
UCHWAŁA NR XLIV/289/2022 
RADY GMINY ALEKSANDRÓW 

z dnia 27 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2023-2030” 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1, pkt 1, 3 i 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 
1005, 1079, 1561) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji zaktualizowany „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2023-2030” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy 

 
 

Józef Stańczyk 
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OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE 
BEI bazowa inwentaryzacja emisji CO2 
CCS (Carbon Capture and Storage) dotyczy technologii wychwytywania i składowania dwutlenku 

węgla 
c.o. centralne ogrzewanie 
CO2 dwutlenek węgla 
c.w.u. ciepła woda użytkowa 
Dz.U. Dziennik Ustaw 
DN średnica nominalna 
EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza 
EU ETS Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji (European Union Emissions Trading 

Scheme), którym objęte są gazy cieplarniane, ustanowiony w ramach Wspólnoty Europejskiej 
GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
GJ gigadżul (jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI), 10

9
J (dżula) 

GPZ Główny Punkt Zasilający 
GUS Główny Urząd Statystyczny 
GWh gigawatogodzina (jednostka pracy, energii i ciepła w układzie SI) 
ICT technologie informacyjno – komunikacyjne 
IED Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r., w sprawie 

emisji przemysłowych - IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 
IPCC Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
KE Komisja Europejska 
KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
kW kilowat (jednostka mocy), 10

3
W 

kWh kilowatogodzina (jednostka pracy, energii i ciepła w układzie SI) 
LED (Lighting Emitting Diode) - dioda elektroluminescencyjna, dioda emitująca światło 
LPG (Liquefied Petroleum Gas) mieszanina propanu i butanu 
Mg megagram (tona) 
mg miligram (jednostka masy w układzie SI), 10

-3
g 

MW megawat (jednostka mocy), 10
6
W 

MWh megawatogodzina (jednostka pracy, energii i ciepła w układzie SI) 
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
NOx tlenki azotu 
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych 
OZE odnawialne źródła energii (instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii) 
PDK Plany Działao Krótkoterminowych 
PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (zwany też Plan) 
PGN 2022 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2017-2022 przyjęty Uchwałą Nr 

XIX/149/2017 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2017r. – dokument obowiązuje do 
kooca 2022 roku 

PM10 pył zawieszony (drobiny) o średnicy aerodynamicznej do 10µm (mikrometrów) 
PM2,5 pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej do 2,5µm (mikrometrów) 
POP Program Ochrony Powietrza 
PWIS Paostwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
SEAP Plan Działao na Rzecz Zrównoważonej Energii 
TJ teradżul (jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI), 10

12
J (dżula) 

UE Unia Europejska 
WE Wspólnota Europejska 
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa 

µg mikrogram (jednostka masy w układzie SI), 10
-6

g 
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I. STRESZCZENIE 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (zwany dalej PGN lub Plan) to dokument strategiczny szczebla 

lokalnego, opisujący sytuację energetyczną gminy, który wyznacza cele i kierunki działao 

koncentrując się na rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, tj.: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostad zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej 

Oprócz korzyści w skali makro, docelowo PGN ma służyd wszystkim mieszkaocom gminy. Założone 

w nim działania mają bowiem na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia 

energii. 

Do kooca 2022 roku na terenie gminy Aleksandrów obowiązywał będzie Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów (zwany dalej PGN2022) przyjęty Uchwałą Nr XIX/149/2017 

Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2017-2022.  

PGN2022 przedstawia działania z terminem realizacji do 2020 roku i 2022 roku wpisuje się 

w założenia pakietu klimatyczno-energetycznego UE do roku 2020 oraz międzynarodowe 

zobowiązania Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Od czasu przyjęcia PGN2022 na terenie gminy zrealizowano przedsięwzięcia gospodarki 

niskoemisyjnej, kontynuowano rozpoczęte inwestycje, jak również określono założenia dla przyszłych 

projektów mających przyczynid się do wzrostu efektywności energetycznej, poprawy jakości 

powietrza i promocji odnawialnych źródeł energii.  

W związku z zbliżającym upływem okresu obowiązywania PGN 2022 i potrzebą realizacji nowych 

projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, jak również konieczności 

dostosowania Planu do obecnych uwarunkowao gmina Aleksandrów przystąpiła do uaktualnienia 

zapisów dokumentu opracowując niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów 

na lata 2023-2030. Zaplanowany w dokumencie horyzont czasowy nawiązuje do ram polityki 

klimatyczno – energetycznej UE do roku 2030. 

Celem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na dalszy horyzont czasowy jest więc 

dostosowanie dokumentu do obecnych uwarunkowao oraz jego uzupełnienie o nowe projekty 

inwestycyjne, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeo 

gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów na lata 2023-2030 jest kontynuacją 

kierunków działao i nawiązuje do celów PGN 2022, opiera się na bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) 

dla roku bazowego 2014.  

Rok bazowy 2014 to rok stanowiący punkt odniesienia dla wyznaczonego celu strategicznego, jak 

również innych efektów wynikających z wdrożenia na terenie gminy planu działao na rzecz 

zrównoważonej energii. 

Niniejszy dokument w części zadaniowej jest kontynuacją zdefiniowanej długoterminowej strategii 

rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Aleksandrów, czyli transformacji w kierunku 
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gospodarki niskoemisyjnej poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności 

energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

Wprowadzone zapisy zmieniające i uzupełniające dotyczą: 

 aktualizacji opisów dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie unijnym, 

krajowym i regionalnym; 

 odniesienia do obecnie obowiązujących aktów prawnych oraz zgodności z obowiązującymi 

przepisami i wymogami – dostosowanie do aktualnego stanu prawnego; 

 oceny stopnia wykonania przedsięwzięd inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zaplanowanych do 

realizacji w latach 2015-2020 i 2021-2022 wraz z podsumowaniem osiągniętych efektów 

redukcyjnych i wzrostowych do 2020 i do 2022 w stosunku do założonych celów; 

 wyznaczenia harmonogramu rzeczowo – finansowego planu zadao na lata 2023-2030, który 

zawiera przedsięwzięcia podmiotów realizujących Plan, orientacyjne efekty ekologiczne 

i energetyczne; 

 zdefiniowania nowego celu strategicznego wdrażania krótko/średnioterminowej strategii 

rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów do 2030 roku. Rokiem docelowym dla 

wyznaczonych celów redukcyjnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii koocowej jest 

rok 2030;  

 Gmina Aleksandrów należy do łódzkiej strefy badao jakości powietrza, gdzie realizowany jest 

obecnie Program ochrony powietrza i plan działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej 1 

w związku z tym, w perspektywie do 2030 roku, wyznaczono cel dodatkowy w zakresie redukcji 

zanieczyszczeo powietrza: pył zawieszony PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren. 

Ocena stopnia realizacji zadao ujętych w PGN2022 przeprowadzona została w punkcie 7.3. Stopieo 

realizacji przedsięwzięd ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów do roku 

2020 i 2022 (PGN2022) niniejszego opracowania. Jest to raport ze stanu realizacji PGN2022.  

Wyniki monitoringu wskaźników głównych realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020 

i 2022 roku są następujące: 

WSKAŹNIKI/MIERNIKI REALIZACJI 
DZIAŁAO/ZADAO 

JEDNOSTKA 
PLAN NA 
ROK 2020 

WYKONANIE 
NA ROK 2020 

PLAN NA 
ROK 2022 

WYKONANIE 
NA ROK 2022 

Poziom redukcji emisji CO2 
w odniesieniu do roku bazowego  

Mg CO2 312,71 783,3 342,41 2 998,74 

% 1,3 3,30  1,5 12,80 

Poziom redukcji zużycia energii 
finalnej w stosunku do roku 
bazowego 

MWh 739,41 987,53 779,81 1 467,40 

% 1,0 1,3  1,0 1,9 

Udział energii pochodzącej z OZE 
(łącznie z biomasą) 

% 9,0 505,90 9,1 2 803,23 

MWh 6798,6 9,50 6822,2 12,50 

                                                      
1
 Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza 

i planu działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5935) 
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Redukcja emisji zanieczyszczeo 
PM10 Mg/rok 0,1638 0,7866 0,2421 2,361 

Redukcja emisji zanieczyszczeo 
PM2,5 Mg/rok 0,1493 0,6472 0,2221 2,039 

Redukcja emisji zanieczyszczeo 
B(a)P] Mg/rok 0,0001 0,0004 0,0002 0,001 

Opracowanie własne  

Niniejszy Plan, w drodze harmonogramu rzeczowo – finansowego planu zadao na lata 2023-2030 

wprowadza nowe zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, które przyczynią się do wzrostu efektów 

ekologicznych i energetycznych w stosunku do roku bazowego. Harmonogram należy traktowad jako 

kontynuację przyjętej polityki wdrożenia założeo strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie gminy Aleksandrów do 2030 roku.  

Cel strategiczny wdrażania strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów 

do 2030 roku otrzymuje brzmienie: 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i poprawa stanu jakości powietrza w gminie Aleksandrów poprzez: 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do roku bazowego o około: 

- 50,6% do 2030 roku (zakładana redukcja emisji wyniesie około 11 836,17 Mg/rok) 

 poprawę efektywnośd energetycznej i zmniejszenie zużycia energii finalnej w stosunku do roku 

bazowego o około 3,9% (zakładana redukcja zużycia energii finalnej wyniesie około 2936,18 

MWh/rok) 

 zwiększenie w bilansie energetycznym udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

z poziomu około 8,8% w roku bazowym do poziomu 17,3% w roku 2030 roku (wzrost produkcji 

energii z OZE o 13 178,39MWh/rok) 

 ograniczenie emisji innych zanieczyszczeo powietrza: 

- pyłu PM10 do 2030 roku o około 2,898Mg 

- pyłu PM2,5 do 2030 roku o około 2,5416Mg  

- benzo(a)piranu do 2030 roku o około 0,0013Mg 

Cel ten został wyliczony w oparciu o: 

 uzyskane do 2022 roku efekty energetyczne i ekologiczne realizacji zadao ujętych w poprzednim 

PGN (rok odniesienia to rok bazowy 2014 ); 

 możliwe (szacunkowe) efekty energetyczne i ekologiczne do uzyskania w wyniku realizacji 

poszczególnych zadao inwestycyjnych planowanych na lata 2023 – 2030. 

Gmina Aleksandrów należy do łódzkiej strefy badania jakości powietrza, dla której odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeo w powietrzu i związku z tym realizowany jest 

Program ochrony powietrza i plan działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej. W ramach 

niniejszego Planu cel strategiczny został rozszerzony w zakresie redukcji pozostałych zanieczyszczeo 

do powietrza tj. pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.  

Formułując cel strategiczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2023-

2030 oraz wyznaczając plan działao na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, kierowano się założeniem, że 

redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii 
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z OZE i lokalna poprawa jakości powietrza będzie odzwierciedlad realne możliwości ekonomiczne, 

techniczne i organizacyjne gminy.  

PGN jest dokumentem, który powinien ułatwiad pozyskanie środków finansowych w perspektywie 

finansowej UE na lata 2021-2027. 

II. WSTĘP 

Niniejszy Plan stanowi kontynuację określonej w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Aleksandrów na lata 2017-2022 wizji rozwoju Gminy Aleksandrów w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąd długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. 

Kluczowym elementem Planu jest więc wyznaczenie zaktualizowanych celów strategicznych 

i szczegółowych, realizujących określoną wizję Gminy w zakresie zwiększenia efektywności 

energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

W PGN na lata 2023-2030 przedstawiona została zaktualizowana diagnoza obszaru objętego planem 

z pozostawieniem danych za rok bazowy. Diagnoza zawiera opis stanu gminy, z przybliżeniem 

uwarunkowao społeczno-gospodarczych z rozbiciem na dziedziny istotne dla PGN, m.in. takie jak: 

demografia, struktura gospodarki, zasoby budowlane, sektor energetyczny, infrastruktura 

transportowa, stopieo wykorzystania oraz potencjał OZE. W zakresie oceny stanu środowiska uwaga 

skupia się na analizie jakości powietrza, jest to komponent środowiska, w którym najwyraźniej 

obserwowane będą rezultaty działao związanych z realizacją PGN. Analiza gminy w roku bazowym 

stanowi podstawę dla identyfikacji obszarów problemowych, związanych tematycznie z planem 

gospodarki niskoemisyjnej. 

Podstawą PGN2022 jak również dla niniejszego Planu na lata 2023-2030 jest inwentaryzacja emisji 

gazów cieplarnianych z terenu gminy w roku bazowym (tu BEI 2014), oparta na bilansie 

energetycznym. Bilans energetyczny oraz emisję CO2 pokazano w ujęciu sektorowym uwzględniając: 

obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne (gospodarstwa domowe), obiekty działalności 

gospodarczej (przedsiębiorstwa), oświetlenie uliczne oraz transport. Przy sporządzaniu inwentaryzacji 

wykorzystano wytyczne Porozumienia Burmistrzów „Jak opracowad Plan Działao na rzecz 

Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”.  

Wielkośd emisji dwutlenku węgla z obszaru gminy w roku bazowym 2014 kształtuje się na poziomie 

23.391,7 Mg CO2. Do sektorów o największej emisji gazów cieplarnianych należy mieszkalnictwo oraz 

transport. 

W roku bazowym zapotrzebowanie na energię finalną dla wszystkich grup odbiorców (sektorów) na 

terenie gminy kształtowało się na całkowitym poziomie około 75.990,5 MWh. Największym 

konsumentem energii finalnej w 2014 roku jest sektor transportu z udziałem wynoszącym ponad 49% 

oraz sektor budynków mieszkalnych z udziałem wynoszącym ponad 44%. 

Najwięcej energii zużywanej na terenie gminy pochodzi ze spalania paliw węglowych (38,4% ogółu).  

1. Podstawa i cel opracowania 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) sporządzony został dla gminy Aleksandrów i obejmuje całą 

gminę, w jej granicach administracyjnych. Częścią PGN jest Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI), 
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zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki 

energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu pokazanie w jaki sposób można ograniczyd emisję 

zanieczyszczeo do powietrza z danego terenu realizując jednocześnie podstawowe założenia 

gospodarki niskoemisyjnej, tj. poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wzrost zastosowao nowoczesnych rozwiązao i technologii 

ograniczających emisję.  

Celem niniejszego dokumentu jest także analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięd, 

których wcielenie w życie skutkowad będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych 

oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma byd stopniowe obniżanie emisji (CO2) na 

terenie Gminy Aleksandrów. Cel ten wpisuje się w bieżącą politykę energetyczną i ekologiczną gminy 

i jest wynikiem dotychczasowych działao i zobowiązao władz samorządowych. 

Kluczowym elementem PGN jest więc wyznaczenie mierzalnych celów strategicznych w oparciu 

o propozycję konkretnych działao/zadao możliwych do realizacji na terenie gminy. Działania te będą 

miały charakter inwestycyjny i organizacyjny i będą rozpisane w perspektywie krótko- 

i długoterminowej.  

Plan przyczyni się także do poprawy jakości powietrza na obszarze wyznaczonym w Programie 

Ochrony Powietrza i planie działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej.  

Zakres i struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – zalecenia 

„Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” wydane przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiają następujący zakres 

planu gospodarki niskoemisyjnej:  

1. Streszczenie  
2. Ogólna strategia  

 Cele strategiczne i szczegółowe  

 Stan obecny  

 Identyfikacja obszarów problemowych  

 Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane 
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  

 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania  

─ Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, 
harmonogram, koszty, wskaźniki)  

 

Przedstawiona struktura PGN jest zgodna ze strukturą szablonu Planu Działao na Rzecz 

Zrównoważonej Energii (SEAP) określoną przez Komisję Europejską w dokumencie „How to develop 

a Sustainable Energy Action Plan” (tłumaczenie „Jak opracowad plan działao na rzecz zrównoważonej 

energii (SEAP) – poradnik”). 

Zakres i struktura niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów jest zgodna 

z przedstawionymi wyżej zaleceniami. W planie wyszczególniono: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 uwarunkowania lokalizacyjne, w tym ogólną charakterystykę obszaru objętego 
opracowaniem; 

 ocenę stanu powietrza w analizowanym obszarze wraz z identyfikacją głównych źródeł emisji 
zanieczyszczeo do powietrza; 

 podstawowe informacje na temat infrastruktury energetycznej oraz bilans energetyczny dla 
roku bazowego 2014 w sektorach: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, 
obiekty działalnośd gospodarczej (usługi, handel i przemysł), transport publiczny i prywatny, 
oświetlenie uliczne; 

 omówienie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery; 

 identyfikację obszarów problemowych Gminy Aleksandrów w obszarze lokalnej gospodarki 
energią i zanieczyszczenia powietrza; 

 długoterminową strategię, tj. określenie celów PGN oraz działao na rzecz redukcji dwutlenku 
węgla (plan przedsięwzięd); 

 harmonogram wdrażania i finansowania zapisów PGN wraz z podmiotami odpowiedzialnymi 
za realizację oraz zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki 
ekologiczno-energetycznej.  

2. Uwarunkowania prawne  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowywany jest w oparciu o szereg przepisów prawnych, 

z których najważniejsze to: 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 
1973 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1385 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. Dz. U. 2022r. 
poz. 1378 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. 
poz. 2166) 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz.438 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu produktów związanych z energią (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 378) 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
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środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), przedmiotowy dokument poddany zostanie 

procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Etapy procedury w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są następujące: 

- Wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Paostwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) o uzgodnienie potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu albo jej braku, 

- Jeżeli organy stwierdzą koniecznośd przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko: 

 złożenie wniosku do RDOŚ i PWIS o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

 opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 

 przygotowanie wniosku o zaopiniowanie Prognozy oddziaływania na środowisko 

 przedłożenie projektu dokumentu wraz z Prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS 

 zapewnienie udziału społeczeostwa – konsultacje społeczne, 

 sporządzenie podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

- Przyjęcie dokumentu Uchwałą Rady Gminy oraz przekazanie przyjętego uchwałą dokumentu 
wraz z podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PWIS. 

W trakcie prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej zapewniony został udział społeczeostwa 

w opracowaniu przedmiotowego dokumentu. W ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych 

w formie ankietyzacji zbierane były informacje niezbędne do opracowania części diagnostycznej 

Planu oraz dane dotyczące planowanych inwestycji, które wykorzystano przy ustalaniu kierunków 

działao gminy zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO2. 

Niniejszy dokument skonsultowany zostanie z organami administracji właściwymi ustawowo 

w sprawach ochrony środowiska (RDOŚ) oraz wymagao higienicznych i sanitarnych (PWIS), co do 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku 

stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

procedura ta zostanie przeprowadzona.  

Poniżej przedstawiono podstawowe dokumenty (strategie, programy), których zapisy 

przeanalizowano dla zapewnienia spójności formułowanych celów strategicznych, szczegółowych, jak 

również działao przyczyniających się do ich osiągnięcia. 

2.1. Zgodnośd z polityką międzynarodową   

Ograniczanie wielkości emisji gazów cieplarnianych nawiązuje do porozumieo międzynarodowych 

i stanowi jeden z podstawowych obszarów interwencji w krajach Unii Europejskiej. 

Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju  

Dokument Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjęty przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) to program działao definiujący model zrównoważonego 

rozwoju na poziomie globalnym.  

Wizja rozwoju koncentruje się na pięciu zmianach transformacyjnych określonych, jako zasada 5P: 

(People - Ludzie, Planet - Planeta, Prosperity - Dobrobyt, Peace - Pokój, Partnership - Partnerstwo). 
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Głównym elementem agendy są cele zrównoważonego rozwoju uzgodnione na szczeblu globalnym, 

które mają zostad osiągnięte do 2030 r. a wśród nich: 

Cel 7. Zapewnid wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po 

przystępnej cenie 

Cel 13. Podjąd pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 

W dokumencie wskazano, że globalny charakter zmian klimatu wymaga jak najszerszej współpracy 

międzynarodowej, mającej na celu przyspieszenie redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych 

oraz podjęcia działao w związku z przystosowaniem się do negatywnych skutków zmian klimatu. 

Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki2 

Celem długoterminowej strategii jest potwierdzenie zaangażowania Europy do sprawowania 

przewodniej roli w światowych działaniach na rzecz klimatu oraz przedstawienie wizji, która może 

doprowadzid do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050r. Główne 

strategiczne elementy wspólnego działania: 

 poprawa efektywności energetycznej – maksymalizacja korzyści płynących z efektywności 
energetycznej, w tym budynków o zerowej emisji 

 maksymalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu całkowitej dekarbonizacji 

 transport niskoemisyjny 

 konkurencyjny przemysł i gospodarka obiegu zamkniętego  

 inteligentna infrastruktura sieciowa gwarantująca wzajemne połączenia i integrację sektorów 

 bioekonomiawychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu wyeliminowania 
pozostałych emisji 

Europejski Zielony Ład3 

Europejski Zielony Ład przedstawia plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, który ma 

umożliwid:  

 bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu 
zamkniętym;  

 przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeo. 

Europejski Zielony Ład przedstawiła strategię wzrostu, której celem jest przekształcenie UE 

w sprawiedliwe i dostatnie społeczeostwo z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną 

gospodarką, w której nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych i gdzie wzrost gospodarczy jest 

oddzielony od wykorzystania zasobów. Cel ten jest zgodny z zobowiązaniem UE do globalnych działao 

na rzecz klimatu w ramach porozumienia paryskiego. 

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu we wrześniu 2020r. Komisja zaproponowała zwiększenie 

docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem emisji i pochłaniania 

emisji, do co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990r. 

                                                      
2 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-
SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO Czysta planeta dla wszystkich Europejska 
długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej , konkurencyjna i neutralna dla klimatu gospodarka COM / 2018/773 
final Bruksela, 28.11.2018 
3 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I 
KOMITETU REGIONÓW Europejski Zielony Ład COM/2019/640, 11.12.2019 
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Ramy polityczne UE na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii4 

Ramy polityki klimatyczno – energetycznej do roku 2030 zawierają ogólnounijne założenia i cele na 

lata 2021-2030 umożliwiające w perspektywie długoterminowej przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną i są to: 

 ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu 
z 1990 r.) 

 zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii 

 zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej 

2.2. Zgodnośd z polityką paostwa, regionu i gminy 

Dokumenty szczebla krajowego, wojewódzkiego i lokalnego odnoszące się do zrównoważonego 

planowania energetycznego, programowania działao na rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz 

ochrony środowiska potwierdzają celowośd działao Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Aleksandrów. Poniżej przedstawiono analizę dokumentów, które są powiązane z celami PGN w 

zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza, bezpieczeostwa energetycznego, wzrostu 

efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040)5 

Polityka krajowa w dziedzinie energetyki koncentruje się na trzech filarach: 

I filar – sprawiedliwa transformacja: transformacja rejonów węglowych, ograniczenie ubóstwa 

energetycznego, nowe gałęzie przemysłu związane z OZE i energetyką jądrową;  

II filar – zero emisyjny system energetyczny: morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, 

energetyka lokalna i obywatelska; 

III filar – dobra jakośd powietrza: transformacja ciepłownictwa, elektryfikacja transportu, dom 

z klimatem. 

Cel polityki energetycznej to bezpieczeostwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności 

gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, 

przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.  

Cele szczegółowe PEP2040: 

Cel szczegółowy 1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych  

Projekt strategiczny 1. Transformacja regionów węglowych 

Cel szczegółowy 2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej  

Projekt strategiczny 2A. Rynek mocy 

Projekt strategiczny 2B. Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych 

Cel szczegółowy 3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy 

naftowej i paliw ciekłych  

                                                      
4 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 
REGIONÓW Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii COM/2014/015 / 
5
 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021r. w sprawie polityki energetycznej paostwa do 2040r. 

