na południe od Łodzi i ok. 25 km 

na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. Obecność w odległości 10 km od miasta 

największego w Polsce zagłębia paliwowo-energetycznego, w którego skład wchodzą PGE 

Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A oraz PGE Elektrownia "Bełchatów" S.A sprawia, 

że Bełchatów jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w regionie.14 

Sąsiaduje z nim jedynie gmina wiejska Bełchatów 15 . Miasto stanowi obszar o łącznej 

powierzchni 3 464 hektarów. Obszar Miasta podzielony jest na 3 dzielnice (Grocholice, 

Bełchatówek i Dobrzelów) i 27 osiedli Miasta.  

Tabela 2 Dane na temat podziału administracyjnego Miasta Bełchatowa 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość 

wskaźnika 
Miejscowości podstawowe ogółem Sztuk 1 

części Miasta Sztuk 18 
Powierzchnia Ha 3 464 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2019 rok, www.bdl.stat.gov.pl, dostęp 

dnia: 31.05.2020 r. 

  

 

 

14 Źródło: https://www.belchatow.pl/2013-07-10-05-57-13/polozenie, dostępu dnia: 31.05.2020 r. 
15 Źródło: Rejestr TERYT, https://eteryt.stat.gov.pl/, dostępu dnia: 31.05.2021 r. 
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Do Miasta należą następujące osiedla: 

− Bełchatówek 

− Czapliniec 

− Dobrzelów 

− Grocholice 

− Osiedle 1 Maja 

− Osiedle Binków 

− Osiedle Budowlanych 

− Osiedle Dolnośląskie 

− Osiedle Domiechowice 

− Osiedle Edwardów 

− Osiedle Górnik 

− Osiedle Konopnickiej 

− Osiedle Kopernika 

− Osiedle Lipy 

− Osiedle Ludwików 

− Osiedle Łąkowa 

− Osiedle Okrzei 

− Osiedle Olsztyńskie 

− Osiedle Przytorze 

− Osiedle Słoneczne 

− Osiedle Tysiąclecia 

− Osiedle Wolność 

− Osiedle Zamoście 

− Osiedle Zdzieszulice 

− Osiedle Żołnierzy POW 

− Politanice 

− Śródmieście 
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Mapa 1 Mapa Miasta Bełchatów 
Źródło: OpenStreetMap, https://www.openstreetmap.org/relation/2911919 , dostęp dnia: 31.05.2021 r. 

IV.2. Demografia 

Stan ludności Miasta Bełchatów na koniec 2020 roku wynosił 56 419 osób według danych 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2020 roku wynosiła 

29 009 osób (co stanowiło około 51,42% ogółu ludności), a mężczyzn – 27 410 osób. W ciągu 

ostatnich lat liczba ludności na terenie Miasta Bełchatowa spadła. Szczegółowe informacje 

na temat zmian liczby ludności w latach 2013 – 2020 prezentuje tabela nr 3. 

  



 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 
 

Strona | 43 

 

Tabela 3 Stan ludności Miasta Bełchatów w latach 2013- 2020 
Wyszczególnienie Jednostka miary 2013 2014 2015 2016 

ogółem osoba 59 565 59 305 58 667 58 326 
mężczyźni osoba 29 150 28 981 28 659 28 485 

kobiety osoba 30 415 30 324 30 008 29 841 
 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2017 2018 2019 2020 
ogółem osoba 57 964 57 432 56 973 56 419 

mężczyźni osoba 28 255 27 932 27 716 27 410 
kobiety osoba 29 709 29 500 29 257 29 009 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2019 rok, www.bdl.stat.gov.pl, dostęp 

dnia: 30.06.2021 r. 

IV.3. Klimat 

Klimat w Bełchatowie jest umiarkowany zimny, często opisywany jako przejściowy ze względu 

na wpływ mas powietrza kontynentalnego oraz mas znad Atlantyku. Opady atmosferyczne 

wahają się w granicach 530-550 mm (należą do jednych z najniższych w kraju ze względu 

na usytuowanie w cieniu opadowym) i utrzymują się przez cały rok z wyraźnie przeważającą 

ilością w miesiącach letnich. Ubogi w opady atmosferyczne obszar zagrożony jest możliwością 

pojawienia się zjawiska stepowienia terenów rolnych. Szczegółowe dane przedstawiają 

rysunki poniżej. 

 
Wykres 1 Średnie temperatury i opady na terenie Miasta Bełchatów 

Źródło: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bełchatów_polska_3103709, 

dostęp dnia: 31.05.2021 r. 
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Wykres 2 Dni o dużym zachmurzeniu, słoneczne i z opadami na terenie Miasta Bełchatów 

Źródło: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bełchatów_polska_3103709, 

dostęp dnia: 31.05.2021 r. 

 
Wykres 3 Temperatury maksymalne na terenie Miasta Bełchatów 

Źródło: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bełchatów_polska_3103709, 

dostęp dnia: 31.05.2021 r. 
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Wykres 4 Ilości opadów na terenie Miasta Bełchatów 

Źródło: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bełchatów_polska_3103709, 

dostęp dnia: 31.05.2021 r. 

 
Wykres 5 Prędkość wiatru na terenie Miasta Bełchatów 

Źródło: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bełchatów_polska_3103709, 

dostęp dnia: 31.05.2021 r. 
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IV.4. Mieszkalnictwo 

Na terenie Miasta Bełchatowa znajdowało się w 2019 roku 16  łącznie 5 694 budynków 

mieszkalnych (liczba wzrosła z 5 269 w roku 2013). Łączna powierzchnia zasobów 

mieszkaniowych na terenie miasta wyniosła w 2019 roku 1 552 768 metrów kwadratowych. 

Obejmowała ona łącznie 21 497 mieszkań składających się z 86 300 izb. Zmianę liczby 

zasobów mieszkaniowych w latach 2013-2019 na terenie Miasta Bełchatowa prezentuje tabela 

nr 4. 

Tabela 4 Zasoby mieszkaniowe na terenie Miasta Bełchatowa w latach 2013-2019 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 2013 2014 2015 2016 

Budynki mieszkalne ogółem 5 269 5 337 5 392 5 445 
mieszkania szt. 21 068 21 213 21 274 21 332 

izby szt. 83 988 84 623 84 985 85 342 
powierzchnia użytkowa 

mieszkań m2 1 492 
580 

1 507 
889 

1 517 
038 

1 526 
628 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 2017 2018 2019 

Budynki mieszkalne ogółem 5 501 5 556 5 694 
mieszkania szt. 21 386 21 440 21 497 

izby szt. 85 669 85 976 86 300 
powierzchnia użytkowa 

mieszkań m2 1 535 811 1 544 366 1 552 768 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2019 rok, www.bdl.stat.gov.pl, dostęp 

dnia: 10.07.2021 r. 

Według danych za 2019 rok większość mieszkań, ponad 90% wyposażona była 

w podstawowe instalacje techniczne, tj. wodociąg, ustęp spłukiwany, łazienkę i centralne 

ogrzewanie. W przypadku przyłącza gazowego jedynie 78% lokali miało do niego dostęp. 

Szczegóły w zakresie dostępu do instalacji w latach 2013-2019 na terenie Miasta Bełchatowa 

prezentuje tabela nr 5. 

  

 

 

16  Na dzień przygotowania dokumentu, Bank Danych Lokalnych tworzony przez Główny Urząd Statystyczny, 
(dostęp: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp dnia: 10.07.2021 r.) nie opublikował danych za rok 2020. 



 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 
 

Strona | 47 

 

Tabela 5 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne na terenie Miasta Bełchatowa w latach 
2013-2019 

Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

2013 2014 2015 2016 

ustęp spłukiwany szt. 20 746 20 891 20 953 21 032 
łazienka szt. 20 597 20 742 20 805 20 885 
centralne 

ogrzewanie 
szt. 20 254 20 400 20 464 20 525 

gaz sieciowy szt. 17 116 17 200 17 209 17 216 
Wyszczególnienie Jedn. 

miary 
2017 2018 2019 

wodociąg szt. 21 255 21 309 21 366 
ustęp spłukiwany szt. 21 090 21 147 21 205 

łazienka szt. 20 944 21 001 21 059 
centralne 

ogrzewanie 
szt. 20 586 20 644 20 703 

gaz sieciowy szt. 17 226 17 204 16 876 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2019 rok, www.bdl.stat.gov.pl, dostęp 

dnia: 10.07.2021 r. 

IV.5. Przedsiębiorcy 

Na terenie Miasta Bełchatowa działało w 2020 roku (według stanu na 31.12.2020) łącznie 

5 469 przedsiębiorstw, w tym 5 244 to mikroprzedsiębiorstwa skupione głównie na obszarze 

handlu, a także w budownictwie i przemyśle. Na terenie Miasta występują podmioty 

gospodarcze zatrudniające powyżej 250 osób, ich liczba w ostatnich latach uległa 

zmniejszeniu z 248 do 225. Szczegółowe dane na temat liczby i wielkości przedsiębiorstw 

na terenie miasta przedstawia tabela nr 6. 

Tabela 6 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Miasta Bełchatowa w latach 2013 – 2019 
Przedsiębiorstwa według klas wielkości 

(liczba zatrudnionych) 2013 2014 2015 2016 

ogółem 5 485 5 455 5 453 5 399 
mikroprzedsiębiorstwo 

(do 9 osób) 5 237 5 204 5 189 5 136 

małe przedsiębiorstwo 
(od 10 do 49 osób) 186 189 201 200 

średnie przedsiębiorstwo 
(od 50 do 249 osób) 54 54 55 55 

duże przedsiębiorstwo 
(od 250 osób do 999 osób) 5 5 5 5 

duże przedsiębiorstwo (1000 i więcej osób) 3 3 3 3 
Przedsiębiorstwa według klas wielkości 

(liczba zatrudnionych) 2017 2018 2019 5 469 

ogółem 5 333 5 307 5 386 5 244 
mikroprzedsiębiorstwo 

(do 9 osób) 5 081 5 068 5 153 169 
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małe przedsiębiorstwo 
(od 10 do 49 osób) 192 184 178 49 

średnie przedsiębiorstwo 
(od 50 do 249 osób) 52 48 48 4 

duże przedsiębiorstwo 
(od 250 osób do 999 osób) 5 4 4 3 

duże przedsiębiorstwo (1000 i więcej osób) 3 3 3 5 469 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2019 rok, www.bdl.stat.gov.pl, dostęp 

dnia: 10.07.2021 r. 

IV.6. Zasoby przyrodnicze 

Na terenie Miasta znajduje się niewiele form ochrony przyrody. Według Centralnego Rejestru 

Form Ochrony Przyrody (dostęp dnia: 10.07.2021 r., http://crfop.gdos.gov.pl/) na terenie 

Miasta znajduje się 5 obiektów: 

1. Obiekt o numerze: PL.ZIPOP.1393.PP.1001011.1611, stanowiący pomnik przyrody 

utworzony 14 stycznia 1988 roku stanowiący pomnik wieloobiektowy w postaci 

stanowiska drzew (jesion oraz lipa), znajduje się w Grocholicach, na terenie Parafii 

Rzymsko-katolickiej (przy kościele). 

2. Obiekt o numerze: PL.ZIPOP.1393.PP.1001011.1612, stanowiący pomnik przyrody 

utworzony 23 listopada 1996 roku stanowiący pomnik wieloobiektowy w postaci 

stanowiska drzew (Jesion wyniosły, 3 Lipy drobnolistne), znajduje się w Grocholicach 

przy kościele. 

3. Obiekt o numerze: PL.ZIPOP.1393.PP.1001011.1613, stanowiący pomnik przyrody 

utworzony 14 stycznia 1988 roku stanowiący pomnik wieloobiektowe w postaci 

stanowiska drzew (lipy drobnolistne), znajduje się w parku miejskim, przy 

ul.   Kościuszki. 

4. Obiekt o numerze: PL.ZIPOP.1393.UE.1001011.578, stanowiący użytek ekologiczny 

utworzony 13 stycznia 2002 roku stanowiący torfowisko o powierzchni 2,06 ha. 

5. Obiekt o numerze: PL.ZIPOP.1393.UE.1001011.579, stanowiący użytek ekologiczny 

utworzony stycznia 2002 roku stanowiący torfowisko o powierzchni 2,28 ha.  

Lokalizację obiektów na terenie Miasta prezentuje mapa poniżej. 
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LEGENDA: 

 
Użytek ekologiczny 

  

 
Pomnik przyrody 

Mapa 2 Rozmieszczenie form ochrony przyrody na obszarze Miasta Bełchatowa  
Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/, dostęp dnia: 10.07.2021 r.  
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V. OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

V.1. System gazowniczy 

 Informacje ogólne 

Sieć przesyłowa 

Na obszarze Miasta Bełchatowa i w jego okolicy nie są zlokalizowane elementy gazowej sieci 

wysokiego ciśnienia, które eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. Mapę z przebiegiem sieci w okolicy Miasta Bełchatowa prezentuje mapa poniżej. 

 
Mapa 3 Mapa sieci gazowej przesyłowej przebiegającej przez teren Miasta Bełchatowa 

Źródło: Mapa systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A., https://swi.gaz-system.pl/, dostęp dnia: 31.05.2021 r. 
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Zgodnie z Planem Rozwoju Spółki - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

nie przewiduje się realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wysokiego 

ciśnienia na obszarze Miasta Bełchatowa.  

Sieć dystrybucyjna 

Analiza istniejącego systemu gazowniczego zasilającego w gaz ziemny przyłącza znajdujące 

się na terenie miasta została opracowana na podstawie informacji przekazanych przez Polską 

Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG Sp. z o.o.) to największa spółka Grupy 

Kapitałowej PGNiG, która zatrudnia około 11 tys. pracowników. Swoim zasięgiem obejmuje 

całą Polskę, na terenie której dystrybuuje gaz dzięki 180 tys. km gazociągów. PSG Sp. z o.o. 

posiada już ponad 160 letnie doświadczenie w branży gazowniczej dzięki czemu łączy bogate 

tradycje z nowoczesnością. Priorytetowymi zadaniami Spółki są bezpieczny transport paliwa 

gazowego siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju, dostarczenie paliwa do odbiorcy 

końcowego lub do odrębnych operatorów lokalnych. Usługi transportu paliwa odbywają 

się na zasadzie umów pomiędzy PSG Sp. z o.o., a przedsiębiorstwami, które zajmują 

się sprzedażą paliwa gazowego. 

