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Po co PGN?

Posiadanie planu będzie jednym z warunków uzyskania

dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na

działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR

obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy

finansowane przez fundusze ochrony środowiska.



Podstawy prawne

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych

w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę

w 1994 r.),

 Protokół z Kioto z 1997 r.,

 Pakiet klimatyczno-energetycznego przyjęty przez

Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/50/WE z dnia 21 

maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 

dla Europy (CAFE)

 Należy utrzymać jakość powietrza tam, gdzie już jest ona dobra, lub ją poprawić.

 W przypadku, gdy cele dotyczące jakości powietrza ustalone w niniejszej dyrektywie

nie są osiągane, państwa członkowskie powinny podjąć działania w celu

dotrzymania wartości dopuszczalnych i poziomów krytycznych oraz, w miarę

możliwości, dotrzymania wartości docelowych i osiągnięcia celów długoterminowych.



 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016.672z późn. zm. ),

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.2012 r. poz.1059 z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U.

2014 r. poz. 712),

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2015.2167),

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. 2016.353 z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U.2016.778),

 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu

energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r., poz. 1203),



Zła jakość powietrza – co dalej?

Problem: Nieosiągnięcie poziomów dopuszczalnych/ docelowych 

substancji w powietrzu

Narzędzie: Program ochrony powietrza:

 Analiza udziału grup zanieczyszczeń 

odpowiednie działania naprawcze

 Cele zawarte w innych dokumentach 

planistycznych i strategicznych (m.in. KPOP, 

WPOŚ, RPO, KPZK)

Cel: Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych/ docelowych 

substancji w powietrzu



Krajowy Program Ochrony Powietrza

Przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych

substancji w powietrzu występuje na znacznym obszarze kraju,

środki podjęte przez organy samorządu terytorialnego nie

wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Minister opracowuje Krajowy Program Ochrony Powietrza –

wyznacza cele i kierunki działań, jakie powinny być

uwzględniane w POP





Podstawy prawne:

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

z 16 sierpnia 2011 r.,

 Krajowy Program Ochrony Powietrza ogłoszony przez Ministra

Środowiska dnia 17 września 2015 r. w Monitorze Polskim pod pozycją

905.

 PGN to spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora

publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające

z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.

U. 2015.2167).



USTAWA

z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1593)

Za obecny stan jakości powietrza w Polsce

odpowiedzialna jest w głównej mierze tzw. niska emisja

pochodząca przede wszystkim z sektora bytowo –

komunalnego, obejmującego zarówno indywidualne

źródła wytwarzania ciepła i przygotowania ciepłej wody,
jak również małe ciepłownie komunalne, a także
transport.



Zanieczyszczenie powietrza w strefie

POP

PGN



Podstawy prawne – PGN

W 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki powstała 

koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki 

niskoemisyjnej (PGN), nawiązujących do NPRGN 

(Narodowy Program Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej). 

Ich pomysł oparto na funkcjonującym od 2008 r. 

europejskim „Porozumieniu burmistrzów” firmowanym 

przez Komisję Europejską dobrowolnym zrzeszeniu gmin 

deklarujących realizację celów unijnej polityki 

energetyczno – klimatycznej na poziomie lokalnym 

(realizacja pakietu 3x 20)
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Niska emisja – całość emitowanych do powietrza substancji  z źródeł 

emisji o wysokości poniżej 40 m.

Gospodarka niskoemisyjna – gospodarka charakteryzująca się 

oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu 

gospodarczego, głównie przez ograniczenie wykorzystania paliw 

kopalnych.

GOSPODARKA NISKOEMISYJA opiera się na efektywności 

energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i 

zastosowaniu technologii ograniczających emisję.



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Istotą sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest

zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych płynących z działań obniżania emisji

CO2, m.in. poprzez zmniejszenie energochłonności,

wzrost świadomości obywateli oraz wdrożenie nowych

innowacyjnych technologii, co w konsekwencji spowoduje

wzrost konkurencyjności gminy.



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
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Realizacja projektu – współpraca na wielu płaszczyznach



Etapy opracowania Programu

1. Ustalenie wymagań i zakresu PGN – wybór roku bazowego,

2. Pozyskanie danych do analizy stanu aktualnego – inwentaryzacja

źródeł niskiej emisji,

3.Opracowanie uwarunkowań oraz identyfikacja obszarów problemowych,

4. Ustalenie wielkości emisji,

5. Zaplanowanie działań – harmonogram rzeczowo – finansowy

6. Uchwalenie planu.



PGN składa się z czterech części

Część I – Wprowadzenie (podstawa prawna, struktura opracowania,

omówiono uwarunkowania środowiskowe wynikające z dokumentów

nadrzędnych)