Monitor Polski 2021r. poz.264 
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Projekt strategiczny 3A. Budowa Baltic Pipe 

Projekt strategiczny 3B. Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego 

Cel szczegółowy 4. Rozwój rynków energii 

Projekt strategiczny 4A. Wdrażanie Planu działania (mającego służyd zwiększeniu transgranicznych 

zdolności przesyłowych energii elektrycznej)  

Projekt strategiczny 4B. Hub gazowy 

Projekt strategiczny 4C. Rozwój elektromobilności 

Cel szczegółowy 5. Wdrożenie energetyki jądrowej 

Projekt strategiczny 5. Program polskiej energetyki jądrowej  

Cel szczegółowy 6. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

Projekt strategiczny 6. Wdrożenie morskiej energetyki jądrowej 

Cel szczegółowy 7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji 

Projekt strategiczny 7. Rozwój ciepłownictwa systemowego 

Cel szczegółowy 8. Poprawa efektywności energetycznej 

Projekt strategiczny 8. Promowanie poprawy efektywności energetycznej 

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.6 

Strategia (tzw. SOR) określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030.  

Jednym z ważniejszych obszarów wpływających na osiągnięcie założeo Strategii jest obszar energii, 

gdzie określono cel: zapewnienie powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł, 

natomiast kierunki interwencji skoncentrowano na poprawie bezpieczeostwa energetycznego. 

Polityka ekologiczna paostwa 20307 

Polityka ekologiczna Polski 2030 (PEP2030) jest rozwinięciem rządowej Strategii na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju w zakresie klimatu, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dokument 

wspiera realizację celów i zobowiązao Polski na szczeblu międzynarodowym, w szczególności ONZ-

owskich celów zrównoważonego rozwoju i paryskiego porozumienia klimatycznego. 

Cel głównym PEP2030: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Cele 

szczegółowe: 

Środowisko i zdrowie. Poprawa jakośd środowiska i bezpieczeostwa ekologicznego 

Środowisko i gospodarka. Zadbamy o zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk 

żywiołowych 

Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych 

społeczeostwa 

Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony 

środowiska 

                                                      
6
 Przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017r. 

7
 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej paostwa 2030 – strategii 

rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” MP 2019 poz. 794 
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Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest uwzględniony w kierunkach interwencji oraz działaniach, które 

obejmują m.in. : 

 poprawę jakości powietrza poprzez wymianę i likwidację nieefektywnych kotłów 
i ograniczenie emisji z transportu drogowego  

 wsparcie gmin w przygotowaniu programów ograniczenia niskiej emisji 

 rozwój sieci pomiarów jakości powietrza 

 modernizację istniejących i rozwój nowych sieci ciepłowniczych oraz zwiększenie liczby 
przyłączeo nowych odbiorców 

 inwestycje związane ze zwiększeniem udziału OZE 

 rozwój transportu niskoemisyjnego 

 rozwój klastrów energii i transformacji gmin w samowystarczalne energetycznie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20308 

Dokument przedstawia cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia 

powinien podjąd rząd, samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty 

uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030. 

Jako jedno z wyzwao rozwojowych kraju w ujęciu regionalnym do 2030 roku wskazano adaptację do 

zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeo dla środowiska. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030 

Cel głównym: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i 

społeczeostwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe to: zapewnienie bezpieczeostwa 

energetycznego i dobrego stanu środowiska, skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach 

wiejskich, rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie zrównoważonego rozwoju 

regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, stymulowanie innowacji sprzyjających 

adaptacji do zmian klimatu, kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian 

klimatu. 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznacza następujące cele klimatyczno-

energetyczne na 2030r.: 

 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 
w porównaniu do poziomu w roku 2005 

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 
osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 
przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 

 14% udziału OZE w transporcie 

 roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie 

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007 

                                                      
8 Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019r. w sprawie przyjęcia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, MP z 2019r., 
poz. 1060 
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 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej 

Narodowy programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 

Celem głównym jest: rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 

kraju, cele szczegółowe dotyczą: rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, poprawy efektywności 

energetycznej, poprawy efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwoju 

i wykorzystania technologii niskoemisyjnych, zapobiegania powstawaniu oraz poprawy efektywności 

gospodarowania odpadami, promocji nowych wzorców konsumpcji. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 20309 

Cel strategiczny przestrzennego zagospodarowania kraju: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i 

jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów 

rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania paostwa 

oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

W kontekście programowania działao na rzecz gospodarki niskoemisyjnej za najważniejszy cel należy 

uznad Cel 4: Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

W ramach w/w celu zdefiniowano kierunek działao odnoszący się bezpośrednio do ochrony jakości 

powietrza, tj.: 4.6. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeo do 

wód, atmosfery i gleby. 

Podstawowym kierunkiem działao planistycznych będzie kształtowanie struktur przestrzennych 

minimalizujących zapotrzebowanie na energii i zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz 

umożliwiających zwiększenie komplementarnego wykorzystania OZE w celu dywersyfikacji 

zaopatrzenia w energii gmin i zmniejszenie uciążliwości niskiej emisji. W lokalizacji inwestycji należy 

również brad pod uwag kształtowanie polityki energetycznej gmin wykorzystujących biomas 

z odpadów lub stosujących metody termicznego przekształcania odpadów. 

Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025r. (z perspektywą do 2030r. oraz 
2040r.)10 – inaczej aKPOP 

Celem głównym zaktualizowanego Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest pilna poprawa stanu 

powietrza w strefach, w których w wyniku oceny jakości powietrza, przeprowadzanej corocznie przez 

GIOŚ, stwierdzane są w dalszym ciągu przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych 

wybranych substancji w powietrzu oraz ochrona zdrowia i komfortu życia mieszkaoców oraz 

środowiska naturalnego jako całośd.  

W Programie określono konieczne do podjęcia kierunki interwencji, będące warunkiem jego 

efektywnej realizacji: 

Kierunek interwencji 1: Ograniczenie emisji zanieczyszczeo powietrza z sektora bytowo - 
komunalnego 

Kierunek interwencji 2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeo powietrza z sektora transportu 
drogowego 

Kierunek interwencji 3. Ograniczenie poziomu zanieczyszczeo powietrza w miastach, polityka miejska 

                                                      
9
 Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030, MP 2012r. poz.252 
10 Komunikat Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza 
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Kierunek interwencji 4. Zwiększenie udziału czystej energii, ciepła, rozwój odnawialnych źródeł 
energii 

Kierunek interwencji 5. Edukacja ekologiczna 

Kierunek interwencji 6. Źródła finansowania działao określonych w AKPOP 

Kierunek interwencji 7. Ograniczanie emisji zanieczyszczeo powietrza z pozostałych sektorów 
mających wpływ na stan powietrza, w tym z uwzględnieniem działao dla sektora mieszkalnictwa do 
realizacji na obszarach wiejskich 

Uchwała antysmogowa dla województwa łódzkiego11 

Uchwała wprowadza odpowiednie regulacje w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które 

przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim. Uchwała zakłada:  

 objęcie regulacjami instalacji (o mocy do 1MW) wykorzystywanych do ogrzewania budynków 
poprzez: 

 zakaz stosowania paliw najgorszej jakości 

 dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających najbardziej 

rygorystyczne normy 

 wskazanie sposobu w jaki mieszkaocy będą mogli potwierdzid, że eksploatują instalację 
zgodną z wprowadzonymi regulacjami (m.in. dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja 
dla instalatorów i użytkowników) 

 określenie okresów przejściowych umożliwiających mieszkaocom dostosowanie się do 
nowych regulacji 

Uchwała weszła w życie 1 maja 2018r. 

Program ochrony powietrza i plan działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej12 

Program wskazuje kierunki działao naprawczych, to jest działao których realizacja doprowadzi do 

poprawy stanu jakości powietrza. Działania naprawcze to:  

1. redukcja emisji zanieczyszczeo ze źródeł małej mocy do 1 MW (kod działania ZSO) 

2. zaplanowanie instrumentów wsparcia nakierowanego na łagodzenie ekonomicznych skutków 
przeprowadzonej wymiany kotłów (np. zwiększenia kosztów paliwa lepszej jakości) 

3. wprowadzenie w województwie łódzkim systemu wsparcia doradczego na poziomie 
gminnym 

4. zwiększenie skuteczności przyjętych kanałów informacyjnych i komunikacyjnych 

5. ograniczenie wpływu emisji zanieczyszczeo z transportu drogowego 

6. kształtowanie polityki przestrzennej w sposób sprzyjający poprawie stanu jakości powietrza 

7. prowadzenie edukacji ekologicznej – (kod działania EE) 

8. prowadzenie działao kontrolnych – (kod działania KPP) 

                                                      
11 Uchwała NR XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa łódzkiego ograniczeo w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  
12

 Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie programu ochrony 
powietrza i planu działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5935) 
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9. realizacja uchwały nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 
2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeo w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 203013 

Strategia to kompleksowy plan, który zawiera wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze 

gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. 

W poszczególnych sferach rozwoju wskazano cele strategiczne: 

1. sfera gospodarcza – cel strategiczny: nowoczesna i konkurencyjna gospodarka 

2. sfera społeczna – cel strategiczny: obywatelskie społeczeostwo równych szans 

3. sfera przestrzenna – cel strategiczny: atrakcyjna i dostępna przestrzeo 

Strategiczne założenia rozwoju województwa w sferze przestrzennej są zbieżne z założeniami 

gospodarki niskoemisyjnej i zakładają m.in.  

Cel operacyjny 3.1. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa jakości zasobów środowiska 

Kierunki działao i działania:  

3.1.1. Poprawa jakości powietrza, m.in. poprzez:  

- ograniczenie emisji powierzchniowej, w tym m.in. termomodernizacje, wymiana źródeł ciepła na 
proekologiczne (m.in. wykorzystujące OZE, pompy ciepła), wspieranie realizacji budownictwa 
pasywnego i energooszczędnego, budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych 
(m.in. kogeneracja i trigeneracja) oraz dystrybucyjnych systemów gazowniczych (w tym rozwój 
gazyfikacji metodą LNG) 

- ograniczenie emisji ze źródeł o charakterze liniowym, w tym m.in.: rozwój spójnego systemu tras 
rowerowych (m.in. regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych) wraz z infrastrukturą 
oraz z systemami rowerów publicznych; realizacja rozwiązao organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu zrównoważonego transportu; promocja ekomobilności i rozwój nowoczesnych 
form przemieszczania się; budowa systemów zasilania pojazdów zero- i niskoemisyjnych 

- utrzymanie i tworzenie korytarzy przewietrzających, wprowadzanie zadrzewieo i zakrzewieo na 
ulicach i placach oraz zalesieo na nieużytkach 

Cel operacyjny 3.4. Nowoczesna energetyka w województwie 

Kierunki działao i działania:  

3.4.1. Rozwój strategicznego systemu elektroenergetycznego, m.in. poprzez: 

- wdrażanie niskoemisyjnych, innowacyjnych rozwiązao w produkcji energii, np. wytwarzania 
wodoru (dla sektora energetycznego i transportowego), syntezy wodoru z dwutlenkiem węgla i 
wykorzystanie powstałego metanu do produkcji energii elektrycznej,  

- wspieranie budowy i rozbudowy instalacji do spalania paliw ze źródeł odnawialnych w sektorze 
energetycznym oraz technologii ich wytwarzania, 

-  utrzymanie i rozbudowę systemu elektroenergetycznego, w tym m.in. wspieranie: budowy 
inteligentnych stacji i sieci elektroenergetycznych (smart grids); rozbudowy i modernizacji 
istniejących stacji i sieci elektroenergetycznych (z uwzględnieniem smart grids),  

- utrzymanie produkcji energii w Elektrowni Bełchatów do czasu zmiany miksu energetycznego, 

                                                      
13

 Uchwała Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021r.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 18



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2023 - 2030 

19 

-  wspieranie budowy instalacji do pozyskiwania energii z OZE (m.in. geotermia, fotowoltaika), 

- wspieranie budowy magazynów energii, w tym m.in. magazynowanie poprzez zamianę na inne 
formy energii,  

- wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej i rozproszonej, 

- wspieranie tworzenia klastrów energii lub spółdzielni energetycznych, 

- wspieranie badao umożliwiających pozyskiwanie energii z OZE. 

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 202814 

Celem ochrony środowiska do 2028 roku w obszarze interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza 

jest: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeostwa energetycznego w kontekście 

zmian klimatu  

Kierunki interwencji i zadania: 

Zarządzanie jakością powietrza w województwie łódzkim poprzez: 

 Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie programów ochrony powietrza i planów działao 
krótkoterminowych 

 Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie Programów ograniczania niskiej emisji lub Programów 
Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Prowadzenie monitoringu jakości powietrza (w tym monitoringu uzupełniającego) 

 Uwzględnianie w dokumentach planistycznych (mpzp, suikzp) zapisów wpływających na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeo oraz wspierających adaptację do zmian klimatu (m.in. zachowanie korytarzy 
przewietrzania na obszarach zabudowanych, terenów zieleni) 

 Edukacja ekologiczna w zakresie jakości powietrza oraz promocja zasad efektywności energetycznej, 
a także kształtowanie prawidłowych zachowao dotyczących szkodliwości spalania odpadów w piecach 
i kotłach indywidualnych 

Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeo z produkcji ciepła 

poprzez: 

 Modernizacja, likwidacja lub wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach 
mieszkalnych, publicznych i innych 

 Tworzenie systemów zachęt i wsparcia dla mieszkaoców w celu wymiany i dalszej eksploatacji 
niskoemisyjnych źródeł ciepła (w szczególności dla mieszkaoców zagrożonych ubóstwem energetycznym) 

 Prowadzenie specjalistycznego doradztwa energetycznego na poziomie gminnym (m.in. przez 
ekodoradców) 

 Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz 
użyteczności publicznej 

 Rozwój sieci gazowej i ciepłowniczej 

 Wytwarzanie, dystrybucja i promowanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł 
odnawialnych 

 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych 
(w tym termomodernizacja) 

 Wdrażanie systemów kompleksowego zarządzania energią w budynkach publicznych oraz 
przedsiębiorstwach (w tym audyty energetyczne) 

  Kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych oraz przestrzegania tzw. 
uchwały antysmogowej 

 Modernizacja i wymiana na energooszczędne (w tym wykorzystujące OZE) systemów oświetlenia 
ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej 

 Promowanie oraz stosowanie budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego 

                                                      
14

 Uchwała Nr XXXIV/445/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku 
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 Rozwój energetyki rozproszonej, szczególnie opartej na kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej 

Zmniejszenie emisyjności w transporcie oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu 

publicznego poprzez: 

 Budowa i przebudowa dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

 Poprawa płynności ruchu na terenach miejskich poprzez budowę obwodnic  

 Rozwój transportu rowerowego w tym rozbudowa spójnego systemu dróg i ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. stojaki na rowery, wypożyczalnie 
rowerów)  

 Poprawa funkcjonowania systemu komunikacji publicznej, m.in. budowa, przebudowa chodników, 
zatok autobusowych, postojowych, centrów przesiadkowych, węzłów multimodalnych, parkingów P&R itp.  

 Rozwój komunikacji publicznej – wymiana taboru na pojazdy nisko – lub bezemisyjne (zasilane gazem 
LPG, LNG, CNG, hybrydowe lub elektryczne), a także wdrażanie rozwiązao podnoszących efektywnośd 
energetyczną w ruchu kolejowym 

 Rozwój połączeo kolejowych na terenie województwa oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej  

 Opracowanie i wdrażanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej  

 Przygotowanie infrastruktury komunikacyjnej do obsługi samochodów elektrycznych (m.in. punktów 
ładowania samochodów osobowych) 

 Dostosowanie floty pojazdów do wymogów odnośnie elektromobilności 

 Czyszczenie powierzchni jezdni na mokro w okresach bezdeszczowych oraz po okresie zimowym 
w ciągach ulic głównych w miastach powiatowych i na prawach powiatu 

Ograniczanie emisji zanieczyszczeo ze źródeł przemysłowych oraz energetyki zawodowej oraz 

produkcji ciepła poprzez: 

 Budowa i modernizacja instalacji przechwytywania zanieczyszczeo powietrza, pochodzących z emisji 

punktowej  

 Modernizacja instalacji technologicznych oraz instalacji spalania paliw do celów technologicznych  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 
2020-202315  

Dokument określa priorytety w zakresie ochrony środowiska, tj. 

- rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego 

- poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy 

oraz realizujące je działania. Działania z zakresu ochrony powietrza dotyczą przede wszystkim 

przeciwdziałania niskiej emisji. Są to: 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię – termomodernizacja budynków, modernizacja 
źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych oraz w mieniu komunalnym, 

 ograniczenie emisji przemysłowej (m.in.: montowanie reduktorów emisji zanieczyszczeo, 
wprowadzenie technologii czystszego spalania węgla), propagowanie nowoczesnych 
technologii w przedsiębiorstwach,  

 modernizacja systemu komunikacyjnego w celu zmniejszenia emisji spalin. 

Ponadto w zakresie ochrony powietrza należy zwrócid uwagę na ekologiczne źródła energii, np. na 

wykorzystanie energii słonecznej. Na terenie gminy istnieją potencjalne możliwości wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, co przyniesie za sobą korzyści w postaci: zmniejszenia efektu 

cieplarnianego i zwiększeniu bezpieczeostwa energetycznego. 

                                                      
15

 Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2016r. 
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Zmiana Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Aleksandrów16 

Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów to 

dokument planistyczny kształtujący politykę przestrzenną gminy. Dokument charakteryzuje różne 

aspekty uwarunkowao mające wpływ na gospodarkę przestrzenną, w tym dotyczące: miejsca gminy 

w strukturze przestrzennej województwa, środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, powiązao komunikacyjnych, infrastruktury technicznej i procesów demograficznych. 

Wśród proponowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy istotne w kontekście 

opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej i ograniczenia emisji zanieczyszczeo są preferowane 

kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, w tym. w szczególności w zakresie rozwoju gazownictwa 

i ciepłownictwa.  

  

                                                      
16

 Uchwała Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008r. 
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3. Diagnoza stanu obecnego Gminy Aleksandrów 

3.1. Cechy położenia 

Gmina wiejska Aleksandrów, obszar objęty niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), leży 

w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie piotrkowskim. W granicach 

administracyjnych gmina zajmuje powierzchnię 144,02km2, tj. około 10% powierzchni powiatu, w jej 

skład wchodzą 32 miejscowości sołeckie: Aleksandrów, Borowiec, Brzezie, Ciechomin, Dąbrowa Nad 

Czarną, Dąbrówka, Dębowa Góra, Dębowa Góra – Kolonia, Jaksonek, Janikowice, Justynów, Kalinków, 

Kamocka Wola, Kawęczyn, Kotuszów, Marianów, Niewierszyn, Ostrów, Reczków Nowy, Rożenek, 

Skotniki, Sieczka, Siucice, Siucice Kolonia, Stara, Stara Kolonia, Szarbsko, Taraska, Wacławów, 

Włodzimierzów, Wolica, Wólka Skotnicka. 

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Aleksandrów na tle powiatu piotrkowskiego (źródło: www.gminy.pl) 

 

Większośd miejscowości usytuowana jest przy lub obok drogi powiatowej nr 3921E relacji Przedbórz 

– Błogie Szlacheckie. 

Gmina Aleksandrów graniczy z gminami powiatu piotrkowskiego: Sulejów i Ręczno, gminami powiatu 

opoczyoskiego: Mniszków, Paradyż i Żarnów oraz z gminą Przedbórz w powiecie radomszczaoskim. 

Odległośd do większych ośrodków miejskich wynosi: ok. 8 km do Sulejowa i ok. 20 km od miasta 

powiatowego Piotrkowa Trybunalskiego.  

W północnym fragmencie obszaru gminy (na długości ok. 2,5 km) przebiega droga krajowa nr 74 

Wieluo - Piotrków Trybunalski - Kielce - Zamośd – Zosin. 

Miejscowośd Aleksandrów, siedziba władz gminnych, położona jest centralnie względem 

administrowanego terenu.  
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Gmina Aleksandrów, zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym J. Kondrackiego, leży na terenie 

prowincji Wzniesieo Południowomazowieckich, w podprowincji Równina Piotrkowska. 

Ukształtowanie terenu gminy jest dośd zróżnicowane, ze względu na przecięcie obszaru przez dwie 

doliny dużych rzek, tj. Pilicy i Czarnej Malenieckiej oraz morfologiczne zróżnicowanie powierzchni – 

deniwelacje terenu sięgają 85-90km. Obszar gminy Aleksandrów znajduje się w dorzeczu rzeki Wisły. 

Sied rzeczna w gminie charakteryzuje się niewielkim przekształceniem poprzez regulację i zabudowę 

hydrotechniczną - na całej długości rzek głównych (tj. Pilicy i Czarnej Malenieckiej) w gminie 

występuje zagrożenie podtopieniami.  

Rolnictwo i gleby 

Grunty gospodarstw rolnych na terenie gminy zajmują powierzchnię 7.168,47ha, w tym 

gospodarstwach indywidualnych 7.165,38ha (GUS, Powszechny Spis Rolny 2020). Użytkowanie 

gruntów w gospodarstwach rolnych: użytki rolne ogółem – 5.693,55ha; pod zasiewami – 4.612,87ha; 

uprawy trwałe – 27,03ha; łąki trwałe – 773,56ha; pastwiska trwałe – 56,74; lasy i grunty leśne 

gospodarstw rolnych 1095,48ha.  

Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa kształtują się dzięki rzeźbie terenu i łagodnemu klimatowi, 

natomiast przeszkodę stanowią: rozległe tereny leśne (zwłaszcza w zachodniej części gminy) oraz 

słaba jakoś gleb.  

Lasy 

W gminie Aleksandrów lasy stanowią dominującą formację roślinną o dużym znaczeniu 

krajobrazowym, gdzie najcenniejsze siedliska, o najwyższej wartości przyrodniczej, zostały objęte 

ochroną prawną - kompleksy leśne ciągnące się wzdłuż rzeki Pilicy wchodzą w skład Sulejowskiego 

Parku Krajobrazowego. Większe kompleksy leśne znajdują się w pobliżu miejscowości: Brzezie, 

Wolica, Taraska, Borowiec (Poręba).  

Tabela 1.Dane na temat lesistości gminy w 2014r. i 2021r. 

Wyszczególnienie Rok bazowy 2014 2021 

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem *ha] 4 944,74 5 077,49 

Lesistośd *%+ 33,8 34,7 

Lasy ogółem *ha+ 4 875,24 5 007,06 

Grunty leśne publiczne ogółem *ha+ 3 164,74 3 163,49 

Lasy publiczne ogółem *ha+ 3 095,69 3 093,06 

Grunty leśne prywatne *ha+ 1 780,00 1 914,00 

Lasy prywatne ogółem *ha+ 1 779,55 1 914,00 
Źródło: GUS, Bank danych lokalnych raport z dnia 20.09.2022r. 

Ochrona przyrody 

Na terenie gminy Aleksandrów znajdują się obszary i elementy środowiska przyrodniczego objęte 

ochroną prawną, są to : 

 Sulejowski Park Krajobrazowy (fragment) 

 Piliczaoski Obszar Chronionego Krajobrazu (fragment) 

 Rezerwat florystyczny „Jaksonek” (fragment) 

 Rezerwat przyrody „Diabla Góra” (fragment) 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy (fragment) 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Czarnej (fragment) 
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 pomniki przyrody 

 użytki ekologiczne 

Nazwa formy ochrony 
przyrody 

Krótka charakterystyka 

Sulejowski Park 
Krajobrazowy 

Park o powierzchni 17 026,ha położony jest na terenie powiatów: piotrkowskiego 
(Aleksandrów, Wolbórz, Sulejów, Ręczno), tomaszowskiego (gm. Wiejska Tomaszów 
Mazowiecki), opoczyoskiego (Mniszków) i miasta Piotrków Trybunalski. Park 
utworzono w 1994 roku. 