Wśród głównych zadań PSG Sp. z o.o. należy wyróżnić prowadzenie ruchu sieciowego, 

rozbudowę, konserwację oraz remonty sieci i urządzeń, wykonywanie niezbędnych pomiarów 

jakości i ilości transportowanego gazu. Według Strategii PSG Sp. z o.o. na lata 2016-2022 

wyodrębnić należy następujące jednostki: 

1. Centrala w Warszawie i Tarnowie. 

2. 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych. 

3. 172 Gazownie oraz 59 Placówek Gazowniczych. 

 Infrastruktura na terenie Miasta Bełchatów 

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez PSG Sp. z o.o. na terenie Miasta Bełchatowa 

według danych na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdowało się 62 265 metrów sieci niskiego 

ciśnienia, 41 016 metrów sieci średniego ciśnienia i 1 210 metrów sieci wysokiego ciśnienia. 

Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 7 Długość sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia w latach 2015 - 2020 

Wyszczególnienie 
Długość sieci gazowej wraz z przyłączami [m] w podziale na lata 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
niskie  69 036 70 201 70 291 62 670 62 506 62 265 
średnie 27 294 28 703 29 499 36 062 38 847 41 016 
wysokie 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 

Źródło: Dane pozyskane od Spółki przez Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, pismo 

z dnia 29.04.2021 roku 

Tabela 8 Liczba czynnych przyłączy sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w latach 2015 - 2020 

Wyszczególnienie 
Liczba czynnych przyłączy sieci gazowej wraz z przyłączami [m] 

w podziale na lata 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

niskie  2210 2211 2212 2060 2061 2058 
średnie 413 423 441 623 661 713 

Źródło: Dane pozyskane od Spółki przez Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, pismo 

z dnia 29.04.2021 roku 

Grupy taryfowe W1, W2 oraz W3 dotyczą domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych. 

Odbiorcy w grupie taryfowej W2 i W3 ogrzewają budynki. Dane dotyczące liczby odbiorców w 

latach 2015 – 2020 prezentuje tabela poniżej. 

Tabela 9 Liczba odbiorców sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia w latach 2015 - 2020 

Wyszczególnienie 
Liczba obiorców sieci gazowej wraz z przyłączami [m] w 

podziale na lata 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

W1  14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 
W2 360 360 370 380 400 430 
W3 700 740 770 790 800 800 
W4 10 10 10 10 10 11 
W5 16 16 16 16 16 16 

Źródło: Dane pozyskane od Spółki przez Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, pismo 

z dnia 29.04.2021 roku 

Aktualna mapa sieci została dołączona do dokumentu w formie załącznika nr 3. 

Spółka PSG Sp. z o.o. realizowała w latach 2015-2020 zadania z zakresu modernizacji sieci i 

inwestycyjnych następujące inwestycje: 

1. Modernizacja odcinków gazociągów w obrębie ulic: 

a. Czyżewskiego, 

b. Chmielowskiego – osiedle Dolnośląskie, 

c. Okrzei. 

2. Budowa nowych gazociągów w obrębie ulic: 

a. 11 Listopada, b. Aleja Księdza Kardynała 

Wyszyńskiego, 
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c. Bronisława 

Malinowskiego, 

d. Bugaj, 

e. Cegielnianej 

f. Cichej, 

g. Czaplineckiej, 

h. Częstochowskiej,  

i. Dalekiej, 

j. Feliksa Stamma, 

k. Generała Janusza 

Głuchowskiego, 

l. Generała Ludwika 

Czyżewskiego, 

m. Graniczna, Jarzębinowa, 

n. Iglastej, 

o. Jesiennej,  

p. Jurajskiej, 

q. Jutrzenki, 

r. Krzemowej, 

s. Letniej, 

t. Modrej, 

u. Mostowej, 

v. Nowej, 

w. Obrońców Gór 

Borowskich, 

x. Ogrodowej, 

y. Piotrkowskiej, 

z. Podleśnej, 

aa. Południowej, 

bb. Powstańców 1863 roku, 

cc. Powstańców Śląskich, 

dd. Powstańców 

Wielkopolskich, 

ee. Przedwiośnie, 

ff. Stanisława Królaka, 

gg. Radomszczańskiej, 

hh. Rynek Grocholski, 

ii. Sadowej, 

jj. Smugowej, 

kk. Szkolnej, 

ll. Św. Kingi, 

mm. Świętego Maksymiliana 

Kolbe, 

nn. Tadeusza Kościuszki, 

oo. Tkackiej, 

pp. Topazowej, 

qq. Tylnej, 

rr. Wandy Rutkiewicz, 

ss. Wincentego 

Rzymowskiego, 

tt. Wiosennej, 

uu. Zamoście, 

vv. Witolda Budryka, 

ww. Wodnej, 

xx. Wojciecha Korfantego, 

yy. Wspólnej, 

zz. Zimowej, 

aaa. Złotej. 

W kolejnych latach, tj. w okresie od 2021 roku 2030 roku planowane są następujące 

inwestycje: 

1. Modernizacja odcinków gazociągów w obrębie ulic: 

a. Lech i Marii Kaczyńskich, 

b. Czaplineckiej, 

c. Czyżewskiego, 
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d. działki 688/57 – 692/12, 

327/1 – 253/7, a także: 

769/3 – 770/9, 

e. Grabowej, 

f. Kaczkowskiego, 

g. Konopnickiej, 

h. Okrzei, 

i. Osiedle 1 Maja, 

j. Osiedle Słoneczne,  

k. Paderewskiego, 

l. Sportowej, 

m. Targowej. 

n. Wschodniej, 

o. Zielonej. 

2. Budowa nowych gazociągów w obrębie ulic: 

a. 11 Listopada, 

b. Brzozowej, 

c. Budryka,  

d. Bugaj, 

e. Cegielnianej, 

f. Cichej, 

g. Czaplinieckiej, 

h. Częstochowskie, 

i. Czyżewskiego, 

j. Górnej,  

k. Grabowej,  

l. Janusza Sidły, 

m. Jarzębinowej, 

n. Korfantego, 

o. Królaka, 

p. ks. Teodora Kwarto, 

q. Leśnej, 

r. Modrej, 

s. Mostowej, 

t. Nowej, 

u. Obrońców Gór 

Borowskich, 

v. Ogrodowej, 

w. Piłsudskiego, 

x. Piotrkowskiej, 

y. Południowej, 

z. Powstańców Śląskich, 

aa. Powstańców 

Wielkopolskich, 

bb. Radomszczańskiej, 

cc. Rynek Grocholski, 

dd. Smugowej, 

ee. Szkolnej, 

ff. Świętego Maksymiliana 

Kolbe, 

gg. Tkackiej, 

hh. Tylnej, 

ii. Topazowej, 

jj. Wiosennej, 

kk. Włókniarzy, 

ll. Wojska Polskiego, 

mm. Wspólnej, 

nn. Wyszyńskiego, 

oo. Zakątek, 

pp. Zamoście. 

Według danych spółki PSG Sp. z o.o. rozbudowa sieci gazowej jest realizowana na bieżąco 

w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego a wszelkie inwestycje 

związane z rozbudową sieci gazowej na w/w terenach będą realizowane w miarę 
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występowania przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci 

gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.  

Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa i na bieżąco są 

usuwane awarie. Całodobowe pogotowie gazowe czuwa nad bezpieczeństwem oraz nad 

ciągłością dostawy paliwa gazowego. Sieci gazowe, których stan techniczny budzi wątpliwości 

są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę pozyskania środków finansowych. 

Spółka nie udziela informacji na temat zużycia gazu ziemnego na terenie Miasta. Według 

danych GUS zużycie gazu na terenie Miasta wynosiło 31 918,2 MWh, w tym 12 002,7 MWh 

zużyto na potrzeby ogrzewania mieszkań. Szczegółowe dane GUS na temat zużycia 

przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 10 Zużycie gazu ziemnego według danych GUS na terenie Miasta Bełchatowa 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 2013 2014 2015 2016 

zużycie gazu w tys. m3 tys. m3 2 875,10 2 628,00 2 825,30 2 851,00 

zużycie gazu w MWh MWh - 28 
834,10 

31 
317,50 

31 
599,80 

zużycie gazu na ogrzewanie 
mieszkań w tys. m3 tys. m3 937,4 568,2 678,4 693,1 

zużycie gazu na ogrzewanie 
mieszkań w MWh MWh - 6 234,40 7 518,70 7 715,00 

ludność korzystająca z sieci 
gazowej osoba 48 925 48 401 47 789 47 436 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 2017 2018 2019 

zużycie gazu w tys. m3 tys. m3 - - - 
zużycie gazu w MWh MWh 31 295,70 31 163,20 31 918,20 

zużycie gazu na ogrzewanie 
mieszkań w tys. m3 tys. m3 - - - 

zużycie gazu na ogrzewanie 
mieszkań w MWh MWh 8 656,50 8 520,20 12 002,70 

ludność korzystająca z sieci 
gazowej osoba 46 682 46 107 44 721 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2019 rok, www.bdl.stat.gov.pl, dostęp 

dnia: 31.05.2020 r. 

V.2. System elektroenergetyczny 

 Informacje ogólne 

System elektroenergetyczny na obszarze całego kraju zgodnie z metodologią dzielimy 

na podsystemy: wytwórczy, sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej. Podsystem wytwórczy 

związany jest z elektrowniami, w których wytwarzana jest energia elektryczna. Sieci 

przesyłowe realizują transport energii elektrycznej liniami i stacjami elektroenergetycznymi 
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o napięciu 750 kV, 400 kV na obszarze całego kraju zarządzana jest przez operatora systemu 

przesyłowego PSE. Sieci dystrybucyjne (rozdzielcze) stanowią linie i stacje 

elektroenergetyczne o napięciu poniżej 110 kV, którymi energia elektryczna przesyłana jest 

do odbiorców końcowych. Podmioty realizujące działania w ramach sieci dystrybucyjnych 

są również odbiorcami wniosków przyłączeniowych. 

Istotnym ogniwem systemu jest również sieć sprzedawców energii elektrycznej. Nie posiadają 

w swoich zasobach żadnych elementów infrastruktury sieciowej i nie stanowią jednostek, 

zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, które zajmują się realizacją i planowaniem polityki 

energetycznej na obszarze danego miasta. 

Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego rozpoczyna się na etapie wytworzenia 

energii elektrycznej w elektrowni bądź elektrociepłowni, które przesyłają ją liniami najwyższych 

napięć 220 kV i 400 kV do głównych stacji transformatorowych o tym samym napięciu. Element 

ten tworzy tak zwaną sieć przesyłową.  

Następnie, dzięki stacjom transformatorowym napięcie jest obniżane i następuje przesył 

na liniach 110 kV, które przesyłają energię do stacji rozdzielczych 110 kV/15 kV, w których 

następuje obniżenie napięcia do wartości 15 kV. Proces ten umożliwia jej dalszy przesył 

poprzez sieć średniego napięcia. Po kolejnym obniżeniu napięcia do wartości 400/230 V sieć 

niskiego napięcia przesyła energię elektryczną do odbiorców końcowych, 

w tym do gospodarstw domowych. 

Charakterystykę systemu elektroenergetycznego z pokazaniem wszystkich ogniw pośrednich 

od elektrowni do odbiorcy końcowego przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Rysunek 1 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego w PolsceŹródło: Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne 

 

Na obszarze miasta jak ma to miejsce na reszcie obszaru kraju, siecią przesyłową zarządza 

przedsiębiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. 
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Sieć dystrybucyjna jest w głównej mierze realizowana przez PGE Dystrybucja SA. PGE 

Dystrybucja SA stanowi jednocześnie funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przez 

co zajmuje się dostarczaniem energii do odbiorców poprzez własne sieci. Operator 

nie wytwarza i nie sprzedaje energii elektrycznej. Energię mogą wytwarzać zarówno duże 

elektrownie, jak i małe gospodarstwa domowe posiadające instalacje wytwórcze. Operator 

umożliwia jedynie, aby energia elektryczna wytworzona w tych elektrowniach została 

dostarczona do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. 

Sprzedażą energii elektrycznej zajmują się firmy posiadające koncesję na taką działalność 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które konkurują na zasadach wolnego 

rynku w całej Polsce niezależnie od granic obszarów poszczególnych Operatorów.  

 Sieć przesyłowa 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wcześniej funkcjonujące pod nazwą PSE-Operator S.A. 

zostały utworzone aktem notarialnym z 17 lutego 2004 roku. W dniu 3 marca 2004 roku Spółka 

została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000197596. PSE-Operator 

S.A. nadano numer statystyczny REGON 015668195. 

System przesyłowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. obejmuje przesył energii 

z elektrowni dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, wielu 

stacji rozdzielczych wysokiego napięcia oraz rozlicznych stacji transformatorowych, 

zamieniających średnie napięcie (rozdzielcze) na powszechnie stosowane w instalacjach 

odbiorczych (230/400 V).  

Zgodnie z danymi na koniec 2015 roku, przedstawionymi w Raporcie rocznym, w zasobach 

PSE było 257 linii przesyłowych o łącznej długości 14 069 km, w tym: 

− 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km, 

− 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km, 

− 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km, 

− 106 stacji najwyższych napięć (NN), 

− podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z 

czego 127 km należy do PSE S.A.). 

Schemat Krajowej Sieci Przesyłowej zgodnie ze stanem na 17.02.2021 roku został 

przedstawiony na rysunku poniżej.  
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Mapa 4 Schemat Krajowej Sieci Przesyłowej 

Źródło: PSE, https://www.pse.pl/dane-systemowe/praca-kse/informacje-ogolne/schemat-sieci 

 

Struktura mocy zainstalowanej w całym systemie KSE wraz ze strukturą mocy osiągalnej 

zostały przedstawione w tabelach poniżej i wskazują na wzrost wytwarzania mocy, 

co jest związane ze wzrastającym zapotrzebowaniem na obszarze całego kraju.  
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Tabela 11 Struktura mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w latach 2017-2019 

 
2017 
[MW] 

2018 
[MW] 

2019 
[MW] 

Ogółem, w tym: 43 421 45 939 46 799 
JWCD2 26 952 29 128 29 333 
nJWCD3 16 470 16 811 17 466 

    
Ogółem, w tym: 43 421 45 939 46 799 

Elektrownie zawodowe, w tym: 34 268 36 638 36 674 
Elektrownie zawodowe wodne 2 328 2 341 2 346 

Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 31 939 34 296 34 328 
oparte o spalanie węgla kamiennego 20 247 23 215 23 159 

oparte o spalanie węgla brunatnego 9 352 8 752 8 382 

oparte o spalanie gazu 2 341 2 330 2 788 

Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 6 341 6 621 7 490 
Elektrownie przemysłowe 2 813 2 680 2 634 

Źródło: Dane PSE, https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-

za-rok/raporty-za-rok-2019#t1_1, dostęp: 15.01.2021 r. 