Część II – Stan aktualny (ogólna charakterystyka gminy,

przedstawiono stan powietrza, charakterystyka infrastruktury

technicznej i komunikacyjnej, charakterystyka tendencji zmian,

zidentyfikowano najważniejsze problemy, przedstawiono wyniki

inwentaryzacji, prognoza emisji)

Część III – Strategia działania (wyznaczono cele i kierunki działań,

harmonogram rzeczowo – finansowy, aspekty organizacyjno –

finansowe, monitoring, przewidywany efekt ekologiczny)
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Wytyczne WFOŚiGW – Zalecana struktura PGN

1. Streszczenie

2. Ogólna strategia

• Cele strategiczne i szczegółowe

• Stan obecny

• Identyfikacja obszarów problemowych

• Aspekty organizacyjna i finansowe (struktury organizacyjne,

zasoby ludzkie, zaangażowanie strony, budżet, źródła

finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i

ocenę)

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty

planem



Obszary problemowe

 Niezadawalający stan jakości powietrza,

 Niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii w

budynkach publicznych i gospodarstwach indywidualnych,

 Wysoka energochłonność budynków,

 Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa,

 Niski udział niskoemisyjnych środków transportu



 Zużycie energii finalnej – 97 801,79 MWh,

 Łączne zużycie energii finalnej na 1

mieszkańca gminy Babiak wynosiło 12,13

MWh/ rok.

Bilans zużycia energii – przykład wyników z PGN Babiak, 

ludność w gminie w 2015 r. – 8 013



Struktura nośników energii finalnej –

przykład wyników z PGN dla Gminy Babiak



 Emisja CO2 - 35 117,25 Mg,

 Łączna emisja CO2 na 1 mieszkańca gminy Babiak

wynosiło 4,35 MgCO2/rok

Bilans emisji CO2 – przykład wyników 

z PGN Babiak



Struktura emisji CO2 –

przykład wyników z PGN Babiak

Struktura emisji CO2 –

przykład wyników z PGN Babiak

79,89907735

3,083456196

3,059726479

0,472087807 13,48565216
Sektor budownictwa mieszkaniowego

Sektor budynki uzyteczności publicznej

Sektor podmioty gospodarcze

Oświetlenie uliczne

Transport



Ograniczenie zużycia energii finalnej  jako 

efekt wzrostu efektywności energetycznej 

kluczem do obniżenia emisyjności 

Miasta/Gminy

Cel nadrzędny PGN 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma być narzędziem służącym osiągnięciu celów

Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020:

 Redukcji emisji gazów cieplarnianych,

 Zwiększenia udziału energii odnawialnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

 Redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie

efektywności energetycznej,

 Poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia

jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany

(naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).



Podstawowe założenia planu działań PGN

 Jest rozpisany do 2020 roku;

 Obejmuje całość obszaru geograficznego gminy;

 Koncentruje się na działaniach niskoemisyjnych (EE, OZE);

 Priorytetowo traktuje obszary, w których władze gminy mają wpływ na

zużycie energii (zasoby gminy);

 Jest powiązany z bazową inwentaryzacją emisji (obszary problemowe);

 Jest otwarty na działania zgłaszane przez wszystkich interesariuszy;

 Zawiera zarówno działania inwestycyjne (twarde) jak i nieinwestycyjne

(miękkie);

 Jest spójny z nowotworzonymi lub aktualizowanymi założeniami do

planów zaopatrzenia w ciepło oraz programami ochrony powietrza.



Warunkiem realizacji wszystkich działań przedstawionych 

w planie gospodarki niskoemisyjnej są możliwości 

techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. 

Decyzja co do ostatecznej realizacji przedsięwzięć będzie 

podejmowana w zależności od pozyskania środków 

zewnętrznych na ich realizację.

Warunkiem realizacji wszystkich działań przedstawionych 

w planie gospodarki niskoemisyjnej są możliwości 

techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. 

Decyzja co do ostatecznej realizacji przedsięwzięć będzie 

podejmowana w zależności od pozyskania środków 

zewnętrznych na ich realizację.

Harmonogram rzeczowo - finansowy



Należy określić zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne we 

wszystkich sektorach – przygotowanie przez Urząd Miasta/Gminy 

planowanych działań. 

Należy określić zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne we 

wszystkich sektorach – przygotowanie przez Urząd Miasta/Gminy 

planowanych działań. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy



..

Harmonogram rzeczowo – finansowy – na 

przykładzie PGN Babiak



NFOŚiGW

W odniesieniu do każdego z działań należy oszacować wynikające 

z niego jednostkowe ograniczenie zużycia energii (np. w MWh, GJ), 

wielkość redukcji emisji CO2 (Mg/rok) oraz ewentualnie produkcję 

energii z OZE. Podać należy planowany do osiągnięcia w 2020 r., 

wzrost produkcji z OZE. 