Piliczaoski Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

Obszar o powierzchni całkowitej 43790ha, wyznaczony w 2009 roku, obejmuje tereny 
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach 
wartościowe ze względu na  możliwośd zaspokajania potrzeb związanych z turystyką 
i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Położony jest na 
terenie powiatów: opoczyoskiego, radomszczaoskiego i piotrkowskiego. 

Rezerwat Jaksonek 

Rezerwat florystyczny (typ ekosystemu: leśny i borowy) o powierzchni 79,67 ha 
utworzony w 1984r. Położony na terenie gminy Aleksandrów (Nadleśnictwo 
Smardzewice). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych stanowisk zimoziołu północnego oraz 
zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym. 

Rezerwat Diabla Góra 

Rezerwat krajobrazowy i przyrody nieożywionej o powierzchni 161,19 ha, położony 
na terenie gminy Aleksandrów i Żarnów (powiat opoczyoski).  Celem ochrony 
rezerwatu jest zachowanie porośniętego lasem izolowanego wzgórza z wychodniami 
skał piaskowcowych, które było miejscem bitew partyzanckich okresu II wojny 
światowej. 

Obszar Natura 2000 
Dolina Czarnej 
(PLH260015) 

Obszar wyznaczony w 2011 roku, obejmuje powierzchnię 5780,6ha na terenach 
powiatów: szydłowieckiego, piotrkowskiego, koneckiego i opoczyoskiego. Ostoja 
obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) od źródeł do ujścia, z kilkoma 
dopływami i z przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów, oraz lasami. Obszar 
źródliskowy w całości pokryty jest lasami, z przewagą borów mieszanych i grądów.  

Obszar Natura 2000 
Dolina Środkowej 
Pilicy (PLH100008) 

Obszar wyznaczony w 2009 roku, obejmuje powierzchnię 3787,43 ha na odcinku 
Pilicy długości ok. 40 km o wyjątkowych walorach przyrodniczych świadczy naturalny 
charakter nieuregulowanej rzeki Pilicy i stosunkowo naturalna roślinnośd. Położony 
na terenach powiatów: piotrkowskiego i radomszczaoskiego.  

Pomniki przyrody 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb szypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1405). Zlokalizowany 60m od rzeki i 40 m od domu 
mieszkalnego, na gruncie Pana Alberta Konopackieg. 

 Bez nazwy, grupa drzew: 2 Klony pospolite, Wiąz polny, Lipa drobnolistna, 
Modrzew europejski (kod Inspire PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1406). Lokalizacja Park 
w Rożenku, na terenie gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: wiąz pospolity (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1407). Lokalizacja Park w Rożenku, na terenie gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: lipa drobnolistna (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1408). Lokalizacja Park w Rożenku, na terenie gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: modrzew europejski (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1409). Lokalizacja Park w Rożenku, na terenie gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1411). Lokalizacja: oddalony od drogi gminnej o 45m 
w stronę wschodnią. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1412). Lokalizacja: przy drodze gminnej w odległości ok. 
3m. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1413). Lokalizacja: przy drodze gminnej w odległości ok. 
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3m. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1414). Lokalizacja: przy drodze gminnej w odległości ok. 
4m. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1416). Lokalizacja: ok. 15 m od drogi krajowej E 74. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1417). Lokalizacja: rośnie przy drodze krajowej E 74. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1418). Lokalizacja: rośnie przy drodze krajowej E 74. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1419). Lokalizacja: rośnie przy drodze krajowej E 74. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1420). Lokalizacja: rośnie przy drodze krajowej E 74. 

 Bez nazwy, drzewo, gatunek: dąb bezszypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1421). Lokalizacja: rośnie przy drodze krajowej E 74. 

 Bez nazwy, głaz narzutowy (kod Inspire PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.1422). 
Lokalizacja: 300 m od gajówki Taraska, Nadleśnictwo Opoczno. 

 Dąb Mikołaj, drzewo, gatunek: dąb szypułkowy (kod Inspire 
PL.ZIPOP.1393.PP.1010012.5247. Lokalizacja: rośnie na działce ewidencyjnej nr 666 
obręb Skotniki. 

Użytki ekologiczne 

Bagno, zalewisko rzeki Czarnej (pow. 0,35 ha). Lokalizacja Rożenek, Leśnictwo 
Rożenek 

Bagno (pow. 0,3 ha). Lokalizacja: Taraska, Leśnictwo Taraska 

Bagno (pow. 0,46 ha). Lokalizacja: Taraska, Leśnictwo Taraska 

Bagno (pow. 0,63 ha). Lokalizacja: Taraska, Leśnictwo Taraska 

Bagno (pow. 0,39 ha). ). Lokalizacja: Skotniki, Leśnictwo Józefów. 

Bagno (pow. 4,55 ha). ). Lokalizacja: Skotniki, Leśnictwo Józefów. 

Bagno (pow. 3,75ha). Lokalizacja: Skotniki, Leśnictwo Józefów. 

Bagno (pow. 0,37 ha). Lokalizacja: Skotniki, Leśnictwo Józefów. 

Bagno (pow. 0,06 ha). Lokalizacja: Szarbsko, Leśnictwo Józefów. 

Bagno (pow. 0,06 ha). Lokalizacja: Szarbsko, Leśnictwo Józefów. 

Bagno (pow. 0,11 ha). Lokalizacja: Szarbsko, Leśnictwo Józefów. 

Bagno (pow. 0,56 ha). Lokalizacja: Skotniki, Leśnictwo Józefów. 

Skotniki I, bagno (pow. 0,14ha). Lokalizacja: Skotniki I, Nadleśnictwo Przedbórz.. 

Skotniki II, bagno (pow. 0,23ha). Lokalizacja: Skotniki, Nadleśnictwo Przedbórz. 

Skotniki III, siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków 
(pow. 0,47ha). Lokalizacja: Skotniki, Nadleśnictwo Przedbórz. 

Bagno (pow. 0,78 ha). Lokalizacja w Leśnictwie Grzegorzówka, gmina Ręczno, w 
obrębie ewidencyjnym Stobnica, w oddz.: 181l. 

* Źródło danych: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf 

Na terenie gminy znajdują się również zabytkowe parki podworskie (objęte rejestrem zabytków) 

w miejscowościach: Dębowa Góra, Rożenek, Skotniki, Szarbsko.  

Wzdłuż zachodniej granicy gminy ciągnie się główny korytarz ekologiczny Południowo-Centralny - 

Doliny Pilicy Południowy.  

3.2. Sytuacja demograficzna 

Czynnikiem wpływającym na rozwój gmin jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. 

Spadek liczby ludności to spadek liczby konsumentów, a zatem spadek zapotrzebowania na energię 

oraz jej nośniki. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 25



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2023 - 2030 

26 

Według ewidencji ludności (dane GUS – stan na koniec 2014 roku) gminę Aleksandrów zamieszkują: 

─ 4 383 osoby, w tym: 2.182 mężczyzn i 2.201 kobiet 

Według ewidencji ludności (dane GUS – stan na koniec 2020 roku) gminę Aleksandrów zamieszkuje: 

─ 4 279 osób, w tym: 2.279 mężczyzn i 2.144 kobiet 

Według ewidencji ludności (dane GUS – stan na koniec 2021 roku) gminę Aleksandrów zamieszkuje: 

─ 4 245 osób, w tym: 2.128 mężczyzn i 2.117 kobiet 

Pod względem liczby ludności gmina Aleksandrów jest jedną z mniej zaludnionych gmin powiatu 

piotrkowskiego - mieszkaocy gminy stanowią niespełna 5% ludności powiatu. Średnia gęstośd 

zaludnienia wynosi tu 30 osób na km2, przy średniej na poziomie powiatu ok. 64 osoby na km2.  

Mieszkaoców gminy Aleksandrów sukcesywnie ubywa. Zmiany demograficzne kształtują przede 

wszystkim niekorzystne/ujemne wskaźniki przyrostu naturalnego przy zróżnicowanych wskaźnikach 

salda migracji.  

Wykres 1. Liczba ludności w gminie Aleksandrów w latach 2014-2021 (źródło GUS) 

 

Tabela 2. Demografia w gminie Aleksandrów w latach 2014-2021  

Wyszczególnienie  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba ludności gminy 

Liczba ludności ogółem 4 383 4 384 4 397 4 352 4 355 4 326 4 279 4 245 

Liczba mężczyzn 2 182 2 180 2 194 2 185 2 186 2 165 2 135 2 128 

Liczba kobiet 2 201 2 204 2 203 2 167 2 169 2 161 2 144 2 117 

Liczba ludności według ekonomicznych grup wiekowych 

Wiek przedprodukcyjny 787 788 787 777 776 766 770 782 

Wiek produkcyjny 2 653 2 635 2 624 2 566 2 541 2 515 2 487 2 457 

Wiek produkcyjny - mobilny  1 622 1 614 1 613 1 595 1 573 1 569 1 559 1 541 

Wiek poprodukcyjny 943 961 986 1 009 1 038 1 045 1 022 1 006 

Wskaźniki demograficzne  

Przyrost naturalny  -30 -4 -20 -31 -5 -21 -35 -37 

Saldo migracji  3 - 21 -1 10 5 -19 -4 

Źródło: Dane GUS, Bank danych lokalnych (raport 21.09.2022r.) 
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Postępujące zmiany demograficzne - stopniowe zmniejszenie się liczby mieszkaoców gminy – 

niekorzystnie wpływają na strukturę wiekową miejscowej ludności. Zdecydowana większośd 

mieszkaoców znajduje się w wieku produkcyjnym. Z kolei najmniej liczną grupę stanowią osoby 

w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież do lat 17). 

Pozostałe wskaźniki demograficzne dla gminy Aleksandrów przedstawiają się następująco (według 

GUS, 2021):  

- współczynnik feminizacji: 99 kobiet na 100 mężczyzn, 

- udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem:  

 w wieku przedprodukcyjnym – 18,4 % osób 

 w wieku produkcyjnym – 57,9 % osób 

 w wieku poprodukcyjnym – 23,7 % osób  

- przyrost naturalny na 1000 ludności: -8,68 

- saldo migracji na 1000 osób:-0,94 

Prognoza ludności gmin na lata 2015-2035 opracowana przez Główny Urząd Statystyczny zakłada 

systematyczny spadek liczby ludności kraju – tempo tego zjawiska będzie wzrastad wraz z upływem 

czasu. Analogicznie będzie się przedstawiad sytuacja na terenie województwa łódzkiego oraz powiatu 

piotrkowskiego. Według Prognozy ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne) 

w gminie Aleksandrów w 2030 roku zamieszkiwad będzie 4.176 osób.  

3.3. Struktura gospodarki i poziom aktywności gospodarczej 

Uwarunkowania przyrodnicze (gleby niskiej jakości, duża lesistośd) oraz rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych wpływają na niski potencjał gminy Aleksandrów do rozwoju rolnictwa. Niemniej funkcja 

rolnicza pozostaje podstawowym działam gospodarki tego terenu. Działalnośd rolnicza w gminie 

prowadzona jest przez gospodarstwa indywidualne.  

Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (dane GUS) liczba gospodarstw rolnych 

kształtuje się na poziomie 783. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych:  

 do 1 ha włącznie – 5 gospodarstw o łącznej powierzchni 16,64ha 

 od 1 ha do 5 ha – 389 gospodarstw o łącznej powierzchni 1.543,21 ha 

 od 5 ha do 10 ha – 233 gospodarstwa o łącznej powierzchni 2.160,60 ha 

 od 10 do 15 ha – 84 gospodarstwa o łącznej powierzchni 1.261,60 ha 

 powyżej 15 ha – 72 gospodarstwa o łącznej powierzchni 2.186,76 ha 

Główny kierunek produkcji indywidualnej to produkcja roślinna - przeważa produkcja zbóż, uprawia 

się również ziemniaki oraz rośliny przemysłowe. Dla rolnictwa w gminie znaczenie ma również 

hodowla zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, drób). 

Do największych prywatnych pracodawców działających na terenie gminy należy zaliczyd następujące 

firmy: 

 Urszula Lena Grabowska BiG Spółka Cywilna – Skotniki. Kategoria działalności: Budownictwo, 
usługi i materiały budowlane, usługi budowlano – remontowe, realizacja projektów 
budowlanych; 
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 Zakład Chemiczny WABA WiB Jęcek - Dąbrowa nad Czarną, branża produkcyjna, produkcja 
wody demineralizowanej i elektrolitów siarkowych; 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej POLTRAK, Skotniki; 

 Tartak Zofia Paras, Skotniki. 

Na terenie gminy w 2014 roku zarejestrowane były: 

 182 podmioty gospodarki narodowej, w tym: 11 funkcjonujących w sektorze publicznym, 171 
w sektorze prywatnym. Sektor prywatny to głównie osoby fizyczne prowadzące działalnośd 
gospodarczą – 142 podmioty (ponad 83% z ogółu sektora prywatnego) 

W 2021 roku na terenie gminy zarejestrowanych było: 

 275 podmiotów gospodarki narodowej, w tym: 13 funkcjonujących w sektorze publicznym, 
260 w sektorze prywatnym. Sektor prywatny to głównie osoby fizyczne prowadzące 
działalnośd gospodarczą – 211 podmiotów (ponad 81% z ogółu sektora prywatnego) 

Tabela 3. Podmioty gospodarcze według sektorów własnościowych 

Wyszczególnienie 2014 2021 

Rejestr REGON ogółem  

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 182 275 

Sektor publiczny 11 13 

Sektor prywatny 171 260 

Sektor prywatny 

Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą 142 211 

Spółki handlowe 5 14 

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  1 1 

Spółdzielnie 2 1 

Stowarzyszenie i organizacje społeczne 8 8 
Źródło: Dane GUS, Bank danych lokalnych (raport 21.09.2022r.) 

Na przestrzeni lat liczba podmiotów gospodarczych wykazuje tendencję wzrostową. 

W gminie Aleksandrów wśród podmiotów prowadzących działalnośd gospodarczą zdecydowanie 

przeważają małe podmioty (np. jednoosobowe lub rodzinne) zajmujące się głównie handlem 

i usługami. Są to najczęściej sklepy i hurtownie (spożywcze, materiałów budowlanych, itp.), a także 

drobne zakłady produkcyjno-usługowe, jak warsztaty samochodowe, szwalnie, usługi remontowo-

budowlane, itp. Średnich przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych, jest niewiele. Na terenie gminy 

nie ma dużego przemysłu.  

Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej według klas wielkości 

Podmioty Rok bazowy: 2014 2021 

Ogółem: 182 275 

0-9 pracowników 174 268 

10-49 pracowników 8 7 

50-249 pracowników - - 
Źródło: Dane GUS, Bank danych lokalnych (raport 21.09.2022r.) 

Do największych grup branżowych według klasyfikacji PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) należy 

działalnośd z kategorii: usługi ogólnobudowlane oraz handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych.  
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3.4. Zasoby budowlane 

Tereny zainwestowane gminy to głównie zabudowa o charakterze siedliskowym. Zabudowa 

mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna ukształtowała się w oparciu o dostępnośd komunikacyjną 

oraz wartości naturalne środowiska przyrodniczego, głównie w postaci zwykłych siedlisk 

przydrożnych. Zabudowa zagrodowa, jednorodzinna grupuje się tworząc wsie – ulice. Dominuje tu 

budownictwo niskie, charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego zarówno pod względem formy, jak 

i funkcji, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z towarzyszącą zabudową związaną 

z działalnością gospodarczą mieszkaoców (zabudowa zagrodowa). 

Według danych GUS (stan na koniec 2014r.), na terenie gminy Aleksandrów było łącznie 1.775 

budynków mieszkalnych z liczbą mieszkao na poziomie 1.833. Podstawowe wskaźniki zasobów 

mieszkaniowych dla gminy Aleksandrów w tym czasie prezentują się następująco: 

 całkowita powierzchnia użytkowa mieszkao w gminie: 141.657 m2 

 przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania: 77,3 m2 

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę: 32,3 m2 

 mieszkania na 1000 mieszkaoców: 418,2 

W 2020 roku liczba budynków mieszkalnych w gminie Aleksandrów wzrosła do poziomu 1.841, 

natomiast łączna liczba mieszkao to 1.903. Podstawowe wskaźniki zasobów mieszkaniowych17: 

 całkowita powierzchnia użytkowa mieszkao w gminie: 150.019 m2 

 przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania: 78,8 m2 

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę: 35,1 m2 

 mieszkania na 1000 mieszkaoców: 444,7 

W zasobach mieszkaniowych dominuje własnośd prywatna.  

Wykres 2. Udział budynków mieszkalnych na terenie gminy Aleksandrów według okresów wybudowania 
(w %) 

 

  

                                                      
17 Materiał źródłowy : dane GUS, Bank danych lokalnych (raport 22.09.2022r.) 
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Analizując budynki pod względem okresu budowy należy stwierdzid, że mieszkania wybudowane 

przed 1944r. (tzw. stare zasoby mieszkaniowe) stanowią niespełna 11% ogółu mieszkao, natomiast 

udział budynków najnowszych, tj. powstałych po 2002 roku osiąga wskaźnik około 22%.  

Ruch budowlany, biorąc pod uwagę okres 2003-2020, kształtuje się na poziomie około 

17 mieszkao/rok i dotyczy budynków nowych, jak również po rozbudowie. Inwestycje mieszkaniowe 

prowadzone są wyłącznie w ramach budownictwa indywidualnego. Mieszkania z tego okresu 

charakteryzują się wysokim komfortem po stronie powierzchni użytkowej - średni metraż nowego 

mieszkania to około 106m2.  

Strukturę wiekową budynków należy wiązad ze standardem cieplnym budynków. W zależności od 

roku wzniesienia istniejące zasoby budowlane są bardzo zróżnicowane pod względem poziomu 

zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Starsze budynki (bez usprawnieo 

termommodernizacyjnych) mają wyższe zapotrzebowanie energetyczne od budynków nowszych, co 

wynika głównie ze zmian technologicznych materiałów budowlanych stosowanych w poszczególnych 

okresach budowy. Klasyfikację energetyczną budynków w zależności od okresu wybudowania 

pokazano w tabeli.  

Tabela 5. Energochłonnośd budynków w zależności od struktury wiekowej  

Okres 
wzniesienia 

Mieszkania 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię 

EP 
nieodnawialna energia pierwotna 

na jednostkę powierzchni 
pomieszczeo o regulowanej 

temperaturze powietrza  

EK 
 energia koocowa na jednostkę 

powierzchni pomieszczeo o 
regulowanej temperaturze 

powietrza 

lata tys.m
2
 % [kWh/m

2
/rok] [kWh/m

2
/rok] 

przed 1918 2,6 1,8 >350 >300 

1918-1944 12,9 8,6 300-350 260-300 

1945-1970 32,3 21,5 250-300 220-260 

1971-1978 17,5 11,6 210-250 190-220 

1979-1988 22,7 15,1 160-210 140-190 

1989-2002 14,5 9,7 140-180 125-160 

2003-2020 32,8 21,8 150 120 

nieustalone 14,9 9,9 ---------- ----------- 
Źródło: Krajowy plan mający na celu zwiększenie budynków o niskim zużyciu energii, Warszawa 2015r.  

W zależności od roku wzniesienia istniejące zasoby budowlane są bardzo zróżnicowane pod 

względem poziomu zapotrzebowania na energię cieplną – wskaźniki energochłonności, z uwagi na 

rodzaj stosownych w budownictwie technologii, są charakterystyczne dla zasobów budowlanych na 

terenie całego kraju.  

3.5. Systemy techniczne 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

Podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę obszaru gminy stanowi sied wodociągów funkcjonująca 

w oparciu o głębinowe ujęcia wody (studnie) w miejscowościach: Aleksandrów, Ciechomin, Jaksonek, 

Kotuszów, Niewierszyn, Siucice, Skotniki, Reczków Nowy. 

Łączna długośd rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 122 km (stan na koniec 2020r.), z przyłączami 

prowadzącymi do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w ilości 1994 szt. Przeciętne 
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zużycie wody przyjmuje wartośd około 42,2m3/mieszkaoca. Wskaźnik zwodociągowania gminy 

wyrażony liczbą osób korzystających z instalacji do ogółu ludności wynosi 92,1%.  

Na terenie gminy nie ma sieci kanalizacji sanitarnej oraz nie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków 

komunalnych. Mieszkaocy korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków w liczbie 472 sztuki oraz 

z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne w liczbie 800 sztuk (dane GUS, stan na koniec 

2021r.). Nieczystości ciekłe wywożone są do oczyszczalni poza terenem gminy przez firmy 

zewnętrzne, na indywidualne zgłoszenie mieszkaoców. W okresie 2023-2030 planowa jest dalsza 

kanalizacja gminy w oparciu o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Etap III (w 2023r.) 

 budowa przydomowa oczyszczalni ścieków Etap IV (w latach 2023 - 2024) 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Etap V (w latach 2025-2026) 

3.6. Infrastruktura transportowa i środki transportu  

Oś komunikacyjną gminy stanowią drogi powiatowe. Przebiegająca przez gminę droga krajowa nr 74 

umożliwia połączenia regionalne, podobnie jak leżąca przy samej granicy gminy droga krajowa nr 12. 

W gminie jest ogółem około 50,7 km dróg powiatowych oraz około 46,20 km dróg gminnych. Sied 

dróg publicznych uzupełniają pozostałe drogi wewnętrzne poszczególnych miejscowości. W gminie 

nie ma sieci kolejowej.  

Ruch pojazdów na drogach ulega ciągłemu zwiększeniu. Generalny Pomiar Ruchu (GPR) wykonywany 

na drodze nr 74 na odcinku Sulejów - Żarnów wykazuje ogólny wzrost natężenia ruchu 

komunikacyjnego (średniego dobowego ruchu) – wyniki pomiarów wykonywanych na ww. drodze w 

latach: 2010, 2015 i 2020/2021 przedstawia tabela poniżej.  

Tabela 6. Średni dobowy ruch pojazdów na drodze krajowej nr 74 w pobliżu gminy Aleksandrów  

Nr drogi - odcinek 
Pojazdy 

silnikowe 
ogółem 

Struktura ruchu według liczby pojazdów 

motocykle 
samochody 
osobowe, 
mikrobusy 

lekkie 
samochody 
ciężarowe 

(dostawcze) 

samochody 
ciężarowe 

autobusy ciągniki 

POMIARY 2010 ROK 

74 Sulejów - Żarnów 7586 16 3749 793 2962 54 12 

POMIARY 2015 ROK 
74 Sulejów - Żarnów 8702 26 4402 813 3391 62 8 

POMIARY 2020/2021 
74 Sulejów -Żarnów 10565 37 5578 1206 3705 27 12 
Źródło: www.gddkia.gov.pl 

3.7. Stan sektora energetycznego  

Ciepłownictwo 

Na terenie gminy nie występują sieci cieplne oraz brak jest dużych źródeł produkcji ciepła. 

Zaopatrzenie w ciepło oparte jest o nieliczne kotłownie lokalne, zlokalizowane głównie przy 

obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, urząd, itp. oraz o indywidualne systemy 

grzewcze. Kotłownie lokalne mieszczą się bezpośrednio przy zasilanym budynku i są to źródła ciepła 
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o mocy znacznie poniżej 1MW. W obiektach gminnych, które nie są ogrzewane całorocznie, w celach 

grzewczych wykorzystuje się energię elektryczną (świetlice wiejskie, remizy, budynki hydroforni, itp.). 