Tabela 12 Struktura mocy osiąganej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w latach 2016-2018 

 
2017 
[MW] 

2018 
[MW] 

2019 
[MW] 

Ogółem, w tym: 43 332 45 650 46 991 
JWCD2 27 356 29 461 29 564 
nJWCD3 15 976 16 189 17 427 

    
Ogółem, w tym: 43 332 45 650 46 991 

Elektrownie zawodowe, w tym: 34 525 36 582 36 823 
Elektrownie zawodowe wodne 2 376 2 391 2 399  

Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 32 149 34 191 34 424 
oparte o spalanie węgla kamiennego 20 416 23 069 23 225 

oparte o spalanie węgla brunatnego 9 406 8 806 8 436 

oparte o spalanie gazu 2 327 2 316 2 763 

Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 6 242 6 452 7 485 
Elektrownie przemysłowe 2 565 2 615 2 682 

Źródło: Dane PSE, https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-

za-rok/raporty-za-rok-2019#t1_1, dostęp: 15.01.2021 r. 

Przez obszar Miasta Bełchatowa przebiega sieć i stacje elektroenergetyczne będące 

własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. System elektroenergetyczny należący 

do PSE zlokalizowany w obrębie Miasta Bełchatowa przedstawia poniżej zamieszczony 

wycinek mapy. 
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Mapa 5 Trasa linii 220 kV i 400 kV na terenie Miasta Bełchatowa 

Źródło: Schemat sieci przesyłowej na obszarze Miasta Bełchatów, dane spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przekazane pismem z dn. 12.05.2021 
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Przez obszar Miasta Bełchatowa przebiegają dwutorowe linie elektroenergetyczne 400 kV: 

Rogowiec – Płock/Ołtarzew i Rogowiec – Joachimów/Tucznawa oraz dwutorowe linie 220 kV: 

Rogowiec – Pabianice, Rogowiec – Janów/Piotrków oraz Rogowiec – Joachimów. 

Obecnie na terenie Bełchatowa realizowana jest modernizacja linii 220 kV Janów – Rogowiec, 

Rogowiec – Piotrków oraz obu torów linii Rogowiec – Pabianice. Ponadto na obszarze 

Bełchatowa do roku 2030 planuje się realizację następujących zamierzeń inwestycyjnych: 

− modernizację linii 220 kV Rogowiec – Joachimów tor 1 i 2, 

− modernizację linii 400 kV Rogowiec – Płock, 

− modernizację linii 400 kV Rogowiec – Ołtarzew, 

− modernizację linii 400 kV Rogowiec – Joachimów, 

− modernizację linii 400 kV Rogowiec – Tucznawa (Joachimów). 

Poza obszarem Miasta Bełchatów planowane są prace dotyczące modernizacji stacji 

elektroenergetycznej Rogowiec. 

 Sieć dystrybucyjna 

W oparciu o dane udostępnione przez Spółkę PGE Dystrybucja SA pismem z dn. 12.05.2021 

roku określono stan i znajdującą się na terenie Miasta infrastrukturę elektroenergetyczną.  

Miasto Bełchatów zasilane jest za pośrednictwem dwóch stacji elektroenergetycznych 110/15 

kV PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź: 

− „Bełchatów” zlokalizowanej przy ul. Pabianickiej, 

− „Zamoście” zlokalizowanej przy ul. Zamoście. 

Stacje 110/15 kV „Bełchatów” i „Zamoście” połączone są z systemami elektroenergetycznymi 

liniami 110 kV: 

− Bełchatów-Zelów, 

− Bełchatów-Pioma (Piotrków Trybunalski), 

− Bełchatów-Piaski, 

− Bełchatów-Zamoście, 

− Zamoście-Piaski. 

Stacja 110/15 kV „Bełchatów” wyposażona jest w dwa transformatory o mocach 

znamionowych 25 MVA oraz 16 MVA. Stacja 110/15 kV „Zamoście” wyposażona jest w dwa 

transformatory o mocach znamionowych 16 MVA oba. 
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Maksymalne obciążenie stacji określone jest na poziomie 24,4 – 25,9 MW, natomiast 

minimalne obciążenie jest na poziomie 3,7-4,7 MW. Ponadto moc zainstalowana źródeł 

wytwórczych przyłączonych do stacji 110/15 kV „Bełchatów”i „Zamoście” wynosi około 11,5 

MW. 

Długość sieci elektroenergetycznej na terenie Miasta Bełchatowa obejmuje: 

− sieci wysokiego napięcia: 

o napowietrzne o długości 17,331 km. 

− sieci średniego napięcia: 

o napowietrzne o długości: 65,179 km, 

o kablowej o długości: 104,7 km. 

− sieci niskiego napięcia (bez przyłączy): 

o napowietrzne o długości: 72,439 km, 

o kablowej o długości: 203,4 km. 

Na terenie Miasta znajduje się 2 710 sztuk lamp, których właścicielem jest PGE Dystrybucja 

SA, jednak eksploatacją zajmuje się Miasto Bełchatów. 

Stan techniczny urządzeń i sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE 

Dystrybucja SA ocenia się jako zróżnicowany ze względu na wiek budowy urządzeń.  

Ewentualna rozbudowa sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia na uzgadnianych 

terenach będzie realizowana w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na bieżąco oraz w wyniku 

zawartych umów przyłączeniowych. Wówczas dla planowanej zabudowy na przedmiotowych 

obszarach należy przewidzieć rezerwę terenu pod ewentualne budowy stacji 

transformatorowych SN/nN wraz z dojazdem do nich od strony drogi publicznej. Drogi powinny 

posiadać rezerwę terenu dla realizacji linii średniego i niskiego napięcia. 

Informacje dotyczące liczby odbiorców i zużycia energii elektrycznej w MWh dla 

poszczególnych grup taryfowych A, B, C, R oraz G w latach 2015 – 2020 przedstawiają tabele 

poniżej.  

Tabela 13 Liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie Miasta Bełchatowa 
Grupa taryfowa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A 1 1 1 1 1 1 
B 42 44 39 43 43 43 
C 2 176 2 303 2 147 2 194 2 110 2 134 
G 23 345 23 482 23 257 23 294 23 089 23 016 

RAZEM 25 564 25 830 25 444 25 532 25 243 25 194 
Źródło: Dane udostępnione przez Spółkę PGE Dystrybucja SA pismem z dn. 12.05.2021 roku 
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Tabela 14 Zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta Bełchatowa 
Grupa taryfowa 2015 2016 2017 

A 923 564 384 781 522 497 797 376 553 
B 58 864 987 60 123 004 32 355 812 
C 15 664 637  29 370 153 33 271 082  
G 37 884 012 38 433 117 37 669 420 

RAZEM 1 035 978 020   909 447 771 930 672 867 
Grupa taryfowa 2018 2019 2020 

A 777 850 338 772 683 973 638 903 473 
B 61 057 325 60 923 870 56 213118 
C 31 680 880 39 791 723 37 969 404 
G 37 077 051 38 046 956 38 335 309 

RAZEM 907 665 594 911 446 522 771 421 304 
Źródło: Dane udostępnione przez Spółkę PGE Dystrybucja SA pismem z dn. 12.05.2021 roku 

Odbiorców energii elektrycznej podzielono według taryf w następujący sposób: 

− grupa taryfowa A to odbiorcy na wysokim napięciu, największe przedsiębiorstwa, 

− grupa taryfowa B to odbiorcy pobierający energię elektryczną na cele produkcyjne 

i usługowe na średnim napięciu; 

− grupa taryfowa C to odbiorcy pobierający energię elektryczną na cele produkcyjne 

i usługowe na niskim napięciu, 

− grupa taryfowa G to odbiorcy komunalno-bytowi na niskim napięciu. 

W latach 2017 – 2020 zrealizowano inwestycje obejmujące w szczególności: 

− budowę sieci kablowej SN o łącznej długości: 4,073 km. 

− przebudowę sieci SN i nN w budynku „Piekarni”. 

− rozbudowę sieci SN i nN na potrzeby zasilania budynków mieszkalnych, skupu złomu, 

domu pogrzebowego i wspólnot mieszkaniowych. 

− przebudowę linii nN w obrębie stacji Ludwików 2. 

− przyłączenie obiektów: 

o z terenów inwestycyjnych strefy B1 i B2, 

o firmy produkcyjno-usługowej i elektrowni słonecznej przy ul. Przemysłowej 13. 

Na terenie Miasta Bełchatów w kolejnych latach zaplanowano następujące inwestycje: 

1. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców IV i V grupy 

przyłączeniowej o łącznej mocy przyłączeniowej 4860 kW. W celu przyłączenia tych 

odbiorców planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej obejmująca: 

− budowę 9 sztuk stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 

− budowę 7 km linii kablowych średniego napięcia 15 kV, 

− budowę 6 km linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, 
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− budowę 270 przyłączy o długości łącznej około 10 km. 

2. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej SN 3 sztuk elektrowni słonecznych o mocy 

1840 kW. 

3. Modernizacja linii 15 kV w rejonie ulicy Okrzei na długości 0,13 km. 

4. Modernizacja stacji 110/15 kV Zamoście przy ulicy Zamoście w zakresie rozdzielni 110 

kV. 

5. Przebudowa napowietrznej linii 15 kV Bełchatów – Wadlew na linię kablową o długości 

3,8 km. 

6. Przebudowa napowietrznej linii 15 kV Bełchatów – Zelów na linię kablową o długości 

10,8 km. 

7. Przebudowa napowietrznej linii 15 kV Zamoście – Ośrodek Wypoczynkowy Stok 

na linię kablową o długości 8,3 km. 

8. Przebudowa napowietrznej linii 15 kV Bełchatów – Kwiatowa na długości 0,74 km. 

9. Przebudowa napowietrznej linii 15 kV Bełchatów – Mzurki na linię kablową o długości 

0,56 km. 

10. Przebudowa napowietrznej linii 15 kV Zamoście – Łękawa na linię kablową o długości 

3,15 km. 

11. Budowa kablowej linii średniego napięcia 15 kV od stacji Piekarnia do odłącznika 

nr 1569 o długości 0,4 km. 

12. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN przy ulicy Radomszczańskiej 

w zakresie budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz kablowej stacji 

SN o długości około 0,2 km. 

V.3. System ciepłowniczy 

 PEC Bełchatów 

Podmiotem obsługującym system ciepłowniczy Miasta Bełchatowa jest Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej „PEC" Sp. z o.o. (PEC). Spółka nie posiada własnych źródeł ciepła. 

Podstawowym dostawcą energii cieplnej dla Miasta Bełchatowa jest PGE Górnictwo 

i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów, z siedzibą przy 

ul. Energetycznej 7 w Bełchatowie. 

Moc zamówiona przez PEC wynosi 103 MWt. Deklarowane maksymalne możliwości produkcji 

energii cieplnej w skojarzeniu wynoszą około 140 MWt. Z uwagi na dotychczasowe braki 

przerw w dostawie energii, oceniamy stan źródła jako dobry. Możliwości przesyłowe magistrali 

z Elektrowni Bełchatów do miasta wynosi 160 MWt. Planowane jest ograniczenie produkcji 

poprzez stopniowe wygaszanie konwencjonalnych, węglowych bloków energetycznych. 
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W 2024 roku planowane jest uruchomienie w pobliżu Elektrowni Bełchatów Instalacji 

Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) o mocy ok. 40 MWt. 

Sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie miasta funkcjonuje przesyłając do odbiorców 

ciepło przy wykorzystaniu nośnika w postaci gorącej wody, o temperaturze: 

− max 130 °C – zasilanie, 72 °C – powrót, przy temp. zewn. -20 °C dla odcinka 

Elektrownia – Przepompownia PEC (magistrala z elektrowni) 

− max 127 °C – zasilanie, 72 °C – powrót, przy temp. zewn. -20 °C dla sieci wysokich 

parametrów (układ miejski), 

− max 90 °C – zasilanie, 70 °C – powrót, przy temp. zewn. -20 °C dla sieci niskich 

parametrów (układ miejski) i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania.  

Poza sezonem grzewczym siecią wysokich parametrów przesyłana jest gorąca woda 

o temperaturze zasilania 70–72 °C i temperaturze powrotu 30 °C dla odcinka Elektrownia – 

Przepompownia PEC ciśnienie wody na zasilaniu do miasta (pomiar Elektrownia): 0,8 ÷ 1,15 

±10% MPa max. ciśnienie wody na zasilaniu do miasta (pomiar przepompownia PEC): 0,8 

MPa, ciśnienie wody na powrocie z miasta (pomiar Elektrownia): 0,25 MPa, przepływ czynnika 

grzewczego do miasta – w płynnej regulacji do 1800 t/h. 

Podstawowy podział sieci eksploatowanej przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie: 

− układ PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (Rogowiec) – PEC (miasto 

Bełchatów) – napowietrzna magistrala ciepłownicza 2 x DN 700, długość całkowita – 

12 040 mb (własność PEC – 11 668 mb); rury stalowe, izolacja z wełny mineralnej  

− układ miejski – sieć wysokich parametrów – zakres średnic od DN 600 do DN 20, 

długość całkowita sieci – ok. 147 000 mb; w tym: 

o sieci preizolowane DN 500 – DN 20, długość całkowita ok. 110 200 mb 

o sieci kanałowe DN 500 – DN 20, długość całkowita ok. 35 000 mb 

o sieci napowietrzne DN 600 – DN 200, długość całkowita ok. 1 800 mb 

o układ miejski – sieć niskich parametrów – długość całkowita sieci – ok. 7 680 

mb;. 

W systemie znajduje się jedynie woda gorąca, brak jest pary technologicznej. 