NFOŚiGW

W odniesieniu do każdego z działań należy oszacować wynikające 

z niego jednostkowe ograniczenie zużycia energii (np. w MWh, GJ), 

wielkość redukcji emisji CO2 (Mg/rok) oraz ewentualnie produkcję 

energii z OZE. Podać należy planowany do osiągnięcia w 2020 r., 

wzrost produkcji z OZE. 

Efekt ekologiczny i energetyczny



Wymaga wprowadzenia procedur mających na celu określenia 

zasad współpracy i finansowania między wszystkimi jednostkami, 

tj. urzędami, instytucjami i organizacjami i podmiotami 

gospodarczymi,

Wymaga wprowadzenia procedur mających na celu określenia 

zasad współpracy i finansowania między wszystkimi jednostkami, 

tj. urzędami, instytucjami i organizacjami i podmiotami 

gospodarczymi,

Realizacja PGN



Struktury wewnętrzne gminy – wdrażanie polityki energetycznej 

i koordynowanie rozwoju niskoemisyjnego

Struktury wewnętrzne gminy – wdrażanie polityki energetycznej 

i koordynowanie rozwoju niskoemisyjnego

Gminny Specjalista/ 

Jednostka ds. Zarządzania 

Energią (SE/JZE) jako 

zewnętrzny konsultant

Gminny Specjalista/Jednostka 

ds. zarządzania energią 

(SE/JZE) jako podmiot gminnej 

administracji

Realizacja PGN



Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych

działań mających na celu poprawę jakości powietrza:

• Realizacja harmonogramu Strategii Działań PGN – zawarcie

działań w WPF

• Opracowanie i uchwalenie zaległych założeń do planów lub

programów zaopatrzenia miast, gmin w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe,

Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych

działań mających na celu poprawę jakości powietrza:

• Realizacja harmonogramu Strategii Działań PGN – zawarcie

działań w WPF

• Opracowanie i uchwalenie zaległych założeń do planów lub

programów zaopatrzenia miast, gmin w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe,

Realizacja PGN



Schemat realizacji  PGN

 Aktywizacja społeczeństwa

 Wdrażanie działań

 Kontrola

 Upowszechnianie mechanizmów finansowych 

sprzyjających poprawie jakości powietrza,

 Systematyczny monitoring



Monitoring i ewaluacja mogą objąć różne stadia i aspekty procesu 

gminnego planowania energetycznego. Zwykle rozpoczynają się one 

wraz z jego pierwszymi krokami i trwają nadal po zakończeniu 

wdrażania programu. 

Zaleca się kontynuowanie działań związanych z monitoringiem 

i ewaluacją jeszcze przez długi okres po zakończeniu realizacji planu, 

celem określenia jego długoterminowego oddziaływania na lokalną 

gospodarkę, sektor energetyczny, środowisko naturalne oraz ludzkie 

zachowania. 

Monitoring PGN



Okresowej ocenie i analizie należy poddawać:

 Stopień realizacji przedsięwzięć i zadań;

 Poziom wykonania przyjętych celów;

 Rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich

realizacją;

 Przyczyny ww. rozbieżności.

Monitoring PGN



Po zakończeniu prac wdrożeniowych, jak również upływie czasu

przeznaczonego na całościowe wdrożenie programu można dokonać

ilościowej oceny zidentyfikowanych zmian, np. porównując dane

dotyczące:

 stanu obiektów objętych oddziaływaniem programu – przed i po,

 całkowitej ilości energii zaoszczędzonej w całym okresie

wdrażania programu oraz prognoz.

Monitoring PGN



 Monitoring wskaźnikowy,

 Roczne raporty – zwierające informacje dotyczące postępów

prac oraz ocenę okresową bazującą na zaproponowanych

w PGN wskaźnikach monitoringu,

 System gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji

związanych z efektami PGN, bazujący na wartościach

zaproponowanych wskaźników monitoringu.

 Badania opinii społecznej – debata nad rezultatami PGN

Monitoring PGN



Poza raportami w realizacji, proponuje się, aby nie później 

niż do końca 2020 roku, została opracowana Aktualizacja 

PGN, przedstawiająca poziom niskiej emisji w 2020 i jej 

stopień redukcji w porównaniu z rokiem bazowym. 

Niezbędna przy tym będzie współpraca z podmiotami 

funkcjonującymi lub planującymi rozpoczęcie działalności 

na terenie gminy.

Monitoring PGN





Dziękuję za uwagę!

Ekolog Sp. z o.o.

ul. Świętowidzka 6/4
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