Tabela 7. Zestawienie źródeł ciepła w sektorze budynków użyteczności publicznej 

Nazwa jednostki Źródło ciepła*/rok montażu 
Moc źródła 

(kW) 
Rodzaj paliwa 

Zużycie paliwa 
w skali roku 

Budynek wielofunkcyjny (mieszczący 
Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia ) 
w Aleksandrowie 

Kocioł olejowy/2005r. 153/210 Olej opałowy 28 tys. m
3
 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 
w Aleksandrowie 

Kocioł olejowy/2000r 140 Olej opałowy 22,0 tys. m
3
 

Szkoła Podstawowa w Skotnikach Kocioł olejowy/2004r 200 Olej opałowy 13,4 tys. m
3
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Dąbrowie nad Czarną 

Kocioł olejowy z podajnikiem 
pelletu/1996r. 

170 
Olej opałowy/ 

pellet 
60 Mg pelletu 

2,0tys.m
3
 

Świetlica wiejska, Siucice  Kocioł na ekogroszek 29 ekogroszek 2 Mg 

Remiza OSP, Dabrowa nad Czarną  
Energia elektryczna – 
instalacja fotowoltaiczna o 
mocy 5,2kW 

70 
energia 

elektryczna 
- 

Gminne Centrum Kultury w Starej 
Ogrzewanie 
elektryczne/2018 

- 
energia 

elektryczna 
- 

Świetlica wiejska, Dabrowa nad 
Czarną  

Ogrzewanie 
elektryczne/2017 

- 
energia 

elektryczna 
- 

Świetlica wiejska, Jaksonek 
Ogrzewanie 
elektryczne/2010 

- 
energia 

elektryczna 
- 

Świetlica wiejska, Ciechomin 
Ogrzewanie 
elektryczne/2010 

- 
energia 

elektryczna 
- 

Świetlica wiejska, Skotniki 
Ogrzewanie 
elektryczne/2014 

- 
energia 

elektryczna 
- 

Świetlica wiejska, Niewierszyn 
Ogrzewanie 
elektryczne/2006 

- 
energia 

elektryczna 
- 

* dane UG w Aleksandrowie 

Indywidualne systemy grzewcze w zabudowie mieszkaniowej to w przewadze instalacje centralnego 

ogrzewania sporadycznie piece kaflowe, kominki. Indywidualne źródła ciepła to źródła ciepła 

niewielkich mocy bazujące głównie na paliwie węglowym, bardzo rzadko oleju opałowy. Stosunkowo 

duży jest również udział wykorzystania w domowych instalacjach biomasy (drewna oraz resztek z 

rolnictwa). 

Elektroenergetyka 

Gmina Aleksandrów jest w pełni zelektryfikowana. Energia elektryczna dostarczana jest do 

odbiorców na terenie gminy magistralnymi napowietrznymi liniami 15 kV, wyprowadzonymi ze stacji 

110/15kV: 

- „Myślibórz” – zlokalizowanej w miejscowości Myślibórz na terenie gminy Żarnów; 

- „Sulejów” – zlokalizowanej przy ul. Cmentarnej w miejscowości Sulejów; 

- „Przedbórz” - zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej w miejscowości Przedbórz. 

Dla dostarczenia energii i mocy elektrycznej dla poszczególnych odbiorców służy terenowa sied 

elektroenergetyczna 15 kV z lokalnymi stacjami transformatorowymi oraz linie niskiego napięcia (nN).  

Zestawienie linii elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) zasilających obszar gminy 

Aleksandrów: 

 linia 15kV „GPZ Sulejów – Biała” 
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 linia 15kV „GPZ Myślibórz – Trojanowice” 

 linia 15kV „GPZ Przedbórz – Kooskie” 

 linia 15kV „GPZ Myślibórz – Aleksandrów” 

 linia 15kV „GPZ Myślibórz – Sulejów” 

Istniejąca sied elektroenergetyczna pokrywa potrzeby zasilania w energię elektryczną wszystkich 

odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy - dostęp do energii elektrycznej jest powszechny.  

Odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy zasilani są głównie z sieci niskiego napięcia, są to 

głównie gospodarstwa domowe (zabudowa mieszkaniowa), placówki handlowo-usługowe, drobna 

wytwórczośd, obiekty gminne (urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia, itd.) oraz oświetlenie dróg i miejsc 

publicznych. Energia elektryczna dostarczana jest wszystkim odbiorcom na tradycyjne cele 

przygotowania posiłków, przygotowania wody użytkowej, napędu urządzeo elektrycznych, 

oświetlenia. W niewielkim stopniu energia elektryczna używana jest do celów ogrzewania 

pomieszczeo. Odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia 15kV (rozliczani według taryfy B) są 

nieliczni. 

Na terenie gminy Aleksandrów w roku bazowym 2014 było 2.326 odbiorców energii elektrycznej, 

a wielkośd zużycia kształtowała się na poziomie około 5 767,5 MWh. 

W 2020 roku liczba odbiorców energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 2.419, wielkośd zużycia 

energii to 6 163,6 MWh.   

Podział odbiorców na grupy taryfowe i zmiany wielkości poboru energii elektrycznej dla roku 

bazowego 2014 i roku oceny 2020 pokazano w zestawieniu. 

Tabela 8. Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Aleksandrów  

Wyszczególnienie 2014 2015 

Grupa taryfowa B 
Liczba odbiorców 2 2 

Zużycie energii elektrycznej *kWh+ 948 453 770 424 

Grupa taryfowa C 
Liczba odbiorców 203 201 

Zużycie energii elektrycznej *kWh+ 902 884 1 816 215 

Grupa taryfowa G 
Liczba odbiorców 2 121 2 216 

Zużycie energii elektrycznej *kWh+ 2 916 164 3 576 971 

Razem 
Liczba odbiorców 2 326 2 419 

Zużycie energii elektrycznej *kWh+ 4 767 501 6 163 610 

Źródło: PGN 2020 oraz dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 

Zapotrzebowanie terenu gminy na energię elektryczną systematycznie rośnie.  

Gazownictwo 

Gmina Aleksandrów nie jest zgazyfikowana. Mieszkaocy gminy, głównie do celów kulinarnych, 

korzystają z gazu propan-butan w butlach. Jest to forma bardzo rozpowszechniona, ze względu na 

dostępnośd punktów dystrybucji butli gazowych. W gminie istnieją pojedyncze przydomowe 

instalacje na gaz ciekły wykorzystywany do celów grzewczych.  
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Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Stan oraz potencjał możliwości wykorzystania i zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie 

gminy Aleksandrów przedstawiono poniżej (ocena na podstawie dostępnych opracowao 

tematycznych w tym pn. Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce 

energetycznej województwa łódzkiego):  

 hydroenergetyka – na terenie gminy funkcjonują 4 małe elektrownie wodne – dwie 

w miejscowości Dąbrowa nad Czarną (o mocy 55kW i 33kW) i po jednej w miejscowościach 

Siucice Kolonia (moc 37kW) i Rożenek (moc 40KW); 

 energia wiatru – teoretycznie możliwościach dla efektywnej pracy siłowni wiatrowej na terenie 

gminy istnieją, co wynika z przynależności terenowej do tzw. „korzystnej” strefy energii wiatru 

w Polsce. Wydajnośd energetyczną siłowni wiatrowych będą ograniczad wszelkie lokalne czynniki, 

takie jak: rodzaj i ukształtowanie terenu, wskaźnik lesistości, ograniczona dostępnośd otwartego 

terenu z uzbrojeniem w sied elektroenergetyczną.  

 energia słoneczna - według rejonizacji obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania 

energii słonecznej, cały teren gminy znajduje się w rejonie RIII (rejon centralny). Uśredniony 

potencjał energii promieniowania słonecznego w ciągu roku dla tego rejonu wynosi ok. 

985 kWh/m2. Rzeczywiste wartości nasłonecznienia zależą także od uwarunkowao lokalnych 

i mogą odbiegad od podanych dla danego regionu wartości średnich. Energia słoneczna stanowi 

jedno z głównych alternatywnych źródeł pozyskania energii na terenie gminy. Sprzyjają temu 

warunki nasłonecznienia oraz sytuacja ogólnokrajowa, gdzie pozyskiwanie energii słonecznej do 

celów energetycznych jest coraz bardziej rozpowszechniane, również za pomocą wsparcia 

finansowego (np. preferencyjne kredytowanie, dotacje).  

W 2014 rok na terenie gminy Aleksandrów instalacje wykorzystujące energię promieniowania 

słonecznego do produkcji energii były nieliczne – mikroinstalacja w miejscowości Wólka 

Skotnicka o mocy 0,01MWe oraz kilkadziesiąt (około 30szt.) kolektorów słonecznych do produkcji 

ciepłej wody w zabudowie mieszkaniowej prywatnej. 

W latach 2015-2020 (według danych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź18) na terenie gminy 

Aleksandrów przyłączono do sieci niskiego napięcia 37 sztuk mikroinstalacji o łącznej mocy 

przyłączeniowej 361,6kW.  

W latach 2021-2022 przyłączono do sieci niskiego napięcia 89 sztuk mikroinstalacji o łącznej 

mocy przyłączeniowej 608,9kW.  

W planach na najbliższe lata jest przyłączenie do sieci średniego napięcia 4 elektrowni 

słonecznych, według danych PGE Dystrybucja S.A. Odziała Łódź: w miejscowości Reczków Nowy 

(2 instalacje o mocach: 500kW i 550kW) oraz Włodzimierzów (2 instalacje o mocach: 310kW 

i 490kW).  

Dodatkowo wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację kolejnych 

instalacji na terenie gminy Aleksandrów, w miejscowościach: Borowiec, Jaksonek, Stara Kolonia 

i Dębowa Góra.  

 ciepło geotermalne - zasoby energii cieplnej możliwe do pozyskania z wód geotermalnych w 

rejonie położenia gminy Aleksandrów nie są określone (nie występują udokumentowane zasoby 

złóż wód termalnych nadających się do wykorzystania jako nośnik energii dla celów energetyki 

cieplnej). Jednak z uwagi na rodzaj zabudowy charakteryzujący się małą gęstością potrzeb 

                                                      
18

 Pismo znak: L.dz. PGED0068704KW22/2022 10-RP-000734-2022/DB z dnia 18 sierpnia 2022r. 
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cieplnych nie wydaje się celowym planowanie wykorzystania tej technologii dla pokrycia potrzeb 

cieplnych odbiorców z terenu gminy. Alternatywą dla systemów energetyki geotermalnej są 

rozwiązania wykorzystujące energię skumulowaną w gruncie, m.in. pompy ciepła (płytka 

geotermia); 

 biogaz – na terenie gminy Aleksandrów nie występują biogazownie rolnicze, aktualnie brak 

również planów w tym zakresie. Na terenie gminy nie ma możliwości pozyskiwania gazu 

„składowiskowego” oraz biogazu z oczyszczania ścieków- gmina nie posiada na swoim terenie 

składowiska odpadów komunalnych, brak również oczyszczalni ścieków.  

 biomasa na terenie gminy wykorzystywana jest głównie w prywatnych instalacjach na cele 

grzewcze – spalane jest głównie drewno i odpady z gospodarki leśnej oraz z rolnictwa. Duże 

zalesienie terenu gminy w połączeniu z rolniczym charakterem użytkowania gruntów świadczą 

o potencjalne energetycznego wykorzystania biomasy w przyszłości. 

Największe możliwości efektywnego wykorzystania OZE na terenie gminy Aleksandrów mają energia 

słoneczna (kolektory słoneczne i fotowoltaika) oraz płytka geotermia (pompy ciepła). Odnawialne 

źródła energii są alternatywą dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw 

kopalnych). Wzrost udziału energii z tych źródeł może w znacznym stopniu przyczynid się do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego. 

3.8. Gospodarka odpadami 

Na terenie gminy nie ma składowisk odpadów.  

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmina Aleksandrów zapewnia właścicielom 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy odbiór wytworzonych w gospodarstwach domowych 

odpadów komunalnych. System zbiórki odpadów komunalnych opiera się na zbiórce odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych. 

W 2014 roku z terenu gminy Aleksandrów zebrano ok. 447,4 Mg19 zmieszanych odpadów 

komunalnych. Odpady komunalne na terenie gminy Aleksandrów powstają przede wszystkim w 

sektorze gospodarstw domowych, które odpowiadają za wytwarzanie ok. 98% całkowitej masy 

odpadów komunalnych zmieszanych. 

W 2020 roku w gminie zebrano ok. 395,09 Mg zmieszanych odpadów komunalnych20. Odpady 

komunalne z sektora gospodarstw domowych stanowią około 93% ogółu zebranych odpadów 

komunalnych.  

Tabela 9. Informacja w zakresie ilości odpadów zmieszanych zebranych z obszaru gminy Aleksandrów 
w 2014r. i 2020r.  

Rodzaj odpadów 
Gospodarka odpadami- ilośd 

2014 2020 

Odpady komunalne zmieszane zebrane ogółem *Mg+ 447,4 395,09 

Odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych [Mg] 439,20 366,38 

Odpady zmieszane z gosp. domowych na 1 mieszkaoca *kg+ 102,3 91,9 

Źródło: GUS, Bank danych lokalnych (raport 23.05.2022r.) 

  

                                                      
19

 GUS Bank danych lokalnych (raport z dnia 03.10.2022r.) 
20

 ibidem 
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3.9. Diagnoza stanu powietrza  

Zanieczyszczenia zawarte w atmosferze mają istotny wpływ zarówno na zdrowie człowieka, jakośd 

ekosystemów, jak i zmiany klimatu. W strukturze emitowanych zanieczyszczeo przeważają 

zanieczyszczenia gazowe, a wśród nich dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla nie jest gazem 

toksycznym i stąd jego zawartośd w powietrzu nie jest normowana. Zanieczyszczenie to jednak 

stanowi, obok metanu i podtlenku azotu, najważniejszy składnik gazów powodujących występowanie 

efektu cieplarnianego, który sprzyja powstawaniu m.in. powodzi i susz. 

Ocena jakości powietrza i obserwacja zachodzących zmian dokonywana jest corocznie w ramach 

paostwowego monitoringu. Oceny tej w poszczególnych województwach dokonuje Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Dla województwa łódzkiego badania odbywają się w odniesieniu do 

dwóch stref:  

 aglomeracji łódzkiej (PL 1001) 

 strefy łódzkiej (PL 1002) – w której znajduje się gmina Aleksandrów 

Ocena jakości powietrza dokonywana jest z uwzględnieniem wymagao określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu21. Klasyfikację stref przeprowadza się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: 

- kryteria dotyczące ochrony zdrowia ludzi, dla wskaźników: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek 
azotu NO2, tlenek węgla CO, pył PM10, pył PM2,5, ołów Pb, nikiel Ni, kadm Cd, arsen As, 
benzo(a)piren w pyle zawieszonym B(a)P, ozon O3, 

- kryteria określone w celu ochrony roślin, dla wskaźników: dwutlenek siarki SO2, tlenek azotu 
NOx, ozon O3. 

Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy pod względem wszystkich substancji podlegających ocenie, do 

jednej z poniższych klas:  

- klasa A (dla ozonu D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomu celu 
długoterminowego (dla ozonu D1) 

- klasa C (C1 dla pyłu PM2,5 faza II; D2 dla ozonu) – jeżeli stężenia zanieczyszczeo na terenie 
strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziom celu 
długoterminowego (dla ozonu D2) 

W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego 

odniesiono się do ogólnej oceny jakości powietrza prezentowanej przez GIOŚ dla obszaru strefy 

łódzkiej PL 1002. Strefa badania jest rozległa i obejmuje m.in. przedmiotowy obszar gminy 

Aleksandrów. Dodatkowo zaprezentowano dane dotyczące jakości powietrza w roku bazowym.  

Tabela 10. Jakośd powietrza atmosferycznego w strefie łódzkiej (PL 1002) w 2014r., 2020r. i w 2021 roku 

KRYTETRIA USTALONE POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA LUDZI 

NAZWA 

STREFY 

SYMBOL KLASY WYNIKOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEO DLA OBSZARU CAŁEJ STREFY 

SO2
 

NO2
 

CO
 

C6H6
 

PM10
 

PM2,5 Pb As Cd  Ni B(a)P O3 O3** 

2014 ROK 

strefa łódzka A A A A C C A A A A C A D2 

                                                      
21

 Dla kryteriów dotyczących ochrony zdrowia ludzi ocenę przeprowadza się dla wszystkich stref. Dla kryteriów określonych 
w celu ochrony roślin ocenę przeprowadza się tylko dla strefy łódzkiej 
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2020 ROK 

strefa łódzka A A A A C A/C1* A A A A C A D2 

2021 ROK 

strefa łódzka A A A A C C/C1* A A A A C A D2 

KRYTETRIA USTALONE POD KĄTEM OCHRONY ROŚLIN 

NAZWA 

STREFY 

SYMBOL KLASY WYNIKOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEO DLA OBSZARU CAŁEJ STREFY 

SO2 NOx 
O3 poziom 
docelowy 

O3 poziom celu 
długoterminowego 

2014 ROK 

strefa łódzka A A A D2 

2020 ROK 

strefa łódzka A A A D2 

2021 ROK 

strefa łódzka A A A D2 

* dla pyłu PM2,5 poziom dopuszczalny w uśrednieniu rocznym II faza strefa uzyskała klasę C1  
** dla ozonu, poziom celu długoterminowego strefa uzyskała klasę D2 

Materiał źródłowy: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014r.; Roczna ocena jakości powietrza 
w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ DMŚ, Łódź 2021 oraz Roczna ocena jakości powietrza w 
województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2021, GIOŚ DMŚ, Łódź 2022 

W 2021 roku w strefie łódzkiej doszło do przekroczenia norm jakości powietrza, według klasyfikacji: 

 z uwagi na ochronę zdrowia ludzi – poziomu dopuszczalnego PM10 oraz PM2,5 (faza II), 
poziomu docelowego B(a)P oraz poziomu celu długoterminowego ozonu O3 

 z uwagi na ochronę roślin – poziomu celu długoterminowego ozonu O3 

Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza, że jakośd powietrza na terenie całej strefy nie 

spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności prowadzenia 

intensywnych działao na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast 

potrzebę podjęcia odpowiednich działao w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły 

o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeo.22 Ocena jakości powietrza wskazuje na 

potrzebę wprowadzania działao naprawczych, według wytycznych programu ochrony powietrza. 

Program ochrony powietrza 

Programy ochrony powietrza są instrumentem administracyjnym, służącym do zarządzania jakością 

powietrza w strefach. Aktualnie dla województwa łódzkiego obowiązuje Program ochrony powietrza 

i plan działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (Kod Programu 

PL1002PM10dPM2.5aBaPaO38_2018) przyjęty Uchwałą NR XX/303/20 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego z dnia 15 września 2020r.   

  

                                                      
22

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2021, GIOŚ DMŚ, Łódź 2022 
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Ocena jakości powietrza z uwzględnieniem zapisów Programu ochrony powietrza i planu działao 
krótkoterminowych dla strefy łódzkiej 23 

Program ochrony powietrza i plan działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (tzw. POP) został 

opracowany w związku z odnotowanymi w 2018 roku przekroczeniami standardów jakości powietrza 

w województwie łódzkim.  

Gmina Aleksandrów, według zapisów POP nie została wskazana jako obszar przekroczeo standardów 

jakości powietrza w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu oraz ozonu.  

Podstawowym celem opracowania POP jest uzyskanie poprawy jakości powietrza i dotrzymanie 

obowiązujących standardów emisyjnych. W związku z tym zaplanowano działania, które mają na celu 

uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeo do powietrza. 

W harmonogramie realizacji działao naprawczych poszczególnym gminom sfery łódzkiej przypisano 

wykonanie konkretnych zadao. Działania naprawcze dla gminy Aleksandrów ujęte w harmonogramie: 

 redukcja emisji zanieczyszczeo ze źródeł małej mocy do 1 MW (działanie naprawcze PL1002_ZSO) 

Wymagany efekt rzeczowy realizacji działania: 

Gmina 
Aleksandrów 

powierzchnia, na której wymagana jest zmiana sposobu ogrzewania *m
2
] 

szacunkowe 
koszty *tys. zł+ ogółem 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

5 060 510 810 1 010 1 010 1 010 710 637,0 

 prowadzenie edukacji ekologicznej (kod działania EE)  

 prowadzenie działao kontrolnych (kod działania KPP) 

Poza w/w zadaniami do ogólnych kierunków działao, które wpływają na poprawę stanu jakości 

powietrza w sposób pośredni zaliczono: 

 Zaplanowanie instrumentów wsparcia nakierowanego na łagodzenie ekonomicznych skutków 
przeprowadzonej wymiany kotłów (np. zwiększenia kosztów paliwa lepszej jakości) 

 Wprowadzenie w województwie łódzkim systemu wsparcia doradczego na poziomie gminnym 

 Zwiększenie skuteczności przyjętych kanałów informacyjnych i komunikacyjnych 

 Ograniczenie wpływu emisji zanieczyszczeo z transportu drogowego 

 Kształtowanie polityki przestrzennej w sposób sprzyjający poprawie stanu jakości powietrza 

 Realizacja uchwały nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeo w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Zadania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów przysłużą się 

redukcji emisji zanieczyszczeo do powietrza, w tym pyłu PM10 i PM2,5, B(a)P oraz osiągnięciu 

dopuszczalnych stężeo tych substancji, a zatem pośrednio wpłyną na wypełnienie głównych założeo 

Programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej. W związku z realizacją programu ochrony powietrza 

oraz planu działao krótkoterminowych w niniejszym Planie wyznaczono cel dodatkowy w zakresie 

redukcji wskazanych wyżej zanieczyszczeo powietrza.  

  

                                                      
23

 Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie programu ochrony 
powietrza i planu działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5935) 
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4. Bilans energetyczny gminy Aleksandrów w roku bazowym  

Rok bazowy przy aktualizacji zapisów planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) pozostaje bez zmian 

w stosunku do wcześniejszego Planu (PGN2022), w związku z tym przedstawiono zapotrzebowanie na 

energię i paliwa gminy Aleksandrów w roku 2014 jako podsumowanie wyliczeo ujętych 

w dokumencie pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2017-2022 

przyjęty Uchwałą Nr XIX/149/2017 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2017r.  

4.1. Zapotrzebowanie na energię finalną w roku bazowym 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Zużycie energii elektrycznej w gminie Aleksandrów w 2014 roku kształtowało się na poziomie około 

4 767,5 MWh, w tym w ujęciu sektorowym zapotrzebowanie wyniosło:  

 Urządzenia/obiekty użyteczności publicznej – 307,7 MWh 

 Budynki mieszkalne (gospodarstwa domowe) – 2 916,2 MWh  

 Obiekty działalności gospodarczej – 1 318,6 MWh 

 Oświetlenie uliczne –225,0MWh 

Wykres 3. Struktura bilansu elektroenergetycznego gminy Aleksandrów (%), według grup użytkowników 
w roku bazowym 

 

Zapotrzebowanie na energię cieplną 

Bilans zapotrzebowania na energię cieplną na terenie gminy Aleksandrów w roku bazowym 

oszacowano na poziomie całkowitym około 34.534,0 MWh, w tym:  

 obiekty użyteczności publicznej – 881,2 MWh 

 budynki mieszkalne (gospodarstwa domowe) – 31.323,8 MWh 

 obiekty działalności gospodarczej – 2.329,0 MWh) 

6%

61%

28%

5%

Urządzenia / obiekty 
użyteczności publicznej

Budynki mieszkalne 
(gospodarstwa domowe)

Obiekty działalności 
gospodarczej

Oświetlenie uliczne
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Wykres 4. Struktura zużycia ciepła na terenie gminy Aleksandrów, według grup użytkowników (w %) w roku 
bazowym 

4.2. Gospodarka paliwowa w roku bazowym 

Gospodarka paliwowa w zakresie zaopatrzenia w ciepło w roku bazowym 

Potrzeby cieplne w gminie Aleksandrów pokrywane są przy wykorzystaniu następujących paliw: 

paliwa stałe (paliwa węglowe oraz biomasa), olej opałowy, gaz płynny i energia elektryczna. Na 

terenie gminy nie występuje dystrybucja gazu ziemnego. 