Dane na temat zużycia energii w poszczególnych sektorach prezentuje tabela poniżej. 
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Tabela 15 Dane na temat zużycia energii cieplnej w Mieście Bełchatów 
Zużycie w GJ 2016 2017 2018 

Spółdzielnie Mieszkaniowe i WM 245 592 231 291 229 209 
Budynki Komunalne 317 594 316 594 288 682 

Budynki Użyteczności 
publicznej 115 071 115 455 109 957 

Budynki przemysłowe 2 208 2 066 1 702 
Odbiorcy indywidualni 159 081 166 491 164 124 

Pozostałe 71 122 70 436 72 941 
Ogółem 910 667 902 332 866 615 

Zużycie w GJ 2019 2020 
Średnie 

zapotrzebowanie 
z ostatnich 5 lat 

Spółdzielnie Mieszkaniowe i WM 221 964 224 892 230 590 
Budynki Komunalne 270 056 274 054 293 396 

Budynki Użyteczności 
publicznej 104 597 95 538 108 124 

Budynki przemysłowe 1 241 1 185 1 680 
Odbiorcy indywidualni 158 137 157 967 161 160 

Pozostałe 70 164 60 420 69 017 
Ogółem 826 159 814 057 863 966 

Źródło: Dane pozyskane od Spółki przez PEC Bełchatów 

Tabela 16 Dane na temat mocy zamówionej w Mieście Bełchatów 
Moc w MW 2016 2017 2018 

Spółdzielnie Mieszkaniowe i 
WM 28 27 27 

Budynki Komunalne 37 37 36 
Budynki Użyteczności 

publicznej 18 19 19 

Budynki przemysłowe 0 0 0 
Odbiorcy indywidualni 26 27 27 

Pozostałe 15 14 14 
Ogółem 124 124 124 

Moc w MW 2019 2020 
Średnie 

zapotrzebowanie 
z ostatnich 5 lat 

Spółdzielnie Mieszkaniowe i 
WM 28 27 27 

Budynki Komunalne 36 36 36 
Budynki Użyteczności 

publicznej 18 18 19 

Budynki przemysłowe 0 0 0 
Odbiorcy indywidualni 28 28 27 

Pozostałe 15 16 15 
Ogółem 125 126 125 

Źródło: Dane pozyskane od Spółki przez PEC Bełchatów 
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Tabela 17 Dane na temat ilości obiektów przyłączonych do sieci ciepłowniczej w Mieście Bełchatów 
Grupy odbiorców 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Spółdzielnie mieszkaniowe/WM 123 129 131 
Budynki komunalne 218 220 219 

Budynki użyteczności publicznej 91 91 92 
Budynki przemysłowe i zakłady 

produkcyjne 2 2 2 

Odbiorcy indywidualni 2 259 2 327 2 402 
Pozostałe 237 243 248 

Razem 2 930 3 012 3 094 
Grupy odbiorców 2018 2019 2020 

Spółdzielnie mieszkaniowe/WM 132 135 136 
Budynki komunalne 220 220 217 

Budynki użyteczności publicznej 92 90 93 
Budynki przemysłowe i zakłady 

produkcyjne 2 2 2 

Odbiorcy indywidualni 2 437 2 474 2 519 
Pozostałe 247 264 272 

Razem 3 130 3 185 3 239 
 

Źródło: Dane pozyskane od Spółki przez PEC Bełchatów 

Spółka w ostatnich latach zrealizowała inwestycje w zakresie przyłączenia nowych obiektów: 

− w 2015 r. wybudowano ok. 1,1 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłączono 

31 obiektów, 

− w 2016 r. wybudowano ok. 4,5 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłączono 

88 obiektów, 

− w 2017 r. wybudowano ok. 3,7 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłączono 

73 obiektów, 

− w 2018 r. wybudowano ok. 2,1 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłączono 

39 obiektów, 

− w 2019 r. wybudowano ok. 2,8 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłączono 

74 obiektów, 

− w 2020 r. wybudowano ok. 0,8 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłączono 

29 obiektów, 

Liczba przyłączonych obiektów zależy od ilości złożonych wniosków o przyłączenie 

i możliwości finansowych spółki w danym roku. 

PEC Bełchatów realizuje zadania przebudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej 

w Bełchatowie objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Spójności 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa 

I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 
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Łączna wartość inwestycji w latach 2011–2023 w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW 

to 77,6 milionów złotych, z czego ok. 46 milionów złotych to środki z UE. Finalnie do 2023 roku 

spółka zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej oraz wybuduje i zmodernizuje 116 węzłów, 

co znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście. 

Inwestycje te mają na celu zwiększenie efektywności bełchatowskiego systemu 

ciepłowniczego. Ich realizacja pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci 

kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty ciepła, liczbę awarii 

i związane z nimi koszty. Możliwe będzie również bardziej precyzyjne dopasowanie 

parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób 

podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. 

Celem tego zadania jest: 

1. Zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania infrastruktury przesyłowej 

sieci ciepłowniczej. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła 

na przesyle nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej. Wykonanie odcinków sieci 

objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów grupowych 

i zastąpienie ich indywidualnymi, pozwoli na zmniejszenie strat ciepła o 19 271,64 

GJ/rok; 

2. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery. Zmniejszenie strat przy przesyle ciepła spowoduje zmniejszenie 

zapotrzebowania PEC w Bełchatowie na energię cieplną kupowaną w Elektrowni 

Bełchatów. Ta z kolei będzie mogła ograniczyć ilość spalanego paliwa, z uwagi 

na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci 

ciepłowniczej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

a w szczególności stanu powietrza atmosferycznego. Szacowana wartość unikniętej 

emisji CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 1 333,60 Mg/rok, natomiast redukcja 

emisji pyłów wyniesie 0,0501 Mg/rok. 

3. Poprawa funkcjonowania oraz efektywności sieci cieplnej poprzez zmniejszoną liczbę 

awarii. Aktualnie, sieć objęta projektem wykonana jest w technologii tradycyjnej 

(kanałowej) – wysoce awaryjnej. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne 

zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, 

a tym samym ograniczenie liczby awarii i związanych z nimi kosztów. 

PEC posiada „Plan rozwoju na lata 2021–2023” – planowane jest przyłączanie około 

30 budynków rocznie – ilość przyłączeń zależy od liczby złożonych wniosków o przyłączenie 

i możliwości finansowych spółki. Obecnie spółka skupia się na przyłączaniu obiektów 
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w rejonach uciepłownionych, nie są planowane inwestycje rozwojowe na nowych obszarach 

miasta. 

 Pozostałe podmioty 

Spółka ECO-ABC prowadzi w Bełchatowie zakład termicznej utylizacji odpadów medycznych. 

Podstawowym paliwem są odpady medyczne. Całość odzyskanego z procesu ciepła jest 

przekazywana do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie. 

Podstawowe parametry instalacji: 

− średnia moc cieplna -około 2,5 MW, 

− ilość GJ sprzedanych do PEC w 2020 r.- 71 139, 

− spółka prowadzi zakład na podstawie Pozwolenia Zintegrowanego wydanego 

decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23 maja 2007 roku nr PZ/60 z późniejszymi 

zmianami. 

  



 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 
 

Strona | 71 

 

VI. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW 

ENERGII 

VI.1. Budynki mieszkalne i źródła ciepła 

 Dane dotyczące roku bazowego (2013) 

W oparciu o dane pozyskane za rok 2013 oraz dane dotyczące zużycia za rok 2020 przyjęto 

dla roku bazowego (2013), iż łączna emisja CO2, związana z sektorem mieszkalnym na terenie 

Miasta Bełchatów stanowiła 62 457 Mg/a na rok.17 

 Dane dotyczące okresu bieżącego (2020) 

Ogólna charakterystyka 

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 18 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze mieszkalnym w 2020 
roku 
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Zużycie energii 
finalnej, w tym: 

[MWh] 
38 335 209 

489 2 701 12 003 13 506 4 402 281 437 

WE CO2 
[kg/GJ] 765 95 77 55 95 0 1 087 

Emisja CO2, 37 645  79 903 754 2 425 4 606 0 125 332 
Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o dane pozyskane za rok 2020 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem 

mieszkalnym na terenie Miasta Bełchatowa stanowi 125 332 Mg/a na rok, a wartość energii 

finalnej 281 437 MWh na rok.18  

 

 

17 Źródło: Uchwała z nr XVII/134/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 
18 Źródło: Uchwała z nr XVII/134/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 
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VI.2. Budynki użyteczności publicznej 

Dane dotyczące roku bazowego (2013) 

Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej 

uzyskano w wyniku ankietyzacji. W oparciu o dane pozyskane za rok 2013 przyjęto, iż łączna 

emisja CO2, związana z sektorem użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatów 

stanowiła 3422,31 Mg/a na rok. 

Dane dotyczące roku bieżącego (2020) 

Na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2020 znajdowały się łącznie 94 budynki instytucji 

publicznych. Instytucje należą do grup działających w tych samych sektorach co w roku 2013.  

Podsumowanie dotyczące budynków użyteczności publicznej 

W oparciu o dane pozyskane od Urzędu Miasta Bełchatów oszacowano, iż łączna emisja CO2, 

związana z sektorem instytucji publicznych na terenie Miasta Bełchatów stanowiła w roku 

bazowym 24 506 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 43 324 MWh na rok.  

VI.3. Transport 

 Charakterystyka sektora w roku bazowym (2013 roku) 

Dane dotyczące zużycia energii i emisji CO2 w sektorze transportu wskazują, iż łączna emisja 

CO2, związana z sektorem transportowym na terenie Miasta Bełchatowa stanowiła 6 322,31 

Mg/a na rok. Na wartość tej emisji składało się: 

1. zużycie oleju napędowego w wysokości: 1 393 972,57 litrów, 

2. zużycie benzyny w wysokości: 1 628 625,30 litrów,  

3. zużycie gazu ziemnego w wysokości: 10 347,80 litrów. 

Zużycie to dotyczyło następujących sektorów: transport drogowy: prywatny i komercyjny oraz 

pozostały transport drogowy poza wyznaczonymi drogami. 

 Charakterystyka sektora w 2020 roku 

Zużycie to dotyczyło następujących sektorów: transport drogowy: prywatny i komercyjny oraz 

pozostały transport drogowy poza wyznaczonymi drogami. W związku z tym, że te sektory 

w ostatnich latach charakteryzują się tendencjami wzrostowymi dotyczącymi zużycia przyjęto, 

że zużycie w sektorze transportu wzrosło zgodnie z wzrostem ustalonym na podstawie wzrostu 

liczby samochodów w powiecie bełchatowskim. 
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W oparciu o dane GUS oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu 

na terenie Miasta Bełchatowa stanowi 9 335 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 36 248 

MWh na rok. 

 Możliwe kierunki rozwoju związane z sektorem transportu 

Celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń powinno się podjąć się na obszarze Miasta 

następujące działania w sektorze transportu. 

W zakresie transportu zbiorowego: 

1. Podnoszenie standardu infrastruktury w transporcie autobusowym – modernizacja 

istniejących i budowa nowych wiat przystankowych wyposażonych w system 

oświetlenia, monitoringu oraz w miarę wdrażania nowych technologii w elektroniczny 

system informacji (docelowo – dynamiczny). 

2. Wyposażenie wybranych przystanków autobusowych w stanowiska dla postoju 

rowerów (zadaszone) wyposażone w miarę możliwości w oświetlenie i system 

monitoringu celem zwiększenia zasięgu korzystnej dostępności do przystanków 

autobusowych. 

3. Zwiększenie liczby połączeń i częstotliwości funkcjonowania komunikacji zbiorowej, 

zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami. 

4. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego – preferowanie wykorzystania 

w komunikacji autobusowej pojazdów niskoemisyjnych (niskoemisyjne 

konwencjonalne, hybrydowe, elektryczne oraz paliwa alternatywne). 

 
W zakresie transportu pieszego i rowerowego: 

1. Rozwijanie sieci ciągów pieszych (nowe ciągi piesze, ułatwienia w istniejących – 

w szczególności bezpieczne przejścia przez ulice), poprawa jakości nawierzchni, 

uwzględnianie potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

2. Wdrażanie stref ruchu uspokojonego na ulicach lokalnych w obszarach 

mieszkaniowych. 

3. Rozwijanie sieci dróg rowerowych celem zaspokojenia potrzeb lokalnych. 

4. Budowa parkingów dla rowerów, w miejscach szczególnie uczęszczanych (okolice 

budynków użyteczności publicznej, szkół, centrów biznesowych i handlowych), 

w szczególności w ramach sieci PARK&BIKE. 

5. Wdrażanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się rowerami po drogach o charakterze 

lokalnym– ograniczanie nadmiernej prędkości samochodów. 
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6. Tworzenie ułatwień służących przyjaznemu dla użytkownika łączeniu podróżowania 

transportem publicznym z rowerowym i pieszym – budowa parkingów dla rowerów przy 

przystankach autobusowych w systemie BIKE&RIDE zintegrowanych z wiatami 

przystankowymi. 

W zakresie transportu indywidualnego zmotoryzowanego: 

1. Rozwój stref ruchu uspokojonego zwłaszcza w obszarach o funkcji mieszkaniowej, 

wprowadzanie ograniczeń w ruchu na wybranych ulicach lub wyłączenia z ruchu 

wybranych ulic (dla pojazdów osobowych i ciężarowych). 

2. Budowa parkingów PARK& RIDE w połączeniu z centrami przesiadkowymi 

komunikacji zbiorowej (autobusowej). 

3. Kontrola dostępności do dróg wyższych klas (krajowych i wojewódzkich) celem 

zapewnienia możliwe dużej płynności ruchu na tych drogach. 

4. Promowanie wspólnego użytkowania samochodu (system „car pooling”). 

VI.4. Oświetlenie uliczne 

Dane dotyczące roku bazowego (2013) 

Emisję CO2 pochodzącą ze zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe w roku 2013 

oszacowano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta. W oparciu o pozyskane  dane 

oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem oświetlenia publicznego na terenie 

Miasta Bełchatowa stanowiła 1 389,01 Mg/a na rok, a wartość zużycia energii finalnej 3 241 

MWh na rok. 

Dane dotyczące roku bieżącego (2020) 

Miasto Bełchatów w latach 2013 – 2020 nastąpiła wymiana opraw oświetleniowych 

na LEDowe w ramach projektu SOWA. Jednocześnie rozbudowa była realizowana zgodnie 

ze zgłaszanymi potrzebami zużycie w tym sektorze oszacowano w oparciu o dane na temat 

liczby lamp i danych o zużyciu pochodzącymi z Urzędu Miasta. W oparciu o dane pozyskane 

od wyżej wymienionych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem 

oświetlenia publicznego na terenie Miasta Bełchatów stanowiła 2 002 Mg/a na rok, a wartość 

zużycia energii finalnej 2 038 MWh na rok. 

W kolejnych latach planowane jest objęcie 1750 lamp modernizacją. W związku z tym, szacuje 

się, że efekt takiego działania wyniesie:  
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VI.5. Działalność gospodarcza 

Dane dotyczące roku bazowego (2013) 

Na terenie Miasta Bełchatów działało w 2013 roku łącznie 5 485 podmiotów gospodarczych, 

z czego większość, tj. 81% działała w sferze usług i handlu, 18% działało w dziedzinie 

przemysłu i budownictwa, a 1% rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. W oparciu o dane 

wskazane w PGN z 2013 roku oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem 

przedsiębiorstw na terenie Miasta Bełchatów stanowiła 56 619 Mg/a na rok. 