Tabela 11. Zapotrzebowanie na energię cieplną (MWh/rok) w roku bazowym z uwzględnieniem czynników 
grzewczych 

Sektor 
Paliwa stałe Gaz 

propan-
butan 

Energia 
elektryczna 

Olej 
opałowy 

OZE** Razem paliwa 
węglowe 

Biomasa 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

83,1 316,7 0,0 28,6 452,8 0,0 881,20 

Budynki mieszkalne 23914,1 6 059,5 390,1 452,93 456,2 51,0 31 323,8 

Obiekty działalności 
gospodarczej 

1569,5 303,8 104,3 189,4 162,0 0,0 2 329,0 

Razem: 25 566,7 6680,0 494,4 670,9 1071,0 51,0 34534,0 
* dane PGN2022, ** kolektory słoneczne 

Tabela 12. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa i energię na terenie gminy Aleksandrów dla potrzeb 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w roku bazowym 

Sektor 
Gaz propan – 
butan (Mg) 

Olej 
opałowy 
(tys. dm

3
) 

Energia 
elektr. 
(MWh) 

Paliwa 
węglowe 

(Mg) 

Biomasa 
(Mg) 

OZE – 
kolektory 
słoneczne 

(GJ) 
Drewno, 

pellet 

Budynki użyteczności 
publicznej 

- 48,6 28,6 11,5 60,0 - 

Budynki mieszkalne 29,7 48,9 452,9 3311,2 1398,3 183,6 

Budynki działalności 
gospodarczej 

7,9 17,4 189,4 217,3 70,1 0 

Razem: 37,6 114,9 670,9 3540,0 1528,4 183,6 

* dane PGN2022   

2%

91%

7%

Obiekty użyteczności publicznej

Budynki mieszkalne 
(gospodarstwa domowe)
Obiekty działalności 
gospodarczej
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Wykres 5. Udział paliw i energii w pokryciu zapotrzebowania gminy Aleksandrów na ciepło w roku bazowym 

Gospodarka paliwowa w zakresie transportu w roku bazowym 

Głównym nośnikiem energii w transporcie jest olej napędowy, którego spalanie pokrywa około 73,5% 

zapotrzebowania na energię koocową. Udział benzyny kształtuje się na poziomie około 22%. Udział 

paliwa gazowego w bilansie paliw spalanych w transporcie jest stosunkowo niewielki i wynosi około 

4%. W transporcie drogowym na terenie gminy w 2014 roku nie stosuje się energii elektrycznej. 

Tabela 13. Liczba pojazdów na terenie gminy Aleksandrów w roku bazowym 

Rodzaj pojazdu Liczba 

Rodzaj paliwa 

Benzyna 
Olej 

napędowy 
LPG 

LPG/CNG – jako 
paliwo 

alternatywne 

Autobus 13 - 13 - - 

Motocykl, motorower 485 485 - - - 

Ciągnik rolniczy 646 - 646 - - 

Samochód ciężarowy  297 97 176 - 24 

Samochód osobowy  2508 1411 515 - 582 

Razem: 3949 1993 1350 - 606 

* dane PGN2022 

Tabela 14. Ilośd spalonego paliwa oraz zużycie energii przez pojazdy na terenie gminy Aleksandrów w roku 
bazowym  

Nośnik Zużycie energii 

Rodzaj Ilośd *dm
3
] MWh/rok [%] 

Benzyna 886.184,8 8381,4 22,4 

Olej napędowy 2.715.769,5 27457,6 73,5 

LPG/CNG 231.506,7 1520,9 4,1 

Razem: 37.359,9 100 

* dane PGN2022 

 

  

19,3%

1,4%

0,1%

3,1%

74,0%

1,9%

Biomasa (drewno i pellet)

Gaz propan - butan

OZE (kolektory słoneczne)

Olej opałowy

Paliwa węglowe

Energia elektryczna
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5. Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie analizy uwarunkowao lokalnych, stanu istniejącego oraz przeprowadzonej 

inwentaryzacji źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeo powietrza, wskazano obszary problemowe, 

czyli aspekty o największej uciążliwości dla gminy Aleksandrów w kontekście realizacji strategii 

niskoemisyjnego rozwoju. Obszary problemowe w gminie Aleksandrów to: 

I. Energochłonnośd budynków mieszkalnych 

W sektorze mieszkalnictwa występują budynki charakteryzujące się dużym zapotrzebowaniem na 

energię do ogrzewania, które spowodowane jest przede wszystkim słabą izolacyjnością cieplną 

przegród budowlanych. Ponadto należy również wskazad, że najczęściej stosowanym źródłem 

ogrzewania w zabudowie mieszkaniowej są piece węglowe. W znacznej mierze są to źródła 

przestarzałe technologicznie o niskiej sprawności, tj. nieefektywne energetycznie. Odczuwalna 

w związku z tym staje się uciążliwośd tzw. „niskiej emisji”. Duża ilośd kotłów starego typu o niskiej 

sprawności świadczy o możliwościach tkwiących w modernizacji kotłowni i wymianie kotłów 

centralnego ogrzewania na nowoczesne o znacznie wyższej sprawności. Prowadzenie takich działao 

przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw i obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.  

II. Niska świadomośd ekologiczna lokalnej społeczności w obszarze ochrony powietrza 

i klimatu 

Niska świadomośd społeczna oraz wieloletnie nawyki, które skutkują spalaniem w piecach domowych 

paliw o bardzo niskiej jakości (nierzadko również różnego rodzaju odpadów) to największy problem w 

kontekście realizacji strategii niskoemisyjnego rozwoju gminy. Jest to istotna przeszkoda przy 

wprowadzaniu różnego rodzaju programów środowiskowych dla mieszkaoców, np. związanych 

z wymianą wyeksploatowanych pieców węglowych na kotły nowoczesne, również z możliwością 

zmiany paliw na bardziej ekologiczne. Barierą często jest ekonomia tego typu przedsięwzięd, tj. 

niechęd do większych kosztów ogrzewania nawet przy większym komforcie. Czynniki takie jak 

zwiększona efektywnośd energetyczna, mniejsze emisje substancji zanieczyszczających do powietrza 

często są pomijane. 

III. Znikomy udział OZE w produkcji energii 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozostaje na niskim poziomie. Związane jest to przede 

wszystkim z wysokimi kosztami instalacji. Taki stan potwierdza słusznośd działao podejmowanych 

w celu zwiększenia ilości urządzeo odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. 

IV. Emisja komunikacyjna  

Jest to problem w skali ogólnokrajowej. Obserwowany od kilkudziesięciu lat zdynamizowany rozwój 

transportu drogowego, to przyczyna wzrostu emisji zanieczyszczeo powodowanych przez transport 

samochodowy – dynamice zwiększania liczby pojazdów towarzyszy niekorzystna zmiana struktury 

wiekowej pojazdów. Fakt ten powoduje również coraz większe natężenie ruchu w gminie, stwarza to 

potrzebę racjonalnego rozwoju sieci komunikacyjnej wewnątrz gminy oraz koniecznośd poprawy 

infrastruktury transportowej. Jako główne kierunki działao możliwe do realizacji na terenie gminy 

należy wskazad poprawę jakości sieci dróg w gminie, budowę ciągów pieszych, rowerowych oraz 

pieszo-rowerowych 

V. Niewystarczające środki w budżecie gminnym na realizację działao z zakresu ochrony 

powietrza i klimatu 
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Realizacja działao w zakresie ograniczania zużycia energii i emisji zanieczyszczeo wymaga znacznych 

nakładów finansowych. Pomocne w tym wypadku mogą okazad się dofinansowania zarówno ze 

środków krajowych jak i unijnych. 

VI. Obecnośd energochłonnych lamp w systemie oświetlenia ulicznego 

Udział emisji CO2 ze zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w całkowitej emisji 

z terenu gminy Aleksandrów jest nieznaczny, niemniej jednak obecnośd przestarzałych, 

energochłonnych opraw oświetleniowych powoduje, iż w sektorze oświetlenia ulicznego tkwi 

potencjał podniesienia efektywności energetycznej. Efekt można osiągnąd poprzez zastąpienie lamp 

wykonanych w przestarzałej technologii nowymi, bardziej efektywnymi źródłami światła (np. 

wysokoprężne lampy sodowe lub lampy typu LED).  

6. Bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla  

Rok bazowy przy aktualizacji zapisów planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) pozostaje bez zmian 

w stosunku do wcześniejszego Planu (PGN2022), w związku z tym poniżej przedstawiono wyniki 

Bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) w oparciu o dokument pierwotny tj. Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2017-2022 przyjęty Uchwałą Nr XIX/149/2017 Rady 

Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2017r.  

Inwentaryzację emisji dwutlenku węgla do atmosfery wykonano w oparciu o bilans energetyczny 

gminy Aleksandrów w roku bazowym.  

Jako rok bazowy inwentaryzacji przyjęto rok 2014. Jest to rok, w stosunku do którego będzie 

wyznaczony cel ograniczenia emisji CO2 na terenie gminy, w zależności od przyjętego roku 

docelowego – aktualnie rokiem docelowym jest rok 2030. 

Zasięg terytorialny inwentaryzacji obejmuje obszar wyłącznie w granicach administracyjnych gminy. 

Do wyliczenia emisji CO2 posłużono się zestawem wskaźników jednostkowych w zależności od 

nośnika energii, wskaźniki te są stosowne do obliczeo efektów ekologicznych (redukcja emisjo CO2) 

na każdym etapie oceny, ewaluacji i monitoringu Planu.  

Tabela 15. Wartości wskaźników emisji CO2 ze zużycia 1 MWh energii (wykorzystane w ramach 
inwentaryzacji emisji) 

Nośnik 
Standardowy 

współczynnik emisji 
Mg CO2/MWh  

Źródła danych 

Energia elektryczna 0,890 Wytyczne NFOŚiGW  

Olej opałowy 0,279 
Uprawnienia do emisji, wg KOBIZE – Wartości opałowe (WO) i 

wskaźniki emisji CO2
 
(WE) w roku 2013 do raportowania w 

ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do 
Emisji za rok 2016 

Węgiel 0,351 

Benzyna silnikowa 0,249 

Olej napędowy 0,267 

Gaz płynny 0,227 
* dane PGN2022 

Bazowa inwentaryzacja emisji uwzględnia całośd emisji CO2 wynikłej z koocowego zużycia energii na 

terenie gminy, bez uwzględnienia emisji innych gazów cieplarnianych (CH4 oraz N2O), które według 

wytycznych Porozumienia Burmistrzów nie są wymagane do obliczeo (według wskaźników 

standardowych opracowanych zgodnie z wytycznymi IPCC).  
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Wskaźnik emisji CO2 ze spalania biomasy, biopaliw oraz emisja ze zużywanej tzw. „zielonej energii 

elektrycznej” przyjmowane są jako wartośd zerowa. Zakłada się, że biomasa spalana na terenie gminy 

pozyskiwana jest w całości na tym terenie. 

Wyniki obliczeo – rok bazowy 

Sumaryczna wartośd emisji CO2 w 2014 roku wynosiła 23.391,7 MgCO2. 

Tabela 16. Wielkości emisji CO2 według sektora użytkowników w roku bazowym 

Sektor 
Zużycie energii Emisja CO2 

Udział w emisji 
całkowitej 

[MWh/rok] [MgCO2/rok] [%] 

Obiekty użyteczności publicznej  1160,3 429,5 1,8 

Budynki mieszkalne 33787,1 11205,1 47,9 

Obiekty działalności gospodarczej  3458,2 1793,4 7,7 

Oświetlenie uliczne 225 200,3 0,9 

Transport 37359,9 9763,4 41,7 

Razem: 75990,5 23391,7 100 

Źródło: PGN2022 

Wykres 6. Udział sektorów w całkowitej emisji CO2 na terenie gminy Aleksandrów w 2014 roku 

 

Najwyższą wartością emisji CO2 na terenie gminy charakteryzują się dwa sektory, tj.: sektor 

budynków mieszkalnych, który odpowiada za blisko 48% całkowitej emisji CO2 oraz sektor transportu 

z udziałem 41,7%. Najmniejszy udział w bilansie emisji CO2 ma sektor oświetlenia ulicznego (ok. 0,9%) 

oraz obiektów użyteczności publicznej (1,8%).  

W tabeli przedstawiono udział poszczególnych paliw i energii w całkowitej emisji CO2. 

  

1,8%

47,9%

7,7%0,9%
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Obiekty użyteczności publicznej

Budynki mieszkalne

Obiekty działalności 
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Tabela 17. Wielkości emisji CO2 ogółem z terenu gminy Aleksandrów w 2014 roku 

Nośnik 
Zużycie energii Emisja CO2 

Udział w emisji 
sumarycznej 

[MWh/rok] [MgCO2/rok] [%] 

Energia elektryczna 4767,5 4243,2 18,1 

Gaz ziemny 0,0 0,0 0,0 

Paliwo węglowe 25566,7 8973,9 38,4 

OZE - biomasa 6680,0 0,0 0,0 

OZE – energia słoneczna 51,0 0,0 0,0 

Gaz płynny 2015,3 457,5 2,0 

Olej opałowy 1071 298,9 1,3 

Benzyna silnikowa 8381,4 2087,0 8,9 

Olej napędowy 27457,6 7331,2 31,3 

Razem: 75 990,5 23 391,7 100,0 

Źródło: PGN2022 

Wykres 7. Udział poszczególnych nośników energii i paliw w całkowitej emisji CO2 w roku bazowym 

 

W tabelach poniżej przedstawiono szczegółowo wielkośd emisji CO2 w poszczególnych sektorach 

w zależności od nośnika energii – o wielkości emisji CO2 decyduje ilośd zużywanej energii oraz rodzaj 

stosowanego nośnika energii.  

Tabela 18. Wielkośd emisji CO2 w sektorze obiektów użyteczności publicznej w zależności od rodzaju nośnika 
energii (rok bazowy) 

Nośnik 
Zużycie energii Całkowita emisja CO2 

[MWh/rok] [%] [MgCO2/rok] [%] 

Energia elektryczna ogółem 307,7 26,5 273,9 63,8 

Paliwo węglowe 83,06 7,2 29,2 6,8 

OZE - biomasa 316,66 27,3 0,0 0,0 

Olej opałowy 452,9 39,0 126,4 29,4 

Razem 1160,3 100,0 429,50 100,0 

w tym: 

2,0%

18,1%

1,3%
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8,9%

31,3% Gaz płynny
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Ogrzewanie budynków (co + cwu) 881,2 75,9 181,1 42,2 

Energia elektryczna (poza 
ogrzewaniem) 279,1 24,1 248,4 57,8 

Źródło: PGN2022 

Tabela 19. Wielkośd emisji CO2 w sektorze budynków mieszkalnych w zależności od rodzaju nośnika energii 
(rok bazowy) 

Nośnik 
Zużycie energii Całkowita emisja CO2 

[MWh/rok] [%] [MgCO2/rok] [%] 

Energia elektryczna ogółem 2916,2 8,6 2595,4 23,2 

Paliwo węglowe 23914,1 70,8 8393,8 74,9 

OZE - biomasa 6059,5 17,9 0,0 0,0 

Gaz płynny 390,1 1,2 88,6 0,8 

Olej opałowy 456,2 1,35 127,3 1,1 

OZE – energia słoneczna 51 0,15 0,0 0,0 

Razem 33787,1 100,0 11205,1 100,0 

 Ogrzewanie budynków (co + cwu) 31323,8 92,7 9012,8 80 

Energia elektryczna (poza 
ogrzewaniem) 

2463,27 7,3 2192,3 20 

Źródło: PGN2022 

Tabela 20. Wielkośd emisji CO2 w sektorze obiektów działalności gospodarczej w zależności od rodzaju 
nośnika energii (rok bazowy) 

Nośnik 
Zużycie energii Całkowita emisja CO2 

[MWh/rok] [%] [MgCO2/rok] [%] 

Energia elektryczna ogółem 1318,6 38,1 1173,6 65,4 

Paliwo węglowe 1569,5 45,4 550,9 30,7 

OZE - biomasa 303,8 8,8 0,0 0,0 

Gaz płynny 104,3 3,0 23,7 1,3 

Olej opałowy 162,0 4,7 45,2 2,5 

Razem 3458,20 100,0 1793,40 99,9 

Energia elektryczna (poza 
ogrzewaniem) 

1129,2 32,7 1072,1 59,8 

Źródło: PGN2022 

Tabela 21. Wielkośd emisji CO2 w sektorze oświetlenia ulicznego (rok bazowy) 

Oświetlenie uliczne 
Zużycie energii Emisja CO2 

[MWh/rok] [MgCO2/rok] 

Energia elektryczna 225,0 200,3 

Źródło: PGN2022 

Tabela 22. Wielkośd emisji CO2 w sektorze transportu (rok bazowy) 

Nośnik 
Zużycie energii Całkowita emisja CO2 

[MWh/rok] [%] [MgCO2/rok] [%] 

Benzyna 8381,4 22 2087,0 21,4 

Olej napędowy 27457,6 73 7331,2 75,1 

LPG 1520,9 4 345,2 3,5 

Razem 37359,9 100,00 9763,4 100 

Źródło: PGN2022  
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7. Plan działao na rzecz gospodarki niskoemisyjnej  

7.1. Plan strategiczny - cele strategiczne i szczegółowe  

Celem Planu jest określenie działao zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia 

wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Gmina 

Aleksandrów poprzez opracowanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zamierza podejmowad 

skonkretyzowane działania, których realizacja przyczyni się do wzrostu efektywności wykorzystania 

paliw i energii, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza na jej obszarze.  

Do najważniejszych kierunków działao, które mogą przyczynid się dla osiągnięcia długoterminowych 

celów należą m.in.:  

- dążenie do osiągnięcia jak najwyższego stopnia termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej i budynków mieszkalnych, 

- modernizacje źródeł ciepła (kotłowni lokalnych i indywidualnych) oraz zmiana instalacji na 
ekologiczne, 

- promocja oraz wspieranie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych (w szczególności 
instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła),  

- podejmowanie działao edukacyjnych i promujących, 

- budowa, przebudowa i remonty dróg publicznych oraz infrastruktury około drogowej w celu 
poprawy płynności ruchu i ograniczenia emisji zanieczyszczeo pochodzących od środków 
transportu, 

- właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej, 

- modernizacja oświetlenia, 

- wdrożenie systemu zielonych zamówieo publicznych. 

Ujęte w Planie działania nie ograniczają się w swych założeniach wyłącznie do zadao będących 

w kompetencjach ustawowych samorządu gminnego. Przewiduje się również kierunki interwencji, 

dla których jednostkami realizującymi/wdrażającymi będą inne podmioty, np. przedsiębiorstwa 

energetyczne, samorząd powiatowy, zarządcy nieruchomości.  

Plan strategiczny wymaga zachowania spójności i ciągłości procesu wdrażania, co pozostaje w gestii 

władz samorządowych. W realizację poszczególnych założeo powinni byd zaangażowani wszyscy 

interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a w szczególności:  mieszkaocy i zarządcy 

nieruchomości,  przedsiębiorstwa, instytucje oświatowe, zdrowotne. 

Biorąc pod uwagę: przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za emisję CO2, 

zapotrzebowanie na energię i paliwa oraz zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności 

energetycznej oraz zmian klimatycznych określono cel główny /strategiczny rozwoju gminy 

Aleksandrów w kierunku gospodarki niskoemisyjnej do 2020r. i 2022r.  

Cel główny/strategiczny wdrażania strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów 

do 2020 roku i dalej do 2022 roku to: 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i poprawa stanu jakości powietrza w gminie Aleksandrów 

poprzez: 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do roku bazowego o około: 
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- 1,3% do 2020 roku (zakładana redukcja emisji wyniesie około 312,71 Mg) 

- 1,5% do 2022 roku (zakładana redukcja emisji wyniesie około 342,41 Mg 

 poprawę efektywnośd energetycznej i zmniejszenie zużycia energii finalnej w stosunku do 

roku bazowego o około 1% (zakładana redukcja zużycia energii finalnej wyniesie około 739,41 

MWh do 2020 roku i 779,81 MWh do 2022 roku) 

 zwiększenie w bilansie energetycznym udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z 

poziomu około 8,8% w roku bazowym do poziomu 9% w roku 2020 i 9,1% w roku 2022 roku 

 ograniczenie emisji innych zanieczyszczeo powietrza: 

- pyłu PM10 do 2020 roku o około 0,16Mg i do 2022 roku o około 0,24Mg 

- pyłu PM2,5 do 2020 roku o około 0,15Mg i do 2022 roku o około 0,22 Mg 

- benzo(a)piranu do 2020 roku o około 0,0001Mg i do 2022 roku o około 0,0002 Mg 

* w odnawialnych źródłach energii uwzględnia się również biomasę  

Cel główny/strategiczny wdrażania strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów 

do 2030 roku to: 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i poprawa stanu jakości powietrza w gminie Aleksandrów 

poprzez: 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do roku bazowego o około: 

- 50,6% do 2030 roku (zakładana redukcja emisji wyniesie około 11 836,17 Mg/rok) 

 poprawę efektywnośd energetycznej i zmniejszenie zużycia energii finalnej w stosunku do 

roku bazowego o około 3,9% (zakładana redukcja zużycia energii finalnej wyniesie około 

2936,18 MWh/rok) 

 zwiększenie w bilansie energetycznym udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

z poziomu około 8,8% w roku bazowym do poziomu 17,3% w roku 2030 roku (wzrost produkcji 

energii z OZE o 13 178,39MWh/rok) 

 ograniczenie emisji innych zanieczyszczeo powietrza: 

- pyłu PM10 do 2030 roku o około 2,898Mg 

- pyłu PM2,5 do 2030 roku o około 2,5416Mg  

- benzo(a)piranu do 2030 roku o około 0,0013Mg  

* w odnawialnych źródłach energii uwzględnia się również biomasę  

Cel w zakresie redukcji innych zanieczyszczeo powietrza do 2030 roku 

Gmina Aleksandrów należy do strefy łódzkiej badania jakości powietrza, dla której odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeo w powietrzu i związku z tym realizowany jest 

Program ochrony powietrza i planu działao krótkoterminowych dla strefy łódzkiej. W oparciu 

o harmonogram rzeczowo – finansowy planu działao na lata 2023-2030 wyznaczono cel redukcyjny 

w zakresie redukcji zanieczyszczeo do powietrza do 2030 roku. 

Główny cel strategiczny wyznacza się w odniesieniu do roku bazowego 2014, w związku z tym cel 

strategiczny wdrażania krótko/średnioterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie 

gminy Aleksandrów do 2030 roku wyznacza się narastająco, tj. uwzględniając efekty wdrażania 

przedsięwzięd PGN2022 (główne wskaźniki monitorowania do 2020r. i w latach 2021-2022) oraz 
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planowane efekty ekologiczne i energetyczne wynikające z realizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego planu zadao na lata 2023-2030. 

Osiągnięcie celu głównego, zarówno w perspektywie do 2020 roku (dla PGN2022), jak również 

w perspektywie do 2030 roku, sprzyjad będzie realizacja celów szczegółowych. 

 Zmniejszenie strat ciepła w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i działalności 
gospodarczej poprzez ich termomodernizację, 

 Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych we wszystkich sektorach 
użytkowników energii – dążenie do ograniczenia „niskiej emisji” i poprawy efektywności 
energetycznej, 

 Propagowanie oraz wsparcie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez wymianę energochłonnych 
źródeł światła, modernizacje w systemie oświetlenia ulicznego, 

 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury komunikacyjnej, 

 Właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej, 

 Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkaoców gminy, 

 Podejmowanie działao promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2 oraz podniesienie 
efektywności energetycznej. 

7.2. Zadania planowane do realizacji  

Osiągnięcie założonego celu strategicznego wdrażania strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie 

gminy Aleksandrów jest możliwe poprzez realizację konkretnych działao w wyznaczonym okresie 

czasowym. W Planie uwzględnia się zadania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne (edukacyjne, 

promocyjne).  

Krótkoterminowe oraz średnioterminowe zadania przedstawiono w postaci harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, który zawiera:  

 nazwę zadania,  

 podmioty odpowiedzialne za realizację,  

 przewidywany termin realizacji,  

 szacunkowe koszty wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania,  

 szacunkowe określenie efektu ekologicznego i energetycznego. 

Na terenie gminy Aleksandrów istnieje potencjał dla wprowadzenia działao wpisujących się 

w gospodarkę niskoemisyjną i efektywne wykorzystanie zasobów, jednak na obecnym etapie 

opracowania niniejszego Planu wiele działao nie zostało skonkretyzowanych, m.in. z powodu braku 

gotowości technicznej lub możliwości finansowych lub z powodu braku należytej identyfikacji 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Projekty obarczone tego rodzaju niepewnością 

realizacji nie zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym PGN. 

Do kooca 2022 roku, zgodnie z zapisami PGN2022, aby osiągnąd cel strategiczny 

krótko/średnioterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów 

wdrażano plan działao ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym PGN Gminy Aleksandrów. 

Harmonogram określony jest czasowo tj. na lata 2015-2020 i 2021-2022. 
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W punkcie 7.3. Stopieo realizacji przedsięwzięd ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Aleksandrów do 2022 roku (PGN2022) przedstawiono wykaz działao zaplanowanych w PGN2022 jako 

raport ze stanu ich realizacji na koniec 2020 r. i 2022r. Punkt 7.4. Lista zadao i harmonogram 

wdrażania Planu na lata 2023-2030 zawiera zadania na nowy okres obowiązywania Planu.  

7.3. Stopieo realizacji przedsięwzięd ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Aleksandrów (PGN2022) do 2020r. i 2022r.  

Niniejszy punkt poświęcono ocenie stopnia realizacji zadao ujętych w Planie24 względem 

wyznaczonych celów strategicznych wdrażania krótko/średnioterminowej strategii rozwoju 

niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów do 2020 roku i do 2022 roku. Zaprezentowana 

analiza stanu realizacji planu zadao stanowi swoistego rodzaju raport z realizacji PGN2022 określony 

ilościowo na koniec roku 2020 i 2022 roku. Ocenę koocową rezultatów przeprowadzono 

uwzględniając podstawowe wskaźniki monitorowania, przypisane poszczególnym zadaniom.  

Cele strategiczne gminy Aleksandrów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2020 roku i 2022 roku – Plan 
ilościowy w odniesieniu do roku bazowego 2014 

CELE OKREŚLONE ILOŚCIOWO/GŁÓWNE WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 
PLAN na koniec:  

2020 roku 2022 roku 

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do roku bazowego  

[Mg CO2/rok] 
312,71 342,41 

Procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego 1,3 1,5 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego 
[MWh/rok] 

739,41 779,81 

Procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego 1,0 1,0 

Zwiększenie w bilansie energetycznym udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych o [MWh/rok] 

67,6 91,2 

Procentowa zmiana w stosunku do udziału z roku bazowego 8,8% 9,0 9,1 

CELE OKREŚLONE ILOŚCIOWO/ DODATKOWE WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

PLAN na koniec:  

2020 roku 2022 roku 

Ograniczenie emisji pyłu PM10 [Mg PM10/rok] 0,16 0,24 

Ograniczenie emisji pyłu PM2,5 [Mg PM10/rok] 0,15 0,22 

Ograniczenie emisji benzo(a)piranu [Mg B(a)P/rok] 0,0001 0,0002 

* suma efektów ekologicznych zadao przedstawionych w harmonogramie realizacji zadao na rzecz ograniczenia niskiej emisji   

Ocena stopnia realizacji przedstawiona jest oddzielnie dla każdego zadania ujętego 

w harmonogramie rzeczowo – finansowy PGN Gminy Aleksandrów do 2020 roku i do 2022 roku 

i zawiera: 

- krótką informację na temat zakresu realizacji zadania 

- koszty inwestycyjne – koszty rzeczywiste poniesione w związku z realizacją poszczególnych 
projektów inwestycyjnych. Dla części zadao inwestycyjnych przedstawiono koszty szacunkowe 

                                                      
24

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2017-2022 przyjęty Uchwałą Nr XIX/149/2017 
Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2017r. – dokument obowiązuje do kooca 2022 roku 
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- uzyskane efekty ekologiczne i energetyczne – nadrzędne wskaźniki monitorowania oraz 
wskaźniki dodatkowe: 

 efekt energetyczny – redukcja zużycia energii koocowej *MWh/rok+ i produkcja energii z OZE 

[MWh/rok] 

 efekt ekologiczny – redukcja gazów cieplarnianych *Mg CO2/rok] oraz dodatkowo: redukcja pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz B(a)P. 

Poniżej zaprezentowano wszystkie zadania zaplanowane w PGN2022 obejmujące okres realizacji za 

lata 2015-2020 i 2021-2022 przypisując im status realizacji, określający stan wdrażania na koniec 

2020 roku i 2022 roku, tj.: 

 zrealizowane 
 częściowo zrealizowane 
 w trakcie realizacji 
 niezrealizowane 
 ciągłe (dotyczy wyłączenie zadao nieinwestycyjnych) 

Analizę stanu wdrażania odniesiono do wszystkich planowanych przedsięwzięd zarówno tych 

o charakterze inwestycyjnym, jak i nieinwestycyjnym. 
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Tabela 23. Zadania planowane do realizacji do 2020 roku i 2022 roku – ocena stopnia wdrażania strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów 

Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

SEKTOR: OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

PLAN 

Zadanie 1. Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej 
Usprawnienie termomodernizacyjne 
przegród budowlanych 

2017-2020 
Gmina 

Aleksandrów 
150,0 25,4 9,6 - - - 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 1 

CZĘŚCIOWO 
ZREALIZOWANE 

Zadanie 1. Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej 
Usprawnienie termomodernizacyjne 
przegród budowlanych 

2017-2018 
Gmina 

Aleksandrów 
591,1 - - 2 363,1 117,7 34,24 

2021-2022 

W ramach zadania zrealizowano następujące projekty: 
- Poprawa infrastruktury dla potrzeb aktywności artystycznej i kulturalnej w Gminie Aleksandrów poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury 

w miejscowości Stara. Okres realizacji 2017-2018. Nakłady inwestycyjne: 591 140,88zł. Źródła finansowania RPO WŁ 2014-2020 Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał 
endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury oraz budżet gminy.  
Budynek wcześniej nie był ogrzewany, efektów ekologicznych i energetycznych nie określa się.  

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Niewierszynie – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Okres realizacji 2021 - 2022. Nakłady 
inwestycyjne około 248.096,85zł. Źródła finansowania: WFOŚiGW w Łodzi Program Priorytetowy: Racjonalizacja zużycia energii oraz budżet gminy. 
Zakres rzeczowy: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu zewnętrznego, wymiana okien i drzwi, modernizacja w systemie grzewczym – montaż pompy ciepła i instalacji 
PV o mocy 5kW w miejsce kotła węglowego.  
Efekty energetyczne i ekologiczne określono na podstawie audytu energetycznego: 

 Redukcja zużycia energii koocowej – 101,8MWh/rok 

 Redukcja emisji CO2 – 27,3Mg/rok 

 Produkcja energii z OZE  - 4,88MWh/rok 

- Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną. Okres realizacji 2021-2022. Nakłady inwestycyjne około 
2 115 000,00zł. Źródła finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz budżet gminy. W ramach projektu budynek wyposażony został w nowy system grzewczy – 
pompa ciepłą z instalacją PV o mocy 5kW. 
Efekty energetyczne i ekologiczne (szacunkowo): 

 Redukcja zużycia energii koocowej – 15,9MWh/rok 
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Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

 Redukcja emisji CO2 –9,94Mg/rok 

 Produkcja energii z OZE  - 4,88MWh/rok 

 
Zadanie 2. Modernizacja w systemie ogrzewania i wentylacji  30,0 25,9 7,6 - - - 

PLAN 
Modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania oraz wentylacji – Remiza OSP w 
Dąbrowie nad Czarną 

2017-2020 
Gmina 

Aleksandrów 
15,0 5,8 2,0 - - - 

PLAN 
Modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji – Szkoła 

Podstawowa w Skotnikach 
2021-2022 

Gmina 
Aleksandrów 

15,0 20,1 5,6 - - - 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 2 

CZĘŚCIOWO 
ZREALIZOWANE 

Zadanie 2. Modernizacja w systemie 
ogrzewania i wentylacji, w tym: 

2021-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
- - - - - - 

ZREALIZOWANE 
Modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania oraz wentylacji – Remiza OSP w 
Dąbrowie nad Czarną 

2021-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
- - - - - - 

Zadanie polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji zrealizowano w latach 2021-2022 jako jeden z elementów projektu pn. Rozbudowa i nadbudowa 
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną – efekty tego przedsięwzięcia podano łącznie w zadaniu Nr 1.  

NIEZREALIZOWANE 
Modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji – Szkoła 

Podstawowa w Skotnikach 
- - - - - - - - 

 
Zadanie 3. Instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej 70,0 - 79,0 50,0 - 6,2 

PLAN 
Montaż kotła na biomasę dla potrzeb zasilania 
w ciepło budynku mieszczącego Urząd Gminy i 

Ośrodek Zdrowia w Aleksandrowie 
2017-2020 

Gmina 
Aleksandrów 

20,0 39,2 72,8 - - - 

PLAN 
Montaż instalacji OZE (słonecznych i pomp 

ciepła) w budynkach „gminnych” 
2017-2022 

Gmina 
Aleksandrów 

50,0 10,4 6,2 50,0 10,4 6,2 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 3 

CZĘŚCIOWO 
ZREALIZOWANE 

Zadanie 3. Instalacje odnawialnych 
źródeł energii w budynkach użyteczności 

2021-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
- - - - - - 
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Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

publicznej, w tym: 

NIEZREALIZOWANE 
Montaż kotła na biomasę dla potrzeb zasilania 
w ciepło budynku mieszczącego Urząd Gminy i 

Ośrodek Zdrowia w Aleksandrowie 
- 

Gmina 
Aleksandrów 

- - - - - - 

CZĘŚCIOWO 
ZREALIZOWANE 

Montaż instalacji OZE (słonecznych i pomp 
ciepła) w budynkach „gminnych” 

2021-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
- - - - - - 

Instalacja odnawialnych źródeł energii zrealizowana została w ramach projektu pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrowa nad 
Czarną – elementem projektu był montaż pompy ciepła i instalacji PV. Efekty tego przedsięwzięcia podano łącznie w zadaniu Nr 1. 

 
PODSUMOWANIE SEKTOR: OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PLAN DO 2020 

ZREALIZOWANE DO 
2020 

PLAN DO 2022 
ZREALIZOWANE DO 

2022 

Spodziewany efekt energetyczny – zmniejszenie zużycia energii finalnej *MWh/rok+  51,3 - 51,3 117,7 

Efekt ekologiczny  - redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] 96,2 - 102,4 37,24 

Energia wytworzona z OZE [MWh/rok] 49,6 - 60,0 9,76 

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 *Mg /rok+ 0,00828 - 0,02284 0,32086 

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 *Mg /rok+ 0,00424 - 0,01776 0,29442 

Redukcja emisji B(a)P [Mg /rok] 0,00004 - 0,00005 0,00023 
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Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

SEKTOR: MIESZKALNICTWO 

PLAN 

Zadanie 1. Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych Usprawnienia 
termomodernizacyjne przegród 
budowlanych oraz modernizacja w 
systemie ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych 

2017-2022 
Zarządcy 

budynków 
315,0 82,8 29,1 122,0 30,4 10,7 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 1 

ZREALIZOWANE 

Zadanie 1. Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych Usprawnienia 
termomodernizacyjne przegród 
budowlanych oraz modernizacja w 
systemie ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych 

2018-2022 
Mieszkaocy 

gminy  
Brak 

danych  
334,8 152,62 

Brak 
danych 

334,8 140,04 

W ramach Programu Priorytetowego WFOŚiGW „Czyste powietrze” na terenie gminy Aleksandrów realizowano zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji 

pyłów i innych zanieczyszczeo do atmosfery. Dofinansowaniem objęto inwestycje w budynkach mieszkalnych osób fizycznych polegające przede wszystkim na wymianie źródeł ciepła starej 

generacji na nowoczesne źródła ciepła, dodatkowo dla części przedsięwzięd realizowano łącznie z wymianą źródła ciepła modernizacje instalacji c.o. oraz elementy termomodernizacji 

budowlanej. Łącznie w latach 2018-2022 udzielono 36 dotacji. Efekty ekologiczne i energetyczne wydzielono szacunkowo wg okresu realizacji do kooca 2020 roku oraz za lata 2021-2022. 

W ramach programu Priorytetowego WFOŚiGW „Niska Emisja i OZE i Termomodernizacja” na terenie gminy Aleksandrów realizowano zadanie pn. Zakup i montaż kotła na pellet 16kW 

oraz powietrznej pompy ciepła do c.w.u. w budynku jednorodzinnym w miejscowości Aleksandrów. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2017r. Koszt całkowity 21 tys. zł. Efekt ekologiczny, wg 

danych WFOŚiGW w Łodzi, to redukcja emisji CO2 – 12,58Mg/rok. 

Efekty energetyczne i ekologiczne (osiągnięte do kooca 2020r.): 

 Redukcja zużycia energii koocowej – 334,8MWh/rok 

 Redukcja emisji CO2 –152,62Mg/rok 

 

Efekty energetyczne i ekologiczne (osiągnięte w latach 2021-2022): 

 Redukcja zużycia energii koocowej – 334,8MWh/rok 

 Redukcja emisji CO2 –140,04Mg/rok 
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Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

PLAN 

Zadanie 2. Wsparcie wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
mieszkaniowym Montaż odnawialnych 
źródeł energii w budynkach mieszkalnych 

2017-2022 
Zarządcy 

budynków 
225,0 

18,0  
energia z OZE 

5,3 165,0 
13,2  

energia z OZE 
3,9 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 2 

ZREALIZOWANE 

Zadanie 2. Wsparcie wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
mieszkaniowym Montaż odnawialnych 
źródeł energii w budynkach mieszkalnych 

2017-2022 
Mieszkaocy 

gminy  
1 808,0 

343,52 
energia z OZE 

305,73 3 044,5 
578,46 

energia z OZE 
514,83 

Ustalono (na podstawie informacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź), że w okresie realizacji Planu do 2020r. na terenie gminy Aleksandrów do sieci elektroenergetycznej 0,4kV 

przyłączono łącznie 37 instalacji fotowoltaicznych o całkowitej mocy około 361,6kWp.  

Orientacyjnie określono produkcję energii elektrycznej na poziomie maksymalnym do 343,52MWh/rok (wskaźnik 950kWh/1kW mocy). Efekt ekologiczny oszacowano na poziomie 
557,72MgCO2/rok (redukcja emisji CO2 do powietrza według standardowego współczynnika emisjo CO2 dla energii elektrycznej na poziomie 0,890 Mg CO2/1MWh). Koszt oszacowano za 
pomocą wskaźnika jednostkowego 5.000zł /1kW mocy instalacji.  
Efekty energetyczne i ekologiczne (według szacunków): 

 Redukcja emisji CO2 – 305,73Mg/rok 
 Produkcja energii z OZE – 343,52 MWh/rok 

W latach 2021-2022 na terenie gminy przyłączono do sieci niskiego napięcia 89 sztuk instalacji fotowoltaicznych o całkowitej mocy 608,9kWp (na podstawie informacji PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Łódź).  
Orientacyjnie określono produkcję energii elektrycznej na poziomie maksymalnym do 578,83MWh/rok (wskaźnik 950kWh/1kW mocy). Efekt ekologiczny oszacowano na poziomie 
557,72MgCO2/rok (redukcja emisji CO2 do powietrza według standardowego współczynnika emisjo CO2 dla energii elektrycznej na poziomie 0,890 Mg CO2/1MWh). Koszt oszacowano za 
pomocą wskaźnika jednostkowego 5.000zł /1kW mocy instalacji.  
Efekty energetyczne i ekologiczne (według szacunków): 

 Redukcja emisji CO2 – 514,83Mg/rok 
 Produkcja energii z OZE – 578,46 MWh/rok 

 

PLAN 

Zadanie 3. Edukacja lokalnej społeczności 
w zakresie efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii 
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 

2017-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
10,0 Nie dotyczy 10,0 Nie dotyczy 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 3 
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Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

CIĄGŁE 

Zadanie 3. Edukacja lokalnej społeczności 
w zakresie efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii 
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 

2017-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
- Nie dotyczy - Nie dotyczy 

Gmina realizuje różnego typu akcje edukacyjne i informacyjne podnoszące świadomośd ekologiczną i energetyczną na rzecz oszczędności energii, redukcji kosztów zakupu energii, nowych 
wzorców konsumpcji. Akcje informacyjne związane są m.in. z takimi działaniami jak:  

- bieżąca informacja o możliwościach pozyskania źródeł finansowania na działania ekologiczne oraz publikacje na stronie internetowej informacji dotyczących problematyki 
związanej z „niską emisją”. Bieżące doradztwo/pomoc w zakresie ubiegania się o dofinansowanie np. z programu „Czyste Powietrze” 

- edukacja dzieci i młodzieży na temat dbałości o środowisko, czystośd powietrza i o właściwych postawach konsumenckich realizowana w placówkach oświatowych na terenie 
gminy 

Zadanie o charakterze nieinwestycyjnym realizowane na bieżąco. Kosztów organizacji zadania oraz spodziewanych efektów nie określa się. 

 
PODSUMOWANIE SEKTOR: MIESZKALNICTWO PLAN DO 2020 

ZREALIZOWANE DO 
2020 

PLAN DO 2022 
ZREALIZOWANE DO 

2022 

Spodziewany efekt energetyczny – zmniejszenie zużycia energii finalnej *MWh/rok+  82,8 334,80 113,20  

Efekt ekologiczny  - redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] 34,4 458,35 49,00  

Energia wytworzona z OZE [MWh/rok] 18,0 343,52 31,20  

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 [Mg/rok] 0,14112 0,728870 0,202160  

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 *Mg/rok+ 0,13104 0,591520 0,187720  

Redukcja emisji B(a)P [Mg/rok] 0,0001 0,000390 0,000140  
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Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

SEKTOR: OŚWIETLENIE ULICZNE 

Zadanie 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 661,5 44,1 39,2 150,0 10,0 8,9 

PLAN 

Wymiana przestarzałych rtęciowych lamp 
oświetleniowych na energooszczędne (np. 
LED) 

2017-2020 
Gmina 

Aleksandrów 
661,5 44,1 39,2 - - - 

PLAN 
Wymiana lamp sodowych na oprawy 
nowej generacji 

2020-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
   150,0 10,0 8,9 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 1 

CZĘŚCIOWO 
ZREALIZOWANE 

Zadanie 1. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego, w tym: 

2018 
Gmina 

Aleksandrów 
177,4 42,0 37,38 - - - 

CZĘŚCIOWO 
ZREALIZOWANE 

Wymiana przestarzałych rtęciowych lamp 
oświetleniowych na energooszczędne (np. 
LED) 

2018 
Gmina 

Aleksandrów 
177,4 42,0 37,38 - - - 

NIEZREALIZOWANE 
Wymiana lamp sodowych na oprawy 
nowej generacji 

- - - - - - - - 

Gmina prowadzi inwestycje polegające na modernizacji, rozbudowie oświetlenia ulicznego w kierunku spadku energochłonności lamp oświetleniowych.  

W 2018r. w ramach środków własnych gminy Aleksandrów wymieniono 280 szt. przestarzałych i energochłonnych lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED.  

Zakres inwestycji: Napowietrzna linia oświetlenia ulicznego wraz z budową stanowisk słupowych w miejscowości Skotniki, Reczków Nowy oraz montaż lamp LED.  

Łączne nakłady na modernizację wyniosły 177 425,23zł. 

Efekty energetyczne określono szacunkowo przyjmując jednostkowy wskaźnik oszczędności z wymiany jednej żarówki tradycyjnej na LED na poziomie  – 150kWh/rok/1 lampa. 