Dane dotyczące roku bieżącego (2020) 

Na terenie Miasta Bełchatowa działało w 2020 roku łącznie 5 469 podmiotów gospodarczych, 

z czego większość, tj. 79,76% działała w sferze usług i handlu, 19,89% działało w dziedzinie 

przemysłu i budownictwa, a 0,35% rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Zużycie energii 

elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła zaciągnięto z danych spółek i GUS. W przypadku zużycia 

energii elektrycznej pominięto w obliczeniach taryfę A. Pozostałe nośniki szacowane są 

na podobnym poziomie jak w roku 2013. 

Tabela 19 Zużycie energii finalnej i emisja CO2 w sektorze w podziale na paliwa w 2020 roku na terenie 
Miasta Bełchatowa 

2020 Energia 
elektryczna Ciepło Gaz 

ziemny 
Węgiel 
(miał) RAZEM 

Zużycie energii 
finalnej, w tym: 

[MWh] 
78 855  467 19 916 722 99 959 

WE CO2 
[kg/GJ] 765 94,94 55,33 94,78 - 

Emisja CO2, 77 435 178 4 023 246  81 883 
Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie ww. danych określono, że zużycie energii w ciągu roku przez sektor 

przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Miasta Bełchatowa wynosi rocznie 99 959 MWh, 

co daje emisję CO2 na poziomie 81 883 Mg/a na rok. 
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VI.6. Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami19 

Na terenie Miasta Bełchatowa nie znajduje się zakład składowania odpadów. Występuje 

jedynie zakład oczyszczania ścieków. Na terenie miasta nie zostały zidentyfikowane żadne 

biogazownie. Nie przewiduje się również w najbliższych latach ich budowy. Zakłada się, 

że emisja z tego sektora jest na stałym poziomie w ostatnich latach i wynosi 8 880,73 Mg 

CO2/rok  

 

 

19 Uchwała z nr XVII/134/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 
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VII. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2 

Głównym celem działań miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jest zrealizowanie 

unijnego celu, polegającego na ograniczeniu do 2030 r. emisji CO2 o co najmniej 30% oraz 

poprawa jakości powietrza na terenie miasta. Realizacja tego postanowienia opiera się 

na wdrożeniu planu działań określonych w niniejszym dokumencie. 

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, 

przeprowadzono inwentaryzację obejmującą miasto w granicach administracyjnych.  

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, 

wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania: 

− paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.), 

− energii elektrycznej, 

− energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, 

określające: 

− końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle, 

− końcowe zużycie energii w transporcie, 

− inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami). 

VII.1. Metodyka pozyskania danych  

W celu określenia emisji z terenu miasta zapoznano się z m.in.: 

− zasobami zarządców nieruchomościami, 

− informacjami nt. budynków użyteczności publicznej, 

− działalnością i planami przedsiębiorstw ciepłowniczych, 

− działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie miasta,  

− materiałami z pozyskanymi z Urzędu Miasta Bełchatowa, 

− materiałami z Urzędu Marszałkowskiego, 

− informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych. 

Rozesłano pisma do zarządców nieruchomości z terenu miasta, gestorów – dostawców gazu, 

ciepła i energii elektrycznej z prośbą o podanie danych dotyczących gospodarki energetycznej 

budynków, zużycia ciepła i paliw.  
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Jednocześnie przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Miasta 

Bełchatowa, połączoną z ankietyzacją, dotyczącą dokumentu.  

Ankiety i informacje zebrane od mieszkańców, zarządców i dostawców ciepła sieciowego  

i gazu ziemnego były podstawą do opracowania niniejszego dokumentu, a także pozwoliły na 

zaplanowanie działań, które będą realizowane w ramach Planu. Dotyczyły one zarówno 

domów jednorodzinnych, jak i mieszkań, a także całych budynków wielorodzinnych. 

W oparciu o powyższe założenia na terenie miasta została przeprowadzona inwentaryzacja 

(poprzez ankietyzację korespondencyjną – budynki użyteczności publicznej, budownictwo 

jedno- i wielorodzinne, przedsiębiorstwa), a także w terenie (budownictwo jednorodzinne),  

w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. Rok 2013 to rok bazowy – 

wybrany ze względu na dostęp do danych od instytucji i mieszkańców. Dodatkowy rok 

inwentaryzacji to rok 2020, w którym wykonano inwentaryzację monitoringową. 

Do rozpoznania charakteru, funkcji i cech szczególnych budynku (np. sklep, usługi, 

mieszkalny, niski, wysoki, bliźniak, szeregowiec) wykorzystano serwis internetowy Google 

Maps, umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni 

Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem usługi 

Street View, dzięki której można było dokładniej przyjrzeć się obiektom. Do ustalenia adresu 

obiektu na mapie korzystano z serwisu internetowego Targeo. Pomocne przy ustalaniu 

charakteru obiektu było również korzystanie z portalu internetowego Geoportal oraz serwisu 

internetowego Panorama Firm. Dla nielicznych obiektów, pomimo zastosowania wyżej 

opisanych narzędzi, nie udało określić się ich charakteru i funkcji. 

W celu sporządzenia dokumentu dwukrotnie rozdysponowana została ankieta wśród 

mieszkańców za pomocą druku bez adresowego. Uzgodnione zostały z miastem nowe 

inwestycje realizowane i zrealizowane na terenie miasta. Dokonano badania w zakresie 

inwestycji zrealizowanych na terenie miasta oraz planowanych do realizacji. 
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VII.2. Wskaźniki emisji 

Wskaźniki emisji informują nt. ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia 

poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich nośników 

energii, wykorzystywanych na terenie miasta. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych 

IPPC20.Przyjęte wskaźniki emisji dla paliw zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 20 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie miasta dane za rok 2013 i 2020 

Rodzaj paliwa 
 Wartości 

opałowa (WO)  Wskaźniki 
emisji CO2 (WE) 

[Wartość 
2013] 

[Wartość 
2020] [Jedn.] [Wartość 

2013] 
[Wartość 

2020] [Jedn.] 

Gaz ziemny wysokometanowy 35,98 36,54 MJ/m3 55,82 55,33 kg/GJ 
Gaz ziemny zaazotowany 24,85 26,00 MJ/m3 55,82 55,33 kg/GJ 

Gaz z odmetanowania kopalń 17,47 17,16 MJ/m3 55,82 55,82 kg/GJ 
Drewno opałowe i odpady 
pochodzenia drzewnego 15,6 15,6 MJ/kg 109,76 112 kg/GJ 

Biogaz 50,4 50,4 MJ/kg 54,33 54,60 kg/GJ 
Koks i półkoks (w tym gazowy) 28,2 28,2 MJ/kg 106 107 kg/GJ 

Gaz ciekły 47,31 47,3 MJ/kg 62,44 63,10 kg/GJ 
Benzyny silnikowe 44,8 44,3 MJ/kg 68,61 69,30 kg/GJ 
Paliwa odrzutowe 44,59 44,3 MJ/kg 70,79 71,50 kg/GJ 

Olej napędowy (w tym olej 
opałowy lekki) 43,33 43,0 MJ/kg 73,33 74,10 kg/GJ 

Oleje opałowe 40,19 40,4 MJ/kg 76,59 77,40 kg/GJ 
Węgiel kamienny 23,08 22,42 MJ/kg 94,62 94,78 kg/GJ 
Węgiel brunatny 8,57 8,21 MJ/kg 108,6 103,96 kg/GJ 

Ciepłownie 21,76 21,76 MJ/kg 94,94 94,94 kg/GJ 
Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania i 

Zarządzania Emisjami, Warszawa, Listopad 2012 

Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów to wskaźnik, który wskazuje, jaki współczynnik 

należy użyć w celu przeliczenia danego gazu na emisję CO2. 

Tabela 21 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych) 
Rodzaj gazu cieplarnianego Wskaźnik GWP  

Dwutlenek węgla (CO2) 1 
Metan (CH4) 21 

Podtlenek azotu (N2O) 310 
Źródło: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html  

 

 

20  DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and 

Control) 
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VII.3. Obliczenia wielkości emisji CO2 

Całkowitą emisję CO2 z obszaru miasta otrzymujemy poprzez zsumowanie emisji CO2 

wyliczonej dla wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie miasta w poszczególnych 

sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu redukcyjnego 

wyrażonego w tonach CO2. 

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór: 

���� = � ∙ �� 

���� − wielkość emisji CO2 [Mg CO2], 

� − wielkość zużycia energii [MWh] 

�� − wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]] 
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Tabela 22 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Mieście Bełchatów w 2013 roku21 
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  MWh/a 

I BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ 

I.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 3 583 - - - - - - - - - - - - - - - 3 583 

I.2 Budynki mieszkalne  - - - 13 - - - - - - - - - - - 13 

I.3 Komunalne oświetlenie uliczne 2 632 - - - - - - - - - - - - - - - 2 632 

I.4 Przemysł 56 242 - - - 338 - - - - 39 - - - - - - 56 619 

II TRANSPORT 

II.1 Transport - - - 1 2527 3779 - - - - - - - - - - 6 307 

III EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI 

III.1 Gospodarka odpadami 0 0 8880,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 881 
 RAZEM: 62 457 0 8 881 1 2 878 3 779 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 78 036 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

21 Uchwała z nr XVII/134/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 
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Wykres 6 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Mieście Bełchatów w 2013 roku 

Źródło: Opracowanie własne  

 Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 w 2020 roku i 2030 roku 

W celu zaplanowania działań i inwestycji w perspektywie do roku 2020 oraz do roku 2030, 

a także przedstawienia wpływu i celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia 

energii finalnej i wskaźnika udziału energii pochodzącej z OZE, określona została prognoza 

na 2020 rok i na rok 2030. 

W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju 

polskiej gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Miasta Bełchatów 

określające planowany rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały pozyskane informacje  

od Interesariuszy zaangażowanych w tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,  

ze szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych Podmiotów odpowiedzialnych za sieci 

energetyczne na analizowanym obszarze, w zakresie wzrostu liczby ludności i planowanego 

rozwoju mieszkalnictwa. 

Przewidywany scenariusz rozwoju Miasta Bełchatów został oparty na scenariuszu BaU 

(business as usual). Zmiany w zapotrzebowaniu na energię i redukcję emisji CO2 

przedstawiono w tabelach oraz na wykresach poniżej. 
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Tabela 23 Zużycie energii finalnej [MWh] w Miasta Bełchatowa – rok pośredni (2020) 

Lp Kategoria 

E
n

er
g

ia
 

el
ek

tr
yc

zn
a 

C
ie

p
ło

/ c
h

łó
d

 Paliwa kopalne Odnawialne źródła energii 

R
A

Z
E

M
 

In
n

e 

G
az

 c
ie

kł
y 

O
le

j o
p

ał
o

w
y 

B
en

zy
n

a 

G
az

 z
ie

m
n

y 

O
le

j n
ap
ęd

o
w

y 

W
ęg

ie
l 

b
ru

n
at

n
y 

W
ęg

ie
l (

m
ia

ł)
 

In
n

e 
p

al
iw

a 
ko

p
al

n
e 

B
io

p
al

iw
o

 

O
le

j r
o
śl

in
n

y 

In
n

a 
b

io
m

as
a 

S
ło

n
ec

zn
a 

ci
ep

ln
a 

G
eo

te
rm

ic
zn

a 

- - MWh/a 

I BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ 

I.1 Budynki, wyposażenie/ 
urządzenia komunalne 

              
13 289    

              
30 034    

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

              
43 324    

I.2 Budynki mieszkalne 
              

38 335    
            

209 489    
                     
-       

                     
-       

                
2 701    

                     
-       

              
12 003    

                     
-       

                     
-       

              
13 506    

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                
5 402    

                     
-       

                     
-       

            
281 437    

I.3 Komunalne oświetlenie 
uliczne 

                
2 038    

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                
2 038    

I.4 Przemysł 
              

78 855    
                   

467     
                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

              
19 916    

                     
-       

                     
-       

                   
722     

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

                     
-       

              
99 959    

II TRANSPORT 

II.1 Transport 0 0 0 95  18847 0 17307 0 0 0 0 0 0 0 0 36 248 

III EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI 

III.1 Gospodarka odpadami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- RAZEM: 132 518 239 991 0 95 20 008 18 847 31 918 #ADR! 0 14 228 0 0 0 5 402 0 0 463 007 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI 
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Tabela 24 Globalna emisja CO2 w Miasta Bełchatowa – rok bazowy pośredni (2020) 

Lp Kategoria 

E
n

er
g

ia
 

el
ek

tr
yc

zn
a 

C
ie

p
ło

/ c
h

łó
d

 Paliwa kopalne Odnawialne źródła energii 

R
A

Z
E

M
 

In
n

e 

G
az

 c
ie

kł
y 

O
le

j o
p

ał
o

w
y 

B
en

zy
n

a 

G
az

 z
ie

m
n

y 

O
le

j n
ap
ęd

o
w

y 

W
ęg

ie
l 

b
ru

n
at

n
y 

W
ęg

ie
l (

m
ia

ł)
 

In
n

e 
p

al
iw

a 
ko

p
al

n
e 

B
io

p
al

iw
o

 

O
le

j r
o
śl

in
n

y 

In
n

a 
b

io
m

as
a 

S
ło

n
ec

zn
a 

ci
ep

ln
a 

G
eo

te
rm

ic
zn

a 

- - Mg CO2/a 

I BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ 

I.1 Budynki, wyposażenie/ 
urządzenia komunalne 13 050 11 456 - - - - - - - - - - - - - - 24 506 

I.2 Budynki mieszkalne 37 645 79 903 - - 754 - 2 425 - - 4 606 - - - - - - 125 332 

I.3 
Komunalne oświetlenie 

uliczne 2 002 - - - - - - - - - - - - - - - 2 002 

I.4 Przemysł 77 435 178 - - - - 4 023 - - 246 - - - - - - 81 883 

II TRANSPORT 

II.1 Transport - - - 21 0 4693 - 4621 - - - - - - - - 9 335 

III EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI 

III.1 Gospodarka odpadami 0 0 8880,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 881 

- RAZEM: 130 133 91 537 8 881 21 5 375 4 693 6 447 4621 0 4 852 0 0 0 0 0 0 251 938 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI 
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Wykres 7 Zużycie energii finalnej [MWh] Miasta Bełchatowa – rok pośredni (2020) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI 
 

 
Wykres 8 Globalna emisja CO2 w Miasta Bełchatowa – rok pośredni (2020) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI 
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Scenariusz rozwoju w latach 2021-2030 uzgodniony został ze wskaźnikami określonymi 

poniżej. 