Efekty energetyczne i ekologiczne (według szacunków): 

 Redukcja zużycia energii koocowej – 42,0MWh/rok 

 Redukcja emisji CO2 –37,38Mg/rok 
 

 
PODSUMOWANIE SEKTOR: OŚWIETLENIE ULICZNE PLAN DO 2020 

ZREALIZOWANE DO 
2020 

PLAN DO 2022 
ZREALIZOWANE DO 

2022 

Spodziewany efekt energetyczny – zmniejszenie zużycia energii finalnej *MWh/rok+  44,1 42,00 54,1 42,00 

Efekt ekologiczny  - redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] 39,2 37,38 48,1 37,38 

Energia wytworzona z OZE [MWh/rok] 0 0,00 0 0,00 
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Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 *Mg/rok+ 0,01191 0,011340  0,01461 0,011340 

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 [Mg/rok] 0,01147 0,010920 0,01407 0,010920 

Redukcja emisji B(a)P [Mg/rok] 0,000002 0,000002  0,000003 0,000002 

 

Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

SEKTOR: TRANSPORT 

Zadanie 1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeo poprzez rozwój i modernizację infrastruktury 
komunikacyjnej 

6 541,36 561,21 142,91 - - - 

PLAN 
Remont drogi powiatowej nr 3921E 
Przedbórz – Błogie Szlacheckie na odcinku 
Skotniki – Jaksonek  (długośd 18000m) 

2015 
Powiat 

piotrkowski 
3 408,141 289,80 73,8 - - - 

PLAN 
Remont drogi w miejscowości Skotniki – 
Józefów Nowy (długośd 1697m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
271,32 27,32 6,96 - - - 

PLAN 
Przebudowa drogi Dąbrówka – Łączki 
(długośd 1046m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
179,69 16,84 4,29 - - - 

PLAN 
Rozbudowa (przebudowa) drogi gminnej 
Marianów – Justynów – długości 1301m 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
306,27 20,95 5,33 - - - 

PLAN 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Brzezie (długośd 1315m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
148,33 21,17 5,39 - - - 

PLAN 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Kawęczyn (długośd 584m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
107,16 9,40 2,39 - - - 

PLAN 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Sieczka (długośd 1500m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
237,43 24,15 6,15 - - - 

PLAN 
Remont drogi gminnej Borowiec (długośd 
780m) 

2017-2020 
Gmina 

Aleksandrów 
156,00 12,56 3,2 - - - 

PLAN 

Remont drogi gminnej na odcinku 
Włodzimierzów – Jaksonek (długośd 
2935m) 

2017-2020 
Gmina 

Aleksandrów 
587,0 47,25 12,03 - - - 

PLAN 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Ostrów (długośd 1700m) 

2017-2020 
Gmina 

Aleksandrów 
340,0 27,37 6,97 - - - 

PLAN 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Taraska (długośd 1400m) 

2017-2020 
Gmina 

Aleksandrów 
280,0 22,54 5,74 - - - 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 59



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2023 - 2030 

60 

PLAN 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Wolica (długośd 1000m) 

2017-2020 
Gmina 

Aleksandrów 
200,0 16,1 4,1 - - - 

PLAN 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3118 
Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice 
– Reczków w miejscowości Siucice 

2017-2020 
Powiat 

piotrkowski 
320,00 25,76 6,56 - - - 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 1 

CZĘŚCIOWO 
ZREALIZOWANE 

Zadanie 1. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeo poprzez rozwój i 
modernizację infrastruktury 
komunikacyjnej 

2015-2022 

Powiat 
piotrkowski 

Gmina 
Aleksandrów 

5 638,58 507,68 129,91 340,00 27,37 6,97 

ZREALIZOWANE 

Remont drogi powiatowej nr 3921E 
Przedbórz – Błogie Szlacheckie na odcinku 
Skotniki – Jaksonek  (długośd 18000m) 

2015 
Powiat 

piotrkowski 
3 408,141 289,80 73,8 -  - 

ZREALIZOWANE 
Remont drogi w miejscowości Skotniki – 
Józefów Nowy (długośd 1697m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
271,32 27,32 6,96 - - - 

ZREALIZOWANE 
Przebudowa drogi Dąbrówka – Łączki 
(długośd 1046m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
179,69 16,84 4,29 - - - 

ZREALIZOWANE 
Rozbudowa (przebudowa) drogi gminnej 
Marianów – Justynów – długości 1301m 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
306,27 20,95 5,33 - - - 

ZREALIZOWANE 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Brzezie (długośd 1315m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
148,33 21,17 5,39 - - - 

ZREALIZOWANE 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Kawęczyn (długośd 584m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
107,16 9,40 2,39 - - - 

ZREALIZOWANE 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Sieczka (długośd 1500m) 

2016 
Gmina 

Aleksandrów 
237,43 24,15 6,15 - - - 

ZREALIZOWANE 
Remonty drogi gminnej Borowiec (długośd 
760m) 

2017 
Gmina 

Aleksandrów 
119,66 12,24 3,12 - - - 

ZREALIZOWANE 

Remont drogi gminnej na odcinku 
Włodzimierzów – Jaksonek (długośd 
2935m) 

2017 
Gmina 

Aleksandrów 
412,35 47,25 12,03 - - - 

ZREALIZOWANE 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Ostrów (długośd 1700m) 

2018-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
- - - 340,0 27,37 6,97 

ZREALIZOWANE 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Taraska (długośd 1400m) 

2018 
Gmina 

Aleksandrów 
139,22 22,54 5,74 - - - 

ZREALIZOWANE 
Remont drogi gminnej w miejscowości 
Wolica (długośd 995m) 

2020 
Gmina 

Aleksandrów 
308,98 16,02 4,08 - - - 
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NIEZREALIZOWANE 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3118 
Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice 
– Reczków w miejscowości Siucice 

- - - - - - - - 

 
PODSUMOWANIE SEKTOR: TRANSPORT PLAN DO 2020 

ZREALIZOWANE DO 
2020 

PLAN DO 2022 
ZREALIZOWANE DO 

2022 

Spodziewany efekt energetyczny – zmniejszenie zużycia energii finalnej *MWh/rok+  561,21 507,68 561,21 535,05 

Efekt ekologiczny  - redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] 142,91 129,28 142,91 136,25 

Energia wytworzona z OZE [MWh/rok] 0 0 0 0 

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 *Mg/rok+ 0,002525 0,002285 0,002525 0,002408 

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 [Mg/rok] 0,002525 0,002285 0,002525 0,002408 

Redukcja emisji B(a)P [Mg/rok] 0 0 0 0 

 

Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

POZOSTAŁE ZADANIA GMINY ALAKSANDRÓW 

PLAN 

Zadanie 1. Promocja efektywności 
energetycznej i ograniczania emisji przez 
zamówienia publiczne (zielone 
zamówienia publiczne)  
Stosowanie w ramach procedur zamówieo 
publicznych kryteriów efektywności 
energetycznej i ograniczania emisji CO2 

2015-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
- - - - - - 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 1 

CIĄGŁE 

Zadanie 1. Promocja efektywności 
energetycznej i ograniczania emisji przez 
zamówienia publiczne (zielone 
zamówienia publiczne) 
Stosowanie w ramach procedur zamówieo 
publicznych kryteriów efektywności 
energetycznej i ograniczania emisji CO2 

2015-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
      

Polityka zielonych zamówieo publicznych jest uwzględniana poprzez indywidualne Procedury Zamówienia Usługi i Towarów przez gminę Aleksandrów (w ramach pracy Urzędu Gminy).  
Dla zadao organizacyjnych nie szacowano efektów ekologicznych i energetycznych ich realizacji. Kosztów organizacji zadania nie określa się. 
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Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

PLAN 

Zadanie 2. Właściwe planowanie 
przestrzeni urbanistycznej. Prowadzenie 
polityki przestrzennej w kierunku 
poprawy stanu jakości powietrza 

2015-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
- - - - - - 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 2 

CIĄGŁE 

Zadanie 2. Właściwe planowanie 
przestrzeni urbanistycznej. Prowadzenie 
polityki przestrzennej w kierunku 
poprawy stanu jakości powietrza 

2015-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
      

Wprowadzenie w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich zapisów umożliwiających ograniczenie niskiej emisji, zapisy nakazujące zaopatrzenie 
w ciepło z własnych źródeł w oparciu o paliwa płynne, gazowe i stałe, charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji.  
Zadanie do realizacji na bieżąco. Kosztów organizacji zadania nie określa się 
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Tabela 24. Zadania uznane za potencjalnie możliwe do realizacji do 2022 roku (działania rezerwowe dla działao ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym PGN 
gminy Aleksandrów – ocena stopnia wdrażania  strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów  

Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

ZADANIA REZERWOWE 

SEKTOR: OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

PLAN 

Zadanie 1. Instalacje odnawialnych źródeł 
energii w budynkach użyteczności 
publicznej.  
Pozyskanie energii słonecznej za pomocą 
kolektorów słonecznych lub paneli 
fotowoltaicznych 

2017-2022 
Gmina 

Aleksandrów 
dane do uzupełnienia na etapie uszczegółowienia inwestycji 

Instalacje OZE planowane są w następujących obiektach: Świetlica wiejska Ciechomin, Świetlica wiejska Jaksonek, Zespół boisk sportowych Orlik, Dąbrowa nad Czarną, Świetlica wiejska Skotniki, Hydrofornia, 
Jaksonek i Aleksandrów, Remiza OS, Niewierszyn. 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 1 

W TRAKCIE 
REALIZACJI 

Zadanie 1. Instalacje odnawialnych źródeł 
energii w budynkach użyteczności 
publicznej. Pozyskanie energii słonecznej 
za pomocą kolektorów słonecznych lub 
paneli fotowoltaicznych 

2022-2023 
Gmina 

Aleksandrów 
dane do uzupełnienia na etapie uszczegółowienia inwestycji 

W trakcie realizacji, z terminem zakooczenia w 2023 roku jest projekt inwestycyjny pn. „Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęd istniejących celem zapewnienia wody dla 
mieszkaoców Gminy Aleksandrów – Rządowy Fundusz Polski Ład”. W ramach projektu planuje się m.in. instalacje paneli fotowoltaicznych dla potrzeb hydroforni : Aleksandrów (moc instalacji 
PV: 50kWp), Jaksonek (moc instalacji PV: 50 kWp).  

Przedsięwzięcie uwzględnione zostanie w harmonogramie zadao na lata 2023-2030, gdyż planowany termin zakooczenia projektu oraz osiągnięcie założonych efektów energetycznych i 
ekologicznych wykracza poza raportowany okres, tj. rok 2022. 

SEKTOR: MIESZKALNICTWO 

PLAN 

Zadanie 2. Poprawa efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
mieszkaniowym. Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w budynkach 
gospodarstw indywidualnych 

2017-2022 

Gmina 
Aleksandrów 

Zarządcy 
nieruchomości 

dane do uzupełnienia na etapie uszczegółowienia inwestycji 
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Status zadania Nazwa działania/zadania Okres realizacji Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 

[MgCO2/rok] 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 2 

NIEZREALIZOWANE 

Zadanie 2. Instalacje odnawialnych źródeł 
energii w budynkach użyteczności 
publicznej.  
Pozyskanie energii słonecznej za pomocą 
kolektorów słonecznych lub paneli 
fotowoltaicznych 

- 
Gmina 

Aleksandrów 
 

SEKTOR: DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA 

PLAN 

Zadanie 3. Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze działalności 
gospodarczej. Poprawa izolacji termicznej 
budynków. Wdrażanie energooszczędnych 
technologii produkcji i użytkowania energii 

2017-2022 
Przedsiębiorcy/ 
interesariusze 

PGN 
dane do uzupełnienia na etapie uszczegółowienia inwestycji 

STOPIEO REALIZACJI ZADANIA 3 

NIEZREALIZOWANE 

Zadanie 3. Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze działalności 
gospodarczej. Poprawa izolacji termicznej 
budynków. Wdrażanie energooszczędnych 
technologii produkcji i użytkowania energii 

- 
Przedsiębiorcy/ 
interesariusze 

PGN 
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POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE W LATACH 2015-2020 I 2021-2022 NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW 

W okresie obowiązywania Planu na terenie gminy Aleksandrów realizowano również inne niż wymienione w powyższych tabelach przedsięwzięcia 

inwestycje, które wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej. Na etapie opracowania PGN2022 wiele działao nie zostało skonkretyzowanych, m.in. 

z powodu braku gotowości technicznej, braku możliwości finansowych lub z powodu braku należytej identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za ich 

realizację. Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia, których realizacja ma znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonych celów gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 

Aleksandrów i należy je uwzględnid w ocenie realizacji PGN2022.  

Tabela 25. Pozostałe przedsięwzięcia zrealizowane do 2020r. i do 2022 r. uwzględnione w ocenie stopnia wdrażania krótko/średnioterminowej strategii rozwoju 
niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów  

Nazwa działania/zadania 
Okres 

realizacji 
Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Montaż instalacji fotowoltaicznej w Parafii Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Skotnikach 

2019 

Rzymskokatolicka 
Parafia p.w. 

Niepokalanego 
Poczęcia N.M.P. w 

Skotnikach 

299,25 - 21,95 - - - 

Zadanie zrealizowane w 2019 roku. Inwestor: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Skotnikach. Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne Inwestora. Nakłady inwestycyjne 299 250zł. Zakres rzeczowy: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40kW.  

Efekty energetyczne i ekologiczne (według danych WFOŚiGW w Łodzi): 

 Redukcja emisji CO2 –21,95 Mg/rok 

 Produkcja energii z OZE – 37,67 MWh/rok 
 

 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,77kW, miejscowośd 
Szarbsko 

2018 
FHU HAS, 
Piotrków 

Trybunalski 

51,9 - 8,63 - - - 

Zadanie zrealizowane w 2018 roku. Inwestor: FHU HAS, Piotrków Trybunalski. Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki 
własne Inwestora. Nakłady inwestycyjne 51 900zł. Zakres rzeczowy: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,77kW.  

Efekty energetyczne i ekologiczne (według danych WFOŚiGW w Łodzi): 

 Redukcja emisji CO2 –8,63 Mg/rok 

 Produkcja energii z OZE – 10,71 MWh/rok 
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Nazwa działania/zadania 
Okres 

realizacji 
Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Ograniczenie emisji CO2 poprzez montaż instalacji 
fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – 
Handlowym, Reczków Nowy 

2020-2021 

Przedsiębiorstw
o Produkcyjno – 

Handlowe, 
Reczków Nowy 

- - - 106,06 - 19,37 

Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe, Reczków Nowy. Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi oraz środki własne Inwestora. Nakłady inwestycyjne 106 065zł. Zakres rzeczowy: Instalacja fotowoltaiczna.  

Efekty energetyczne i ekologiczne (według danych WFOŚiGW w Łodzi): 

 Redukcja emisji CO2 –19,37 Mg/rok 

 Produkcja energii z OZE – 27,11 MWh/rok 

 

Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Aleksandrów  2021 
Zakład 

Chemiczny 
WABA-S.C. 

- - - 9 964,84 - 1496,98 

Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Inwestor: Zakład Chemiczny „WABA - S.C.” z miejscowości Dąbrowa n. Czarną. Źródło finansowania: dofinansowane w ramach RPOWŁ na lata 2014-
2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii oraz środki własne Inwestora. Nakłady inwestycyjne 9 964 845,00zł. Zakres rzeczowy: Budowa instalacji oze (instalacje fotowoltaiczne szt.3) 
o łącznej mocy zainstalowanej 1628,84kW.  

Efekty energetyczne i ekologiczne (według danych projektowych): 

 Redukcja emisji CO2 – 1496,98Mg/rok 

 Produkcja energii z OZE – 1682,00 MWh/rok 
 

 
Instalacje fotowoltaiczne o mocach przyłączeniowych 40kW 
na terenie Zakładu Chemicznego WABA S.C. 

2018 
Zakład 

Chemiczny 
WABA-S.C. 

974,16 - 101,46 - - - 

Zadanie zrealizowane w 2018 roku. Inwestor: Zakład Chemiczny „WABA - S.C.” z miejscowości Dąbrowa n. Czarną. Źródło finansowania: dofinansowane w ramach RPOWŁ na lata 2014-
2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii oraz środki własne Inwestora. Nakłady inwestycyjne 974 160,00zł. Zakres rzeczowy: Montaż modułów fotowoltaicznych (3 szt.) o mocy 
40kW każda.  

Orientacyjnie określono produkcję energii elektrycznej na poziomie maksymalnym do 114,00MWh/rok (wskaźnik 950kWh/1kW mocy). Efekt ekologiczny oszacowano na poziomie 
MgCO2/rok (redukcja emisji CO2 do powietrza według standardowego współczynnika emisjo CO2 dla energii elektrycznej na poziomie 0,890 Mg CO2/1MWh). 
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Nazwa działania/zadania 
Okres 

realizacji 
Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Efekty energetyczne i ekologiczne (według danych projektowych i założeo): 

 Redukcja emisji CO2 –101,46Mg/rok 

 Produkcja energii z OZE –114,00 MWh/rok 

 
Remont drogi powiatowej Nr 1504E Stara – Skórkowice na 
długości 665m 

2017 
Powiat 

piotrkowski 
152,21 10,64 2,73 - - - 

Zadanie zrealizowane w 2017 roku. Inwestor: Powiat piotrkowski. Źródło finansowania: środki własne Inwestora + datacja z gminy Aleksandrów (50000zł) . Nakłady inwestycyjne 
152 214,31zł. Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi o długości 665mb.  

Efekty realizacji inwestycji wyliczono w sposób uproszczony przyjmując, że budowa/modernizacja 1km drogi na terenie gminy daje oszczędnośd energii na poziomie 16,1MWh/rok 
i emisji CO2 na poziomie 4,1 Mg/rok. 

Efekty energetyczne i ekologiczne (według szacunków): 

 Redukcja zużycia energii koocowej – 10,64MWh/rok 

 Redukcja emisji CO2 –2,73Mg/rok 
 

 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1502E na odcinku 
Niewierszyn – Aleksandrów w zakresie wykonania 
nawierzchni  

2018 
Powiat 

piotrkowski 
1 032,71 71,48 18,20 - - - 

Zadanie zrealizowane w 2018 roku. Inwestor: Powiat piotrkowski. Źródło finansowania: środki własne Inwestora + datacja z gminy Aleksandrów (250.000zł) + środki budżetu paostwa 
(173.930zł). Nakłady inwestycyjne 1 032 707,34zł. Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi powiatowej o długości 4440mb. 

Efekty realizacji inwestycji wyliczono w sposób uproszczony przyjmując, że budowa/modernizacja 1km drogi na terenie gminy daje oszczędnośd energii na poziomie 16,1MWh/rok 
i emisji CO2 na poziomie 4,1 Mg/rok. 

Efekty energetyczne i ekologiczne (według szacunków): 

 Redukcja zużycia energii koocowej – 71,48MWh/rok 

 Redukcja emisji CO2 –18,20Mg/rok 
 

 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E w m. Wolica 
w zakresie przebudowy nawierzchni 

2019 
Powiat 

piotrkowski 
155,95 11,11 2,83 - - - 
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Nazwa działania/zadania 
Okres 

realizacji 
Realizator 

Lata 2015 - 2020  Lata 2021 - 2022  

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Nakłady 
finansowe  

*tys. zł+ 

Redukcja 
zużycia energii 

koocowej 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 

[MgCO2/rok] 

Zadanie zrealizowane w 2019 roku. Inwestor: Powiat piotrkowski. Źródło finansowania: środki własne Inwestora + datacja z gminy Aleksandrów (45 124,41zł). Nakłady inwestycyjne 
155.951,13zł. Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi powiatowej o długości 690mb.  

Efekty realizacji inwestycji wyliczono w sposób uproszczony przyjmując, że budowa/modernizacja 1km drogi na terenie gminy daje oszczędnośd energii na poziomie 16,1MWh/rok 
i emisji CO2 na poziomie 4,1 Mg/rok. 

Efekty energetyczne i ekologiczne (według szacunków): 

 Redukcja zużycia energii koocowej –11,11MWh/rok 

 Redukcja emisji CO2 –2,83 Mg/rok 

 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn - 
Krasik w m. Aleksandrów w zakresie przebudowy nawierzchni 

2020 
Powiat 

piotrkowski 
244,07 9,82 2,50 - - - 

Zadanie zrealizowane w 2020 roku. Inwestor: Powiat piotrkowski. Źródło finansowania: środki własne Inwestora. Nakłady inwestycyjne 244 067,59zł. Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi 
powiatowej o długości 610mb.  

Efekty realizacji inwestycji wyliczono w sposób uproszczony przyjmując, że budowa/modernizacja 1km drogi na terenie gminy daje oszczędnośd energii na poziomie 16,1MWh/rok 
i emisji CO2 na poziomie 4,1 Mg/rok. 

Efekty energetyczne i ekologiczne (według szacunków): 

 Redukcja zużycia energii koocowej –9,82MWh/rok 

 Redukcja emisji CO2 – 2,50Mg/rok 

 
PODSUMOWANIE  PLAN DO 2020 

ZREALIZOWANE DO 
2020 

PLAN DO 2022 
ZREALIZOWANE DO 

2022 

Spodziewany efekt energetyczny – zmniejszenie zużycia energii finalnej *MWh/rok+   103,05  103,05 

Efekt ekologiczny  - redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok]  158,30  1 674,65 

Energia wytworzona z OZE [MWh/rok]  162,38  1 871,49 

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 *Mg/rok+  0,04414  0,50560 

Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 *Mg/rok+  0,04251  0,48688 

Redukcja emisji B(a)P [Mg/rok]  0,000009  0,00009 
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Tabela 26. Zbiorcze zestawienie efektów wykonania  zadao do 2020r. – podsumowanie efektów realizacji PGN 2022 za lata 2015-2020 

PODSUMOWANIE DLA ZADAO 
ZREALIZOWANYCH DO 2020 ROKU  

/w latach 2015-2020/ 

EFEKT OSIĄGNIĘTY DO 2020 ROKU (Z LAT 2015-2020) 

Redukcja zużycia 
energii finalnej 

[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 [Mg/rok] 

Produkcja energii 
z OZE [MWh/rok] 

Redukcja emisji 
PM10 [Mg/rok] 

Redukcja emisji 
PM2,5 [Mg/rok] 

Redukcja emisji 
B(a)P [Mg/rok] 

987,53 783,31 505,90 0,7866 0,6472 0,0004 

PODSUMOWANIE DLA ZADAO 
ZREALIZOWANYCH DO 2022 ROKU  

/w latach 2015-2022/ 

EFEKT OSIĄGNIĘTY DO 2022 

Redukcja zużycia 
energii finalnej 

[MWh/rok] 

Redukcja emisji 
CO2 [Mg/rok] 

Produkcja energii 
z OZE [MWh/rok] 

Redukcja emisji 
PM10 [Mg/rok] 

Redukcja emisji 
PM2,5 [Mg/rok] 

Redukcja emisji 
B(a)P [Mg/rok] 

1 467,40 2 998,74 2 803,23 2,361 2,039 0,0011 

Szczegółowe wyliczenia w arkuszu Excel, zakładka Raport z działao 2020 i 2022 

Tabela 27.Zestawienie danych wyjściowych dla potrzeb wyznaczania celu głównego PGN dla gminy Aleksandrów 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA STAN DLA ROKU BAZOWEGO (BEI -2014) 

Emisja CO2 Mg/rok 23 391,7 
Zużycie energii finalnej MWh/rok 75 990,5 
Energia z OZE (łącznie z biomasą) MWh/rok 6 731,0 
Udział energii pochodzącej z OZE (łącznie z biomasą) % 8,8 

* Dane z PGN2022 
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STOPIEO REALIZACJI PLANU ZADAO INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2020 R., PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:  

GŁÓWNE WSKAŹNIKI MONITOROWANIA  Jednostka 
PLAN DO ROKU 

2020 
WYKONANIE DO ROKU 

2020 

STOPIEO REALIZACJI 
[%] - RELACJA 

WYKONANIE/PLAN 

Poziom redukcji emisji CO2 w odniesieniu do roku bazowego MgCO2/rok 312,71 783,31 250% 

Procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego % 1,3 3,30 
 

Poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego MWh/rok 739,41 987,53 134% 

Procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego % 1,0 1,30 
 

Produkcja energii z OZE (wzrost) MWh/rok 67,6 505,90 748% 

Udział energii pochodzącej z OZE (łącznie z biomasą) 
Procentowa zmiana w stosunku do udziału z roku bazowego 8,8% 

% 9,0 9,50 
 

Redukcja emisji zanieczyszczeo PM10  Mg/rok 0,1638 0,7866 480% 

Redukcja emisji zanieczyszczeo PM2,5  Mg/rok 0,1493 0,6472 433% 

Redukcja emisji zanieczyszczeo B(a)P Mg/rok 0,0001 0,0004 400% 

 
STOPIEO REALIZACJI PLANU ZADAO INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2022 R., PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:  

GŁÓWNE WSKAŹNIKI MONITOROWANIA  Jednostka 
PLAN DO ROKU 

2022 
WYKONANIE DO ROKU 

2022 

STOPIEO REALIZACJI  
[%] - RELACJA 

WYKONANIE/PLAN 

Poziom redukcji emisji CO2 w odniesieniu do roku bazowego MgCO2/rok 342,41 2 998,74 876% 

Procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego % 1,5 12,8 
 

Poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego MWh/rok 779,81 1 467,40 188% 

Procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego % 1,0 1,9 
 

Produkcja energii z OZE (wzrost) MWh/rok 91,2 2 803,23 
 

3074% 

Udział energii pochodzącej z OZE (łącznie z biomasą) 
Procentowa zmiana w stosunku do udziału z roku bazowego 8,8% 

% 9,1 12,50 
 

Redukcja emisji zanieczyszczeo PM10  Mg/rok 0,2421 2,361 975 

Redukcja emisji zanieczyszczeo PM2,5  Mg/rok 0,2221 2,039 918 

Redukcja emisji zanieczyszczeo B(a)P Mg/rok 0,0002 0,001 550 
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Ocena stanu wdrożenia planu działao do 2020 roku i do 2022 roku w zakresie celu 

głównego /strategicznego 

Analiza stopnia realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów do 2020 roku oraz 

do 2022 roku została przeprowadzona pod kątem oceny osiągnięcia zaplanowanego celu 

strategicznego w zakresie:  

 redukcji emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) 

 redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej  

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

 

Stopieo realizacji celu strategicznego wdrażania strategii rozwoju niskoemisyjnego na 

terenie gminy Aleksandrów do 2020 roku przedstawia się następująco: 

→ OGRANICZENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA do 2020 – STOPIEO REALIZACJI CELU 250% 

PLAN DO 2020: redukcja emisji dwutlenku węgla o 312,71 MgCO2/rok  

WYKONANIE DO 2020: redukcja emisji dwutlenku węgla o 783,31 Mg CO2/rok 

→ ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ – STOPIEO REALIZACJI CELU 134% 

PLAN DO 2020: redukcja zużycia energii finalnej o 739,41 MWh/rok 

WYKONANIE DO 2020: redukcja zużycia energii finalnej o 987,53 MWh/rok 

→ WZROST PRODUKCJI ENERGII Z OZE – STOPIEO REALIZACJI CELU 748% 

PLAN DO 2020: wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 67,6 MWh/rok 

PLAN DO 2020:zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z poziomu około 8,8% do 9% 

WYKONANIE DO 2020: wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 505,9 MWh/rok 

WYKONANIE DO 2020: zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z poziomu około 8,8% 

do 9,5% 

Stopieo realizacji celu strategicznego wdrażania strategii rozwoju niskoemisyjnego na 

terenie gminy Aleksandrów do 2022 roku przedstawia się następująco: 

→ OGRANICZENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA – STOPIEO REALIZACJI CELU 876% 

PLAN DO 2022: redukcja emisji dwutlenku węgla o 342,41 MgCO2/rok  

WYKONANIE DO 2022: redukcja emisji dwutlenku węgla o 2998,74Mg CO2/rok 

→ ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ – STOPIEO REALIZACJI CELU 188% 

PLAN DO 2022: redukcja zużycia energii finalnej o 779,81 MWh/rok 

WYKONANIE DO 2022: redukcja zużycia energii finalnej o  1467,40 MWh/rok 

→ WZROST PRODUKCJI ENERGII Z OZE – STOPIEO REALIZACJI CELU 3074% 

PLAN DO 2022: wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 91,2 MWh/rok 

PLAN DO 2022:zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z poziomu około 8,8% do 9,1% 

WYKONANIE DO 2022: wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 2 803,23MWh/rok 

WYKONANIE DO 2022: zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z poziomu około 8,8% 

do 12,5% 
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Z przeprowadzonej oceny stopnia realizacji planu działao/zadao z terminem wykonania do kooca 

2020r. i dalej do kooca 2022 r., wynika, że cel strategiczny PGN wyznaczony do 2020 i do 2022 dla 

gminy Aleksandrów został osiągnięty w wysokości znacznie wyższej od planowanej. 