Tabela 25 Wskaźniki wykorzystane do opracowania prognozy do roku 2030 
Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik do 

prognozy (roczny) 
[%] 

1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne +0,25% 
2 Budynki mieszkalne +0,25% 
3 Komunalne oświetlenie uliczne 0,00% 
4 Przedsiębiorstwa 0,00% 
5 Transport +2,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI 
 

Tabela 26 Zużycie energii finalnej [MWh] Miasta Bełchatowa – rok docelowy (2030) 
Energia finalna   

Lp Kategoria MWh 
I BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ 

I.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 40 955 
I.2 Budynki mieszkalne 297 582 
I.3 Komunalne oświetlenie uliczne 2 186 
I.4 Przemysł 113 255 
 RAZEM I: 453 978 
II TRANSPORT 

II.1 Transport 43 088 
 RAZEM II: 43 088 
 RAZEM: 497 066 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI 

Tabela 27 Globalna emisja CO2 Miasta Bełchatowa – rok docelowy (2030) 

Emisja CO2   

Lp Kategoria Mg CO2 
I BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ 

I.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 23 167 
I.2 Budynki mieszkalne 74 437 
I.3 Komunalne oświetlenie uliczne 160 886 
I.4 Przemysł 1 966 
 RAZEM I: 260 455 
II TRANSPORT 

II.1 Transport 1 148 
 RAZEM II: 1 148 
 RAZEM: 261 603 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI 
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Wykres 9 Zużycie energii finalnej [MWh] Miasta Bełchatowa – rok docelowy (2030) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI 

 

 
Wykres 10 Globalna emisja CO2 Miasta Bełchatowa – rok docelowy (2030) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI  
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VIII. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 

Głównym celem niniejszego opracowania jest określenie zasad służących do właściwej 

realizacji celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, która zakłada zmniejszenie emisji 

CO2 na terenie Miasta Bełchatowa o 55% do 2030 r. w stosunku do roku 1990. Pierwszym 

krokiem w procesie wypełnienia tego zobowiązania było określenie zużycia energii na terenie 

Miasta Bełchatowa oraz inwentaryzacja wielkości emisji CO2, stanowiąca punkt wyjścia 

do określenia planu działań dla miasta. Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie 

ilości dwutlenku węgla emitowanego z obszaru miasta w danym roku. Pozwala 

to zidentyfikować główne źródła emisji oraz potencjał ich redukcji w poszczególnych 

sektorach. 

W oparciu o powyższe założenia na terenie miasta została przeprowadzona inwentaryzacja, 

w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 (rok bazowy) oraz w roku 

2020 (rok monitoringowy). Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się 

na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2020 w sektorach: 

1. Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 9,73% udziału 

całkowitej emisji na terenie miasta. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, 

przedszkoli, przychodni, budynków administracyjnych, obiektów kulturalnych 

i sportowych na terenie miasta. Władze miasta dysponują bezpośrednimi narzędziami, 

których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisji 

dwutlenku węgla. 

2. Budynków, należących do przedsiębiorców, dla których emisja CO2 stanowi 37,50% 

udziału całkowitej emisji na terenie miasta. W skład sektora tych obiektów wchodzą 

usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących 

osobny sektor. 

3. Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 49,75% udziału całkowitej 

emisji na terenie miasta. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa 

jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze miasta 

mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, 

obniżających zużycie emisji 

4. Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,79% udziału całkowitej emisji na terenie 

miasta. 

5. Transportu, dla którego emisja CO2 stanowi 3,71% udziału całkowitej emisji na terenie 

miasta.  
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IX. DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2030 ROKU 

IX.1. Raport z realizacji zadań do roku 2020 

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2015-2020 pozwolą na: 

− oszczędności energii na poziomie 3442 MWh/rok osiągnięte w okresie 2015-2020, 

− wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 151 MWh/rok osiągnięte w okresie 

2015-2020, 

− redukcja emisji CO2 na poziomie 1 534 Mg CO2/rok osiągnięte w okresie 2015-2020. 

Procentowy udział poszczególnych zadań w możliwej do osiągnięcia sumarycznej ilości 

zaoszczędzonej energii finalnej oraz redukcji emisji CO2, został przedstawiony na poniższych 

wykresach. 

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań zawarte zostało w tabeli. 
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Tabela 28 Inwestycje zrealizowane na terenie Miasta Bełchatowa do 2020 roku 

N
r 

d
zi

ał
an

ia
 

Obiekt/ zadanie Opis 
Podmiot 
odpowie- 
dzialny 

 Termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia  

Szacowane 
koszty 

Źródło 
finansowani

a 

Oszczędno
ści energii 
do 2020 r. 

Produkcja 
energii z 
OZE do 
2020 r. 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 
do 2020 r. 

          MWh MWh Mg CO2 

  

Budynki 
użyteczności 

publicznej 
      

6 235 251,86 
zł   61,00 98,80 115,00 

1 

Rewitalizacja 
zdegradowanego 
obszaru Miasta 

Bełchatowa – etap I  

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowę budynku przy Placu 
Wolności 10 wraz z  montażem kolektorów słonecznych. 
Powierzchnia instalacji wynosi: 30 m kw., obejmuje łącznie 15 
kolektorów. 

Miasto 
Bełchatów 2020-2021 3 826 081,91 

środki właśnie 
/ środki z 
RPO WŁ 

0,00 4,8 2 

2 

Przebudowa, 
rozbudowa i remont 

budynku przy ul. 
Staszica 18 

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Staszica 
18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
kwota umowna - 1 925 801,95 zł brutto (zakres wykonanych 
robót obejmował również wymianę stolarki okiennej oraz 
drzwi, modernizację instalacji co, wentylację, wymianę 
punktów oświetleniowych wewnątrz budynku). Rok budowy 
budynku: 1980, powierzchnia użytkowa: 1 019,02 m kw., 
zakładany efekt: 40%, ogrzewanie przed modernizacją: węgiel 
kamienny. 

Miasto 
Bełchatów 2019-2020 

1 925 801,95 
zł środki własne 61 0 21 

3 

Instalacja 
fotowoltaiczna w 
budynkach Szkół 

Podstawowych nr 1 
i nr 12 

W 2020 roku opracowano dokumentację projektową (kwota 
umowna – 35 301,00 zł brutto) i wybudowano mikroinstalacje 
fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej Nr 1 (kwota umowna – 
232 940,00 zł brutto) oraz opracowano dokumentację 
projektową (kwota umowna - 36 900,00 zł brutto) i 
wybudowano mikroinstalacje fotowoltaiczną w Szkole 
Podstawowej Nr 12 (kwota umowna - 178 227,00 zł brutto). 
Moc łączna instalacji wynosi: 99,08 kWp 

Miasto 
Bełchatów 

2020 483 368,00 zł środki własne 0 94 92,00 

  Budynki 
mieszkalne       12 835 

104,45 zł   3381,00 52,25 1418,96 

1 

Termomodernizacj
a budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych w 
ramach programu 

CZYSTE 
POWIETRZE 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w ramach programu CZYSTE POWIETRZE wraz z wymianą 
źródeł ciepła na terenie Miasta. Zakłada się, że w ciągu roku 

zmodernizowanych zostało 5 budynków objemujących 
termomodernizację i wymianę źródła ciepła z kotła węglowego 
(ostateczny efekt Gmina oszacuje po zakończeniu programu w 

Mieszkańcy 
Miasta 

Bełchatów 
2018-2020 795 000,00 zł 

środki własne 
mieszkańców, 

środki 
NFOŚiGW w 

ramach 
Programu 

36 0 12,28 
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N
r 

d
zi

ał
an

ia
 

Obiekt/ zadanie Opis 
Podmiot 
odpowie- 
dzialny 

 Termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia  

Szacowane 
koszty 

Źródło 
finansowani

a 

Oszczędno
ści energii 
do 2020 r. 

Produkcja 
energii z 
OZE do 
2020 r. 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 
do 2020 r. 

          MWh MWh Mg CO2 

oparciu o oficjalne zapytanie do WFOŚiGW na temat liczby 
zrealizowanych inwestycji) 

Czyste 
Powietrze 

2 

Wyposażenie 
mieszkalnych 

budynków 
jednorodzinnych w 
ramach programu 

MÓJ PRĄD w 
instalacje OZE 

Szacuje się, że w wyniku programu zamontowane zostanie 50 
dodatkowych instalacji OZE o mocy około 4 kWp. 

Mieszkańcy 
Miasta 

Bełchatów 
2018-2020 795 000,00 zł 

środki własne 
mieszkańców, 

środki 
NFOŚiGW w 

ramach 
Programu 

Czyste 
Powietrze 

190 0 186,58 

3 

Termomodernizacj
ę budynku przy ul. 
Czaplineckiej 5 – 

ODRA 

Termomodernizację budynku przy ul. Czaplineckiej 5 – ODRA 
w formule zaprojektuj i wybuduj, kwota umowna - 9 644 
593,15 zł brutto (zakres wykonanych robót obejmował m.in. 
ocieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwi, modernizację 
instalacji co, wentylację, wymianę punktów oświetleniowych 
wewnątrz budynku) 

Miasto 
Bełchatów 

2019-2020 9 644 593,15 

środki 
właśnie/ 
środki 

zewnętrzne 

1580 0 696 

4 

Termomodernizacj
a wielorodzinnego 

komunalnego 
budynku 

mieszkalnego przy 
ul. Czaplineckiej 

44D - Felek 

Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Czaplineckiej 44D – Felek. w ramach 
którego wykonano kompleksową poprawę 
energooszczędności budynku w zakresie docieplenia przegród 
zewnętrznych (stropu wewnętrznego, stropodachu, ścian 
zewnętrznych) wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne i 
montażem paneli fotowoltaicznych 

Miasto 
Bełchatów 2016-2017 3 809 578,38 

zł 

środki 
właśnie/ 
środki 

zewnętrzne 

1 121 52,25 369,1 

5 

Rewitalizacja 
zdegradowanego 
obszaru Miasta 

Bełchatowa – etap I 

Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta 
Bełchatowa – etap I” (2017-2021) w ramach którego 
realizowane było: Zadanie pn. Remont Kamienic Tkaczy 
(2019-2020), w tym docieplenie budynku. Rok budowy 
budynku około: 1930, powierzchnia użytkowa: 2 840,3 m kw., 
zakładany efekt: 60%, ogrzewanie przed modernizacją: węgiel 
kamienny. 

Miasto 
Bełchatów 2017-2021 6 294 000,00 

zł 

Środki 
własne/ 
RPO/ 

NFOŚiGW/ 
WFOŚiGW 

426 0 145 
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N
r 

d
zi

ał
an

ia
 

Obiekt/ zadanie Opis 
Podmiot 
odpowie- 
dzialny 

 Termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia  

Szacowane 
koszty 

Źródło 
finansowani

a 

Oszczędno
ści energii 
do 2020 r. 

Produkcja 
energii z 
OZE do 
2020 r. 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 
do 2020 r. 

          MWh MWh Mg CO2 

6 

Przebudowa 
budynku biurowego 

związaną ze 
zmianą sposobu 
użytkowania na 

budynek 
mieszkalny 

wielorodzinny 

Przebudowa budynku biurowego związana ze zmianą 
sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy ul. Sienkiewicza 40, kwota umowna – 1 141 526,07 zł 

brutto (zakres wykonanych robót obejmował również 
ocieplenie, wymianę stolarki okiennej oraz drzwi, modernizację 

instalacji co, wymianę punktów oświetleniowych wewnątrz 
budynku). Rok budowy budynku około: 1980, powierzchnia 

użytkowa: 1 019,02 m kw., zakładany efekt: 40%, ogrzewanie 
przed modernizacją: węgiel kamienny. 

Miasto 
Bełchatów 2017 1 141 526,07 

zł środki własne 28 0 10 

  Przedsiębiorcy       0,00 zł   0 0 0 

  Transport       0,00 zł   0 0 0 

  Oświetlenie       0,00 zł   0 0 0 

1 - - - - - -       

  Zarządzanie 
energią 

      0,00 zł   0 0 0 

1 
Spójna polityka 
energetyczna 

Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej. 
Zadanie będzie realizowane na terenie całego Miasta w 
związku z tym, że nie stanowi działania inwestycyjnego nie 
jest związane z konkretną lokalizacją na terenie Miasta. 

Miasto 
Bełchatów 2017 - 2020 

Beznakładow
e, 

realizowane 
będzie przez 
pracowników 
zatrudnionyc
h w Urzędzie  

- 0 0 0 

2 

Spójne planowanie 
przestrzenne 

inwestycji 
energetycznych 

Zapewnienie spójności inwestycji realizowanych na terenie 
gminy z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i 
strategicznymi gminy. Zadanie będzie realizowane na terenie 
całej Miasta, w związku z tym, że nie stanowi działania 
inwestycyjnego nie jest związane z konkretną lokalizacją na 
terenie Miasta. 

Miasto 
Bełchatów 

2017 - 2020 

Beznakładow
e, 

realizowane 
będzie przez 
pracowników 
zatrudnionyc
h w Urzędzie  

- 0 0 0 

  Świadomość 
energetyczna 

      0,00 zł   0 0 0 

1 
Współpraca z 

mieszkańcami oraz 
przedsiębiorcami 

Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii 
informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności 
energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Zadanie będzie 

Miasto 
Bełchatów 2017 - 2020 

Beznakładow
e, 

realizowane 
- 0 0 0 
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N
r 

d
zi

ał
an

ia
 

Obiekt/ zadanie Opis 
Podmiot 
odpowie- 
dzialny 

 Termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia  

Szacowane 
koszty 

Źródło 
finansowani

a 

Oszczędno
ści energii 
do 2020 r. 

Produkcja 
energii z 
OZE do 
2020 r. 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 
do 2020 r. 

          MWh MWh Mg CO2 

działającymi na 
terenie Miasta 
Bełchatowa 

realizowane na terenie całej Miasta, w związku z tym, że nie 
stanowi działania inwestycyjnego nie jest związane z 
konkretną lokalizacją na terenie Miasta. 

będzie przez 
pracowników 
zatrudnionyc
h w Urzędzie  

2 

Aktualizacja Planu 
Gospodarki 

Niskoemisyjnej 
wraz z aktualizacją 

bazy PGN 

Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu PGN wraz 
z bazą emisji w związku ze zmianami zachodzącymi na 
terenie gminy. Zadanie będzie realizowane na terenie całej 
Miasta, w związku z tym, że nie stanowi działania 
inwestycyjnego nie jest związane z konkretną lokalizacją na 
terenie Miasta. 

Miasto 
Bełchatów 2017 - 2020 

Beznakładow
e, 

realizowane 
będzie przez 
pracowników 
zatrudnionyc
h w Urzędzie  

- 0 0 0 

  RAZEM:       19 070 
356,31 zł 2015-2020 3442,00 151,05 1533,96 

Źródło: Opracowanie własne
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IX.2. Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania 

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Miasta Bełchatowa do 2030 r. zawarta w  Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 będzie obejmować 

działania polegające na: 

− termomodernizacji budynków użyteczności publicznej; 

− termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego; 

− zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta; 

− ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej; 

− zwiększeniu efektywności energetycznej działań; 

− wymianie kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych: ograniczenie niskiej 

emisji poprzez eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe w wybranych 

gospodarstwach domowych; 

− zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 

Działania będą realizowane poprzez: 

− określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury technicznej; 

− wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej; 

− zapisy prawa lokalnego; 

− uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.  

IX.3. Planowane działania krótko i długoterminowe 

Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2021-2030. W ramach zaplanowanych 

działań określono: 

1. zakres działania, 

2. podmioty odpowiedzialne za realizację, 

3. harmonogram uwzględniający terminy realizacji, 

4. szacowane koszty realizacji inwestycji, 

5. oszczędności energii finalnej, 

6. wielkość redukcji emisji CO2, 

7. wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
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Zaplanowane do realizacji działania na lata 2021-2030 pozwolą na: 

− prognozowane oszczędności energii na poziomie 15 185 MWh/rok osiągnięte 

w okresie 2021-2030, 

− prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 1869 MWh/rok 

osiągnięte w okresie 2021-2030, 

− prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 5 892 Mg CO2/rok osiągnięte 

w okresie 2021-2030. 
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Tabela 29 Planowane działania krótko i długoterminowe Miasta Bełchatowa 22 

N
r 

d
zi

ał
an

ia
 

Obiekt/ zadanie Opis 
Podmiot 
odpowie- 
dzialny 

 Termin 
rozpoczęcia 

i 
zakończeni

a  

Szacowane 
koszty 

Źródło 
finansowania 

Oszczędn
ości 

energii do 
2030 r. 

Produkcja 
energii z 
OZE do 
2030r. 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 
do 2030 r. 

          MWh MWh Mg CO2 

  

Budynki 
użyteczności 

publicznej 
      0,00 zł   0 0 0 

  

Termomodernizacja 
i instalacja OZE w 

budynkach 
użyteczności 

publicznej 

Termomodernizacja i instalacja OZE w budynkach 
użyteczności publicznej 
 
(Zadanie planowane, szczegóły na temat kosztów i efektu 
zostaną ustalone w oparciu o audyty energetyczne) 

Miasto 
Bełchatów 2022-2030 - 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 
- - - 

  Budynki 
mieszkalne 

      81 586 077,39 
zł 

  14909 38 3823 

1 

Termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych w 
ramach programu 

CZYSTE 
POWIETRZE 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w ramach programu CZYSTE POWIETRZE 
wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie Miasta. Zakłada się, 
że w ciągu roku zmodernizowanych zostanie 10 budynków 
obejmujących termomodernizację i wymianę źródła ciepła z 
kotła węglowego (ostateczny efekt Miasto oszacuje po 
zakończeniu programu w oparciu o oficjalne zapytanie do 
WFOŚiGW na temat liczby zrealizowanych inwestycji) 

Miasto 
Bełchatów 2020-2028 

3 710 000,00 
zł 

środki własne 
mieszkańców, 

środki 
NFOŚiGW w 

ramach 
Programu 

Czyste 
Powietrze 

168 0 57 

2 

Przebudowa i 
modernizacji sieci 
ciepłowniczej w 

Bełchatowie 

PEC Bełchatów realizuje zadania przebudowy i modernizacji 
sieci ciepłowniczej w Bełchatowie objęte 
współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu 
Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 – 
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

PEC 
Bełchatów 2011-2023 77 600 000,00 

zł 

środki własne 
spółki, środki 
NFOŚiGW 

14734 0 3679 

 

 

22 W tabeli ujęto działania zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, zadania, które są ujęte w zestawieniach w nawiasach są planowane, jednak ich koszty nie są 
ostatecznie określone i nie są wprowadzone do budżetu Miasta, w związku z tym w ostatecznych obliczeniach nie ujęto ich efektu. Istnieje możliwość ich dodania, 
w tym ujęcia w kosztach i efekcie pod warunkiem wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. 
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N
r 

d
zi

ał
an

ia
 

Obiekt/ zadanie Opis 
Podmiot 
odpowie- 
dzialny 

 Termin 
rozpoczęcia 

i 
zakończeni

a  

Szacowane 
koszty 

Źródło 
finansowania 

Oszczędn
ości 

energii do 
2030 r. 

Produkcja 
energii z 
OZE do 
2030r. 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 
do 2030 r. 

          MWh MWh Mg CO2 

3 

Termomodernizacja 
i instalacja OZE w 

budynkach 
komunalnych 
mieszkalnych 

Termomodernizacja i instalacja OZE w budynkach 
komunalnych mieszkalnych 
 
(Zadanie planowane, szczegóły na temat kosztów i efektu 
zostaną ustalone w oparciu o audyty energetyczne) 

Miasto 
Bełchatów 

2022-2030 - 
środki własne, 

środki 
zewnętrzne 

- - - 

4 
ul. Opalowa 1 – 
montaż paneli 

fotowoltaicznych 
ul. Opalowa 1 – montaż paneli fotowoltaicznych 

Wspólnota 
Mieszkaniow

a 
2021 36 077,39 zł Pożyczka 

bankowa 7 0 5 

3 

Rewitalizacja 
zdegradowanego 
obszaru Miasta 

Bełchatowa – etap I 

Projekt pn.  „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta 
Bełchatowa – etap I” (2017-2021) w ramach którego 
realizowane było: 
- Zadanie pn. Remont Kamienic Tkaczy (2019-2020), w tym 
docieplenie budynku, 
- Zadanie  - Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10 
(2020-2021), w tym docieplenie budynku, 

Miasto 
Bełchatów 2021-2030 240 000,00 zł 

środki własne 
spółki, środki 
NFOŚiGW 

0 38 81 

  Przedsiębiorcy       455 728,00 zł   0 1831 1798 

1 

Przyłączenie do 
sieci 

elektroenergetycznej 
SN 3 sztuk 
elektrowni 

słonecznych o mocy 
1840 kW. 

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej SN 3 sztuk 
elektrowni słonecznych o mocy 1840 kW. 

PGE 
Dystrybucja 

SA 
2021-2027 bd 

środki własne, 
środki 

podmiotów 
przyłączanych 

0 1748 1717 

2 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznych na 
budynkach PEC Sp. 

z .o.o. 

W 2021 roku planowana jest realizacja projektu: "Budowa 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach PEC Sp. z .o.o.": 
- Instalacja 49,9 kWp - budynek PEC ul. Ciepłownicza 5 
- Instalacja 8,88 kWp - budynek węzła cieplnego przy 
Dolnośląskie 315 
- Instalacja  8,88 kWp - budynek węzła cieplnego przy bl. 
Dolnośląskie 316 
- Instalacja 9,99 kWp - budynek węzła cieplnego przy bl. 
Dolnośląskie 333 
- Instalacja 9,99 kWp - budynek węzła cieplnego przy bl. 
Dolnośląskie 341 

PEC 
Bełchatów 2021 455 728,00 zł 

środki własne 
spółki 0 83 81 
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N
r 

d
zi

ał
an

ia
 

Obiekt/ zadanie Opis 
Podmiot 
odpowie- 
dzialny 

 Termin 
rozpoczęcia 

i 
zakończeni

a  

Szacowane 
koszty 

Źródło 
finansowania 

Oszczędn
ości 

energii do 
2030 r. 

Produkcja 
energii z 
OZE do 
2030r. 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 
do 2030 r. 

          MWh MWh Mg CO2 

3 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej 

WOD-KAN Sp. z 
o.o. 

1. budowa farmy instalacji fotowoltaicznej na terenie 
oczyszczalni ścieków. 
2. Budowa farmy instalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia 
wody. 
(Zadanie planowane, szczegóły na temat kosztów i efektu 
zostaną ustalone w oparciu o audyty energetyczne) 

WOD-KAN 
Sp. z o.o. - - 

środki własne 
spółki, środki 
NFOŚiGW, 
środki RPO 

WŁ 

- - - 

  Transport       0,00 zł   0 0 0 

  Oświetlenie           276 0 271 

1 
Modernizacja 
oświetlenia 
miejskiego 

Planowane jest objęcie modernizacją 1750 sztuk lamp. 
Przyjęto cenę za modernizację jednej lampy w wysokości 
1000,00 zł. 

Miasto 
Bełchatów 2021-2027 

(1 750 000,00 
zł) 

środki własne, 
środki 

NFOŚiGW, 
Fudnusz 

Odbudowy 

(276) (0) (271) 

  Zarządzanie 
energią       0,00 zł   0 0 0 

1 Spójna polityka 
energetyczna 

Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej. 
Zadanie będzie realizowane na terenie całego Miasta w 
związku z tym, że nie stanowi działania inwestycyjnego nie 
jest związane z konkretną lokalizacją na terenie Miasta. 

Miasto 
Bełchatów 2021-2030 

Beznakładowe
, realizowane 
będzie przez 
pracowników 
zatrudnionych 

w Urzędzie  

- 0 0 0 

2 

Spójne planowanie 
przestrzenne 

inwestycji 
energetycznych 

Zapewnienie spójności inwestycji realizowanych na terenie 
miasta z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i 
strategicznymi miasta. Zadanie będzie realizowane na 
terenie całego Miasta, w związku z tym, że nie stanowi 
działania inwestycyjnego nie jest związane z konkretną 
lokalizacją na terenie Miasta. 

Miasto 
Bełchatów 2021-2030 

Beznakładowe
, realizowane 
będzie przez 
pracowników 
zatrudnionych 

w Urzędzie  

- 0 0 0 

  Świadomość 
energetyczna       0,00 zł   0 0 0 

2 

Współpraca z 
mieszkańcami oraz 
przedsiębiorcami 
działającymi na 
terenie Miasta 

Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii 
informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności 
energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Zadanie 
będzie realizowane na terenie całego Miasta, w związku z 
tym, że nie stanowi działania inwestycyjnego nie jest 
związane z konkretną lokalizacją na terenie Miasta. 

Miasto 
Bełchatów 2021-2030 

Beznakładowe
, realizowane 
będzie przez 
pracowników 
zatrudnionych 

w Urzędzie  

- 0 0 0 
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N
r 

d
zi

ał
an

ia
 

Obiekt/ zadanie Opis 
Podmiot 
odpowie- 
dzialny 

 Termin 
rozpoczęcia 

i 
zakończeni

a  

Szacowane 
koszty 

Źródło 
finansowania 

Oszczędn
ości 

energii do 
2030 r. 

Produkcja 
energii z 
OZE do 
2030r. 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 
do 2030 r. 

          MWh MWh Mg CO2 

3 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
Miasta Bełchatowa 
na lata 2021-2030 

(aktualizacja) 

Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu PGN 
wraz z bazą emisji w związku ze zmianami zachodzącymi na 
terenie miasta. Zadanie będzie realizowane na terenie całego 
Miasta, w związku z tym, że nie stanowi działania 
inwestycyjnego nie jest związane z konkretną lokalizacją na 
terenie Miasta. 

Miasto 
Bełchatów 2021-2030 

Beznakładowe
, realizowane 
będzie przez 
pracowników 
zatrudnionych 

w Urzędzie  

- 0 0 0 

  RAZEM:       38 493 859,65 
zł 

  15185 1869 5892 

 Źródło: Opracowanie własne
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X. FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE 

Realizacja założonego w harmonogramie planów wdrożenia zapisów PGN może okazać się 

trudna do spełnienia bez zewnętrznego wsparcia finansowanego. Miasto Bełchatów, jako 

podmiot odpowiedzialny za realizację polityki ekologicznej, nie może narzucić mieszkańcom 

obowiązku działań termomodernizacyjnych bądź wymiany źródeł ciepła, może jednak 

prowadzić działania edukacyjne, a także podjąć się roli Wnioskodawcy w określonych 

programach dotacyjnych. 

Możliwości finansowania zostały przedstawione w podziale na podmioty zajmujące  

się wdrażaniem programów dotacyjnych czy pożyczkowych dostępnych na etapie tworzenia 

PGN. Należy jednak mieć na uwadze wprowadzanie nowych programów, wraz ze zmianami 

w już istniejących, a także rozważyć możliwość dodatkowego wsparcia z budżetu miasta 

dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

X.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z uchwałą nr 36/16 

RN NFOŚiGW z dnia 5 czerwca 2020 roku. Planuje wdrażanie różnych programów 

priorytetowych. Aktualna (Zatwierdzona: Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/20, z dnia 10 stycznia 

2020 roku z późniejszymi zmianami) lista programów priorytetowych obejmuje następujące 

możliwości: 

1. Grupa Programów Priorytetowych nr 1: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie 

zasobami wodnymi. 

2. Grupa Programów Priorytetowych nr 2: Racjonalne gospodarowanie odpadami 

i ochrona powierzchni ziemi. 

3. Grupa Programów Priorytetowych nr 3: Ochrona atmosfery. 

4. Grupa Programów Priorytetowych nr 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji 

ekosystemów. 

5. Grupa Programów Priorytetowych nr 5 – obejmująca programy międzydziedzinowe. 

W celu realizacji celów określonych przez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej najważniejsze 

są następujące programy z grupy nr 3 – Ochrona atmosfery oraz grupy nr 5 obejmującej 

programy międzydziedzinowe: 

1. Program priorytetowy: 3.1. Czyste powietrze. 

2. Program priorytetowy: 3.2. SOWA – oświetlenie zewnętrzne. 
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3. Program priorytetowy: 3.3. GEPARD II – transport niskoemisyjny. 

4. Program priorytetowy: 3.4. Budownictwo Energooszczędne. 

5. Program priorytetowy: 3.5. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment 

Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły. 

6. Program priorytetowy: 3.6. KOLIBER – taxi dobre dla klimatu – pilotaż. 

7. Program priorytetowy: 3.7. Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego 

samochodu osobowego (M1). 

8. Program priorytetowy: 3.8. eVAN - elektryczny samochód dostawczy (N1). 

9. Program priorytetowy: 5.1. Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki 

klimatycznej. 

10. Program priorytetowy: 5.5. Edukacja ekologiczna. 

11. Program priorytetowy: 5.8. Energia Plus. 

12. Program priorytetowy: 5.9. Ciepłownictwo powiatowe. 

13. Program priorytetowy: 5.10. Samowystarczalność energetyczna – pilotaż. 

14. Program priorytetowy: 5.11. Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. 

15. Program priorytetowy: 5.12. Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej 

i niskoemisyjnej gospodarce. 

16. Program priorytetowy: 5.14. Słoneczne Dachy. 

17. Program priorytetowy: 5.18. Polska Geotermia Plus. 

18. Program priorytetowy: 5.19. Agroenergia. 

19. Program priorytetowy: 5.20. Mój Prąd. 

Z uwagi na aktualizowanie ww. listy niezbędne jest monitorowanie 

 i każdorazowe sprawdzanie, czy dany program Priorytetowych nie uległ zmianie.  

Program priorytetowy Czyste powietrze  

Program priorytetowy Czyste powietrze to obecnie jedna z głównym możliwości 

finansowania działań określonych do realizacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji. W ramach programu przewidziany został budżet w wysokości 103 miliardów złotych 

do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz 

termomodernizację.  

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów 

i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo 

budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  
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Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zrealizowanie inwestycji zgodnie z wymaganiami 

dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.  

Cel ma być realizowany poprzez wsparcie właścicieli budynków jednorodzinnych 

poprzez udzielnie dotacji i/ lub pożyczek na działania z zakresu:  

1. Termomodernizacji, w zakresie: 

a) docieplenia przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, 

b)  docieplenia przegród wewnętrznych budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego,  

c) wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym,  

d) wymiany źródła ciepła i dostosowania instalacji wewnętrznej w starym 

budynku. 

2. Zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie 

pożyczki). 

3. Zamontowaniu nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w nowym budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym.  

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od zakresu inwestycji. Możliwe są dwa 

poziomy dotacji uzależnione od dochodu. Podwyższony poziom dotacji przysługuje osobom, 

których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego 

wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, nie przekracza kwoty: 

− 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

− 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
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X.2. Programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi co roku realizuje 

zadania określone w Liście przedsięwzięć priorytetowych. W ostatnich latach skupione one 

były wokół 10 zakresów tematycznych. Należą do nich: 

− Priorytet I – Ochrona atmosfery; 

− Priorytet II – Ochrona wód; 

− Priorytet III – Gospodarka wodna; 

− Priorytet IV – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

− Priorytet V – Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo; 

− Priorytet VI – Ograniczenie emisji hałasu i jego oddziaływania na środowisko; 

− Priorytet VII – Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna;  

− Priorytet VIII – Monitoring środowiska; 

− Priorytet IX – Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych; 

− Priorytet X – Zadania międzydziedzinowe. 

Do najważniejszych zadań, których realizacja określona jest przez Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej należą zadania określone w ramach priorytetu nr I. Dodatkowo część 

inwestycji może być współfinansowana przy udziale środków pochodzących z priorytetów VII 

i X. Projekty realizowane w ramach tych zadań mogą być finansowane w ramach dotacji oraz 

pożyczek. Obecnie możliwe jest pozyskanie dotacji na następujące zadania związane 

z ochroną atmosfery, edukacją ekologiczną i innymi zadaniami wynikającymi z Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej: 

− Zadania z zakresu ochrony atmosfery: 

o koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii do 50%, ale nie więcej niż 

1 200 000,00 zł; 

o wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na odnawialne źródła 

energii, kotły gazowe, olejowe, węzły cieplne, systemy ogrzewania 

elektrycznego i kotły na paliwo stałe; 

− zadania z zakresu edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej w wysokości do 90% 

kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 40 000,00 zł; 
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− inne zadania związane z opracowywaniem i wdrażaniem nowych technik i technologii 

w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dotyczących ograniczania emisji, 

a także efektywnego wykorzystywania paliw do 50%. 

Z uwagi na aktualizowanie ww. listy niezbędne jest monitorowanie i każdorazowe 

sprawdzanie, czy dany program Priorytetowych nie uległ zmianie. 

X.3. Programy realizowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został 

zaakceptowany Decyzją Wykonawczą do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) to program, którego celem 

jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem łódzkim w sferze 

gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych 

potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.  

Zadania realizowane w związku ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla wynikające z Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej mogą otrzymać dofinasowanie w ramach osi priorytetowej: III 

Gospodarka Niskoemisyjna. Działania będą wspierane w ramach poniżej przedstawionych 

priorytetów inwestycyjnych: 

− 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

− 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach, 

− 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

− 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu. 

Z uwagi na aktualizowanie listy i harmonogramów konkursów niezbędne jest monitorowanie 

i każdorazowe sprawdzanie, czy dany program Priorytetowy nie uległ zmianie. 
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X.4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 
– 2020 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający 

gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian 

klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, w ramach, których będzie można ubiegać 

się o środki pomocowe: 

I. Oś priorytetowa – Zmniejszenie gospodarki emisyjnej, realizowana poprzez 

następujące priorytety inwestycyjne: 

− wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

− promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, 

− wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej,  

w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

− promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu, 

− promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

II. Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

realizowana przez następujący priorytet inwestycyjny: 

− obejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. 

VII. Oś priorytetowa – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez 

następujący priorytet inwestycyjny: 

− zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
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X.5. Fundusz Modernizacyjny na lata 2021 – 2030 

Dyrektywa 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE (zwana dalej 

„dyrektywą 2018/410”), która reguluje zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 2021-2030 ustanowiła zasady 

ubiegania się o wsparcie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Fundusz 

Modernizacyjny jest nowym rozwiązaniem, które określonej grupie państw członkowskich 

(państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce) ma pomóc w transformacji 

i modernizacji sektora energetycznego oraz wspierać procesy przemian zawodowych 

w regionach uzależnionych od węgla. 

Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw planowane jest wprowadzenie przepisów 

regulujących procedurę składania i kwalifikowania wniosków do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu 

Modernizacyjnego, a także dokumentowania postępów realizacji inwestycji 

oraz w szczególnych przypadkach osiągania w jej wyniku efektów ekologicznych. 

Najważniejszym celem Funduszu jest wsparcie wykonania ustalonego na forum Unii 

Europejskiej celu redukcji gazów cieplarnianych o 40 % w 2030 r. w porównaniu do 1990 r. 

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na modernizację systemu energetycznego i poprawę 

efektywności energetycznej w państwach członkowskich UE. Zgodnie z Dyrektywą 2018/410 

ze środków Funduszu powinny być realizowane również projekty inwestycyjne na małą skalę, 

co oznacza możliwość uzyskania wsparcia polegającego na finansowaniu modernizacji 

dużych obiektów energetycznych, ale również np. takich inwestycji jak termomodernizacja 

istniejących budynków jednorodzinnych, modernizacja źródeł i sieci ciepłowniczych, rozwój 

niskoemisyjnej energetyki rozproszonej itp. 

X.6. Budżet Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 

Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 

1,074 bln euro, a fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld 

euro w formie grantów, a 360 mld euro w formie pożyczek. Polska będzie największym 

beneficjentem polityki spójności w UE i otrzyma 66,8 mld euro. 

Środki unijne, które otrzyma Polska, mają pomóc w odbudowie i umocnieniu gospodarki 

po pandemii koronawirusa, a także pozwolić na realizację unijnych celów w latach 2021-2027. 
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XI. ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE 

Analiza ryzyka inwestycji przewidzianych w Planie obejmuje zagrożenia technologiczne, 

finansowe oraz organizacyjne, dla poszczególnych sektorów realizujących inwestycje. Sposób 

oddziaływania poszczególnych ryzyk jest zależny od typów przedsięwzięć i sektorów, które 

będą odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za ich realizację. 

Analizowane ryzyko finansowe rozumiane jest jako możliwość pojawienia się problemów  

z finansowaniem inwestycji. W szczególności wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

istotne jest dla prywatnych inwestorów takich jak przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które 

w dużej części uzależniają podejmowanie decyzji inwestycyjnych  

od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego zarówno w postaci dotacji, jak  

i kredytu bankowego. Ryzyko finansowane jest bardzo istotne z punktu widzenia realizacji 

inwestycji, jednocześnie prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niższe niż w przypadku 

innych ryzyk. Wynika to m.in. z konieczności planowania długoterminowego budżetu przez 

Miasto Bełchatów oraz jej jednostki organizacyjne, a także wysokie rezerwy dotyczące działań 

modernizacyjnych posiadane przez podmioty gospodarcze działające w sferze energetyki. 

Ryzyko organizacyjne jest istotne z punktu widzenia projektów partnerskich (realizowanych 

wspólnie przez różne grupy podmiotów), a także w przypadku dużych projektów 

inwestycyjnych. Niezbędne jest uwzględnienie odpowiedniego harmonogramu, a także 

zasobów ludzkich oraz technicznych, aby inwestycje były zrealizowane na odpowiednim 

poziomie i pozwoliły na realizację określonego efektu. 

Ryzyko technologiczne określane jest jako wszelkiego rodzaju niepewność związana  

z dynamicznym i zmiennym procesem technologicznym. W szczególności będzie ono miało 

duży wpływ na wysokokosztowe projekty inwestycyjne, a także działania inwestycyjne 

realizowane przez sektor publiczny. Związane jest to w głównej mierze z długim okresem 

planowania i realizacji inwestycji, w przypadku instytucji publicznych często związane jest 

z koniecznością zachowania zgodności z prawem zamówień publicznych. 
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Tabela 30 Analiza ryzyka inwestycji wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

Sektor Rodzaj ryzyka 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia 

Inwestorzy prywatni 

(osoby fizyczne, 

przedsiębiorstwa) 

Ryzyko finansowe Wysokie 

Ryzyko organizacyjne Niskie 

Ryzyko technologiczne Niskie 

Instytucje użyteczności 

publicznej (Miasto, 

jednostki budżetowe, 

jednostki organizacyjne) 

Ryzyko finansowe Średnie 

Ryzyko organizacyjne Wysokie 

Ryzyko technologiczne Wysokie 

Przedsiębiorcy 

Ryzyko finansowe Wysokie 

Ryzyko organizacyjne Średnie 

Ryzyko technologiczne Wysokie 

Projekty partnerskie 

różnych sektorów 

Ryzyko finansowe Niskie 

Ryzyko organizacyjne Wysokie 

Ryzyko technologiczne Średnie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji 

Dla każdej inwestycji ujętej w Planie przed jej realizacją powinna być podjęta próba 

opracowania wariantów postępowania. Dotyczyć powinny one czynności zmniejszających 

zagrożenia i zwiększających potencjalne korzyści dla sformułowanych celów projektowych.  

Do strategii wykorzystywanych przy podejściu do ryzyk określonych dla inwestycji ujętych 

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 może być: 

− unikanie ryzyka, 

− transfer ryzyka, 

− łagodzenie ryzyka, 

− akceptacja ryzyka. 

Niezbędne jest wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli na właściwą 

realizację inwestycji przez poszczególne sektory. 
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XII. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

W ODNIESIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO I TERMOMODERNIZACJI 

Poniżej została zacytowana opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotyczące kratowania 

otworów stropodachów: „Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle 

przepisów prawa jest siedliskiem ptaków. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zakratowanie czy inny sposób zamknięcia 

otworów takiego stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk 

ptaków.  

Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka, 

gatunku ściśle chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają lub kiedykolwiek 

korzystały ptaki. Jakiekolwiek zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest 

niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie z prawem otwory wentylacyjne takiego 

stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

nawet po sezonie lęgowym.  

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogą być oczywiście zachowane w remontowanym 

budynku. Inwestor niszcząc te siedliska w czasie remontu jest zobligowany do kompensacji 

przyrodniczej, którą powinna mu wyznaczyć RDOŚ.  

Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo 

budowlane. Prawo budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią 

systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych 

pomieszczeń). Jest korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie 

przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć 

śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do kategorii 

otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed 

dostępem ptaków.” 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 nie wyznacza 

ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur 

bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte 
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w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Miasta 

Bełchatowa. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.  

Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać 

negatywnie na populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków. 

Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska 

naturalnego na terenie Miasta Bełchatowa. Działania wynikające z przedmiotowego 

dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne 

oddziaływanie na środowisko naturalne.  

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru 

objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych 

w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko 

naturalne.  
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XIII. PODSUMOWANIE 

Opracowany w dokumencie plan działań do 2030 r. pozwoli na osiągnięcie założonych celów 

ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych. 

Tabela 31 Podsumowanie planowanych efektów działań zrealizowanych w latach 2015-2020 

  

Oszczędności 
energii do 2020 r. 

Produkcja energii 
z OZE do 2020 r. 

Roczna redukcja 
emisji CO2 do 

2020 r. 
 MWh/rok MWh/rok Mg CO2/rok 

Budynki użyteczności publicznej 61 99 115 
Budynki mieszkalne 3381 52 1419 
Ciepłownictwo 0 0 0 
Transport 0 0 0 
Oświetlenie 0 0 0 
Zarządzanie energią 0 0 0 
Świadomość energetyczna 0 0 0 

RAZEM: 3442 151 1534 
Źródło: Opracowanie własne 

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2021-2030 pozwolą na: 

− prognozowane oszczędności energii na poziomie 15 185 MWh/rok osiągnięte 

w okresie 2021-2030, 

− prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 1869 MWh/rok 

osiągnięte w okresie 2021-2030, 

− prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 5 892 Mg CO2/rok osiągnięte 

w okresie 2021-2030. 

Plan działań do 2030 r. pozwolił na osiągnięcie założonych celów ograniczenia zużycia energii 

finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Tabela 32 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2021-2030 

 Oszczędności 
energii do 2030 r. 

Produkcja energii 
z OZE do 2030 r. 

Roczna redukcja 
emisji CO2 do 

2030 r. 
 MWh/rok MWh/rok Mg CO2/rok 

Budynki użyteczności publicznej 0 0 0 
Budynki mieszkalne 14909 38 3823 

Ciepłownictwo 0 1831 1798 
Transport 0 0 0 

Oświetlenie 276 0 271 
Zarządzanie energią 0 0 0 

Świadomość energetyczna 0 0 0 
RAZEM: 15185 1869 5892 

Źródło: Opracowanie własne 
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Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł 

zewnętrznych, w szczególności nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz 

w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027.  
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