W odniesieniu do założonego zakresu rzeczowego i osiągniętych efektów ekologicznych 

i energetycznych planu zadao inwestycyjnych na lata 2015-2020 i 2021-2022 ujętych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym za w pełni zrealizowane uznano projekty z sektora 

mieszkalnictwa, są to inwestycje:  

 Zadanie 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych Usprawnienia termomodernizacyjne 
przegród budowlanych oraz modernizacja w systemie ogrzewania w budynkach mieszkalnych 

 Zadanie 2. Wsparcie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze 
mieszkaniowym 

Z przeprowadzonej oceny wynika, że osiągnięte efekty ekonomiczne i energetyczne realizacji w/w 

zadao inwestycyjnych znacznie przewyższył efekty planowane.  

Za częściowo zrealizowane uznaje się zadania: 

Sektor: obiekty użyteczności publicznej: 

 Zadanie 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Usprawnienie 
termomodernizacyjne przegród budowlanych  

 Zadanie 2. Modernizacja w systemie ogrzewania i wentylacji 

 Zadanie 3. Instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej 

Sektor: oświetlenie uliczne: 

 Zadanie 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Sektor: transport: 

 Zadanie 1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeo poprzez rozwój i modernizację infrastruktury 
komunikacyjnej 

W okresie obowiązywania PGN2022 zrealizowano również przedsięwzięcia, które pierwotnie m.in. 

z braku gotowości technicznej lub/i finansowej, nie zostały ujęte w palnie zadao, ale ich realizacja ma 

znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonego celu gospodarki niskoemisyjnej i efektywnego wykorzystania 

zasobów na terenie gminy Aleksandrów. Zadania te to:  

 Montaż instalacji fotowoltaicznej w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Skotnikach 

 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,77kW, miejscowośd Szarbsko 

 Ograniczenie emisji CO2 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie 
Produkcyjno – Handlowym, Reczków Nowy 

 Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Aleksandrów 

 Instalacje fotowoltaiczne o mocach przyłączeniowych 40kW na terenie Zakładu Chemicznego 
WABA S.C. 

 Remont drogi powiatowej Nr 1504E Stara – Skórkowice na długości 665m 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1502E na odcinku Niewierszyn – Aleksandrów w zakresie 
wykonania nawierzchni 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E w m. Wolica w zakresie przebudowy nawierzchni 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik w m. Aleksandrów 
w zakresie przebudowy nawierzchni 
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W/w przedsięwzięcia są zgodne z założeniami Planu a uzyskane efekty realizacji istotne dla 

prowadzonej oceny, stąd też zostały uwzględnione w głównych wskaźnikach monitorowania celu 

strategicznego Planu.  

Dane wyjściowe monitorowania efektów energetycznych i ekologicznych realizacji planu gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie gminy Aleksandrów w perspektywie do 2030 roku.  

Tabela 28. Wartości wyjściowe wskaźników oceny realizacji PGN - rok bazowy 2014 i rok oceny 2020 i 2022 

Wartości wyjściowe wskaźników oceny realizacji PGN - rok bazowy 2014, rok oceny 2020 i 2022 

Wskaźnik oceny Jednostka 2014 stan  2020 stan 2022 stan 

Emisja dwutlenku węgla  Mg CO2/rok 23 391,70 22 608,39 20 392,96 

Poziom zużycia energii finalnej MWh/rok 75 990,50 75002,97 74 523,10 

Poziom produkcji energii z OZE MWh/rok 6 731,00 7 236,90 9 534,23 

Udział energii pochodzącej z OZE (w zużyciu 
energii finalnej w roku bazowym) 

% 8,80 9,50 12,50 

Szczegółowe wyliczenia w arkuszu Excel, zakładka Raport z działao 2020 i 2022 

Przeprowadzenie analizy sytuacji wyjściowej dotyczącej roku 2020 i 2022 pozwoliło określid potencjał 

wprowadzenia przedsięwzięd inwestycyjnych i nieinwestycyjnych na lata dalsze. Osiągnięcie celu 

strategicznego PGN do 2030 roku wymaga: 

- kontynuacji przedsięwzięd inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji budynków, wymiany 
przestarzałych źródeł ciepła, budowy instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii, 
poprawy stan nawierzchni drogowej, wsparcia rozwoju elektromobilności, itp.; 

- kontynuacji zadao nieinwestycyjnych, często do bieżącej realizacji w ramach struktur 
organizacyjnych gminy Aleksandrów;  

- przeprowadzenia zadao dotychczas niezrealizowanych. 

Stopieo realizacji zadao ujętych w Planie Gospodarki dla Gminy Aleksandrów do 2020 i 2022 

określono w oparciu o informacje: Urzędu Gminy Aleksandrów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Zarząd Dróg 

Powiatowych Piotrków Trybunalski oraz korzystając z serwisu internetowego 

www.mapadotacji.gov.pl (projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich). Dodatkowo 

wykorzystano dane z ankietyzacji Interesariuszy Planu.  

Ocena stanu wdrożenia planu działao do 2020 roku i do 2022 roku w zakresie pozostałych 

zanieczyszczeo powietrza 

W Planie gospodarki niskoemisyjnej do 2020r. i do 2022r. wyznaczono mierzalny cel w zakresie 

redukcji pozostałych zanieczyszczeo powietrza.  

Z przeprowadzonej oceny stopnia realizacji planu działao/zadao z terminem wykonania do kooca 

2020r. i dalej do kooca 2022 roku, wynika, że cel dodatkowy w zakresie pozostałych zanieczyszczeo 

powietrza na terenie gminy Aleksandrów został osiągnięty w odniesieniu do wszystkich 

analizowanych mierników. Stopieo realizacji planu ilościowego w zakresie pozostałych zanieczyszczeo 

powietrza przedstawiono poniżej. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 73

http://www.mapadotacji.gov.pl/


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2023 - 2030 

74 

Tabela 29. Wykonanie celu w zakresie redukcji zanieczyszczeo do powietrza do 2020 roku i do 2022 roku 

DODATKOWE WSKAŹNIKI 
MONITOROWANIA 

Jednostka 
PLAN DO 

ROKU 2020 

WYKONANE 
DO ROKU 

2020 

STOPIEO 
REALIZACJI  [%] - 

RELACJA 
WYKONANIE/ 

PLAN 

PLAN DO 
ROKU 2022 

WYKONANIE 
DO 2022 

STOPIEO 
REALIZACJI [%] 

- RELACJA 
WYKONANIE/ 

PLAN 

Redukcja emisji pyłu 
zawieszonego PM10 

Mg/rok 

0,1638 0,7866 480,00 0,2421 2,361 975 

Redukcja emisji pyłu 
zawieszonego PM2,5 

0,1493 0,6472 433,00 0,2221 2,039 918 

Redukcja emisji 
benzo(a)pirenu 

0,0001 0,0004 400,00 0,0002 0,001 550 

Szczegółowe wyliczenia w arkuszu Excel, zakładka Raport z działao 2020 i 2022 

7.4. Lista zadao i harmonogram wdrażania Planu na lata 2023-2030 

Poniżej przedstawiono harmonogram rzeczowo – finansowy zadao inwestycyjnych 

i nieinwestycyjnych na lata 2023-2030. Harmonogram należy traktowad jako kontynuację planu 

zadao opisanych w PGN2022, które to wpisują się w założenia strategii rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie gminy Aleksandrów do 2030 roku.  

Warunkiem realizacji wszystkich działao przedstawionych w niniejszym planie są możliwości 

techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. Decyzja, co do ostatecznej realizacji 

przedsięwzięd będzie podejmowana w zależności od możliwości budżetowych gminy (jak 

i pozostałych realizatorów Planu) oraz pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. 

W harmonogramie ujęto również przedsięwzięcie inwestycyjne charakteryzujące się znacznym 

stopniem zaawansowania prowadzonych prac z terminem zakooczenia w 2023 roku, jest to: 

 Zadanie 1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Aleksandrowie - 

zaspokojenie potrzeb związanych z ochroną zdrowia i potrzeb mieszkaniowych 
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Tabela 30. Harmonogram rzeczowo – finansowy planu zadao na lata 2023-2030 

Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

  

1. 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
w Aleksandrowie - zaspokojenie potrzeb związanych 
z ochroną zdrowia i potrzeb mieszkaniowych 

2021 - 2023 
Gmina 

Aleksandrów 
WFOŚiGW w Łodzi, 

środki własne  
224 275,07 72,58 22,96 2,85 

Okres realizacji: 2021-2023 

Inwestor: Gmina Aleksandrów 

Zakres rzeczowy: Termomodernizacja budynku: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji grzewczej, montaż instalacji OZE – 
instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,0kW.  

Efekty energetyczne i ekologiczne (wg audytu energetycznego budynku): 

 redukcja zużycia energii – 72,58 MWh/rok 

 redukcja emisji CO2 – 22,96 MgCO2/rok 

 produkcja energii z OZE – 2,85 MWh/rok 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 1: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o  0,002558Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,00258 Mg/rok 

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,00002 Mg/rok 

  
2. 

Czysta energia w Gminie Aleksandrów dzięki instalacji 
odnawialnych źródeł energii 

2022- 2023 
Gmina 

Aleksandrów 

środki własne 
mieszkaoców gminy 
+ dotacja RPO WŁ  

7 273 739,07 131,5 1267,96 2533,31 

Okres realizacji: 2022-2023 

Inwestor: Gmina Aleksandrów, mieszkaocy gminy. Źródło finansowania: środki własne mieszkaoców gminy Aleksandrów + dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii. 

Zakres rzeczowy: Zakres projektu obejmuje zakup, dostawę, montaż i budowę jednostek wytwarzania energii z OZE w prywatnym budownictwie mieszkaniowym – 23 kotły na biomasę 
oraz 347 mikroinstalacji fotowoltaicznych.  

Wskaźniki rezultatu to: produkcja energii cieplnej i elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 2.533,31MWh/rok; szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych – 1.267,96 Mg CO2/rok. Projekt wpłynie na poprawę efektywności energetycznej, szacowana roczna oszczędnośd energii koocowej w wyniku wymiany źródeł ciepła 
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Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

wyniesie 131,5MWh/rok.  

Efekty energetyczne i ekologiczne (w oparciu o dokumentację projektową oraz założenia projektowe): 

 redukcja zużycia energii – 131,5 MWh/rok  

 redukcja emisji CO2 –1267,96 MgCO2/rok 

 produkcja energii z OZE – 2533,31 MWh/rok 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 2: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,09 Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,072Mg/rok 

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,00038 Mg/rok 

 

3. 
Instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach 
użyteczności publicznej 

2023-2030 
Gmina 

Aleksandrów 

Dotacja krajowa – 
Rządowy Fundusz 

Polski Ład lub 
inne środki 
zewnętrzne 

1 760 000,00 - 180,01 209,0 

Okres realizacji: 2023-2030 

Źródło finansowania: Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych lub inne źródło dofinansowania krajowe/UE  

Zakres rzeczowy: Planuje się montaż instalacji PV (mikroinstalacje o mocy do 50kW) w budynkach gminnych: Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie; Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
nad Czarną; Szkoła Podstawowa w Skotnikach, Budynek Urzędu Gminy, ujęcie wody Aleksandrów-i ujęcie wody Jaksonek. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej łączną moc 
instalacji określono na poziomie 220kW.  

Orientacyjnie określono produkcję energii elektrycznej na poziomie maksymalnym do 209,00MWh/rok (wskaźnik 950kWh/1kW mocy). Efekt ekologiczny oszacowano na poziomie 
186,01MgCO2/rok (redukcja emisji CO2 do powietrza według standardowego współczynnika emisjo CO2 dla energii elektrycznej na poziomie 0,890 Mg CO2/1MWh). Koszt oszacowano 
za pomocą wskaźnika jednostkowego 8.000zł /1kW mocy instalacji.  

Efekty energetyczne i ekologiczne (szacunkowo): 

 redukcja emisji CO2 – 180,01 MgCO2/rok 

 produkcja energii z OZE – 209,00 MWh/rok 
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Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 3: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,0564Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,0543 Mg/rok 

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,00001Mg/rok 

 
        4.  
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 
budynkach gospodarstw indywidualnych – projekty 
parasolowe 

2023-2030 
Gmina 

Aleksandrów 

środki własne, 
środki UE/ środki 

krajowe 
9 400 000,00 200,0 1060,0 1050,0 

Okres realizacji: 2023-2030 

Inwestor: Gmina Aleksandrów, mieszkaocy gminy.  

Źródło finansowania: dofinansowanie ze środków UE lub ze źródeł krajowych + środki własne Inwestora. 

Zakres rzeczowy: W warunkach zainteresowania lokalnej społeczności (mieszkaoców gminy) oraz możliwości pozyskania dofinansowania, Gmina Aleksandrów planuje przygotowanie 
projektu na realizację inwestycji polegających na wymianie urządzeo grzewczych i montażu instalacji OZE w budynkach mieszkaoców gminy (projekt parasolowy). Wstępnie zakłada 
się, że w ramach projektu do kooca 2030 roku realizowane będą przedsięwzięcia obejmujące:  

 zakup i montaż nowego źródła ciepła na biomasę  – łącznie 50 nowych źródeł ciepła 

 montaż instancji OZE – łącznie 300 nowych instalacji (instalacje PV, pompy ciepła) 

Efekty energetyczne i ekologiczne przyjęto na poziomie:  

 jednostkowa redukcja zapotrzebowania na ciepło w wyniku wymiany źródła ciepła – 4MWh/rok/źródło ciepła 

 jednostkowa redukcja emisji CO2 w wyniku wymiany źródła ciepła – 3,2 MgCO2/rok/źródło ciepła 

 jednostkowa produkcja energii z instalacji OZE – 3,5 MWh/rok/instalacja 

 jednostkowa redukcja emisji CO2 w wyniku montażu instalacji OZE – 3,0 MgCO2/rok/instalacja 

Efekty energetyczne i ekologiczne (szacunkowo): 

 redukcja (oszczędnośd) zużycia energii koocowej – 200MWh/rok 

 redukcja emisji CO2 – 1060,0Mg CO2/rok 

 produkcja energii z OZE –  1050,0MWh/rok 
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Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 4: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,08350Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o -0,007 Mg/rok 

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,0001 Mg/rok 

  

5. 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie gminy Aleksandrów 

2023-2030 
Gmina 

Aleksandrów 

środki własne, 
środki UE/ środki 

krajowe 
3 000 000,00 132,2 41,6 - 

Okres realizacji: 2023 - 2030 
Inwestor: Gmina Aleksandrów. Źródło finansowania: środki własne + dofinansowanie  

Aktualnie brak skonkretyzowanych planów inwestycyjnych oraz brak audytów energetycznych, określających zakres rzeczowy prac termomodernizacyjnych. W ramach zadania 
przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w różnym zakresie (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów/stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
urządzeo grzewczych, wymiana oświetlenia wewnętrznego) w budynkach użyteczności publicznej gminy Aleksandrów. 

Efekty energetyczne i ekologiczne realizacji przedsięwzięd termomodernizacyjnych ustalono szacunkowo przyjmując, że w efekcie realizacji przedsięwzięd do 2030 roku uda się 
ograniczyd zużycie energii cieplnej w sektorze budynków użyteczności publicznej o około 20% w stosunku do roku bazowego. Efekt ekologiczny to uniknięta emisja zanieczyszczeo ze 
spalania paliw. 

Efekty energetyczne i ekologiczne (szacunkowo): 

 redukcja zużycia energii – 132,2MWh/rok  

 redukcja emisji CO2 – 41,6 MgCO2/rok 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 5: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,1263Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,0999Mg/rok 

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,00008Mg/rok 

  

6. 
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
mieszkalnym (udział w programie priorytetowym „Czyste 
powietrze”) 

2023-2027 Mieszkaocy 
środki własne, 
środki krajowe 

1 710 000,00 380,0 229,0 70,0 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 78



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2023 - 2030 

79 

Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Okres realizacji: 2023 -2027 

Inwestor: osoby fizyczne, mieszkaocy gmina Aleksandrów. 

Zakres rzeczowy: zakłada się, że w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” do kooca 2027 roku realizowane będą przedsięwzięcia obejmujące:  

 termomodernizację budynków –30 budynków 

 zakup i montaż nowego źródła ciepła – łącznie 20 nowych źródeł ciepła 

 montaż instancji OZE – łącznie 20 nowych instalacji 

Efekty energetyczne i ekologiczne przyjęto na poziomie:  

 jednostkowa redukcja zapotrzebowania na ciepło w wyniku termomodernizacji – 10 MWh/rok/budynek 

 jednostkowa redukcja zapotrzebowania na ciepło w wyniku wymiany źródła ciepła – 4MWh/rok/źródło ciepła 

 jednostkowa redukcja emisji CO2 w wyniku termomodernizacji – 3,5 MgCO2/rok/budynek 

 jednostkowa redukcja emisji CO2 w wyniku wymiany źródła ciepła – 3,2 MgCO2/rok/źródło ciepła 

 jednostkowa produkcja energii z instalacji OZE – 3,5 MWh/rok/instalacja 

 jednostkowa redukcja emisji CO2 w wyniku montażu instalacji OZE – 3,0 MgCO2/rok/instalacja 

Efekty energetyczne i ekologiczne (oszacowane wg założeo): 

 redukcja zużycia energii – 380,0 MWh/rok  

 redukcja emisji CO2 – 229,0 Mg CO2/rok 

 produkcja energii z OZE  – 70,0 MWh/rok 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 6: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,7409 Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,5882 Mg/rok 

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,0004 Mg/rok 

  

7. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Aleksandrów 

2023-2030 
Gmina 

Aleksandrów 

środki własne, 
środki UE/ środki 

krajowe 
1 000 000,00 150,00 133,50 - 
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Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Planuje się kontynuację modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Aleksandrów w kierunku wymiany nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na 
energooszczędne typu LED oraz dalszy rozwój systemu oświetleniowego m.in. poprzez: dowieszenie opraw LED, budowę linii oświetleniowych, wprowadzenie systemu zarządzania 
oświetleniem ulicznym.  

Przedsięwzięcie na etapie koncepcji (brak należytego rozeznania, co do zakresu ilościowego przedsięwzięcia modernizacyjnego), zakłada się wymianę około 1000szt. opraw 
rtęciowych i sodowych na energooszczędne typu LED. 

Efekty energetyczne określono szacunkowo przyjmując jednostkowy wskaźnik oszczędności z wymiany jednej żarówki tradycyjnej na LED na poziomie  – 150kWh/rok/1 lampa. 

Efekty energetyczne i ekologiczne (oszacowane wg założeo): 

 redukcja zużycia energii –150,0 MWh/rok 

 redukcja emisji CO2 – 133,50 Mg CO2/rok 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 7: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,0405Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,039Mg/rok 

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,00001Mg/rok 

  

8. 
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 
50kW 

2023-2030 

Inwestorzy 
prywatni/ 

Interesariusze 
PGN 

środki własne, 
środki UE/ środki 

krajowe 
16 275 000,00 - 5 793,9 6 510,0 

W perspektywie obowiązywania PGN do 2030 roku zakłada się realizację szeregu inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych przez Inwestorów prywatnych, na co 
wskazuje zainteresowanie społeczne i wydane decyzje środowiskowe na tego typu instalacje.  

Jeśli planowana inwestycja wymieniona jest w katalogu przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 
w sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko, Dz. U. 2019, poz. 1839, ze zm.) – w przypadku paneli fotowoltaicznych będzie to art. 3 ust. 1 pkt 54, 
każdorazowo Inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
Wójt Gminy Aleksandrów wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych na terenie gminy Aleksandrów elektrowni fotowoltaicznych. Przedsięwzięcia te to: 

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – decyzja znak GR.6220.2.2019 z dnia 15 listopada 20219r. Dla 
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w dniu 20 lutego 2020r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy znak: 6730.79.2019; 

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w obrębie (0020) Reczków Nowy gmina Aleksandrów oznaczonych 
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Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

w ewidencji gruntów nr ewid. 443/1, 443/2, 444 – decyzja znak: GR.6220.4.2019 z dnia 28 listopada 2019r. Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w dniu 20 

lutego 2020r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy znak: 6730.80.2019. Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegało będzie na budowie farmy 
fotowoltaicznej o mocy do 1,05 MW, składającej się z dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych; 

 Budowa Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „WLODZIMIERZOW” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 200-700 kW - decyzja znak: GR.6220.12.2019 z dnia 19 
grudnia 2019r.; 

 Budowa Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „JAKSONEK” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 100-800 kW – decyzja znak:GR.6220.9.2019 z dnia 24 stycznia 
2020r.; 

 Budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1 w miejscowości Stara Kolonia - decyzja 
znak: GR.6220.11.2019 z dnia 20 lipca 2020r. Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w dniu 16 kwietnia 2021 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy 
znak: 6730.58.2020, znak: 6730.59.2020 oraz znak: 6730.60.2020; 

 Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW (w czterech etapach, każda po około 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 
156, 157 i 158 obręb Dębowa Góra (gmina Aleksandrów, powiat piotrkowski) – decyzja z 21 maja 2021r.  

W celach obliczeniowych spodziewanych efektów ekologicznych przyjęto: 

 wskaźnik uzysku energii elektrycznej na poziomie 1000kWh/1kWp/rok 

 redukcję emisji CO2 do powietrza według standardowego współczynnika emisjo CO2 dla energii elektrycznej 

 koszt instalacji 2,5 mln zł/1MWp 

 

Efekty energetyczne i ekologiczne oszacowano w odniesieniu do parametrów instalacji w wydanych już decyzjach środowiskowych, zakładając jednak ich realizacje w  okresie 

obowiązywania planu na poziomie 60% planowanej mocy łącznej): 

- redukcja zużycia energii - 5 793,90 CO2/rok 

- produkcja energii z OZE  – 6 510,00MWh/rok 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 8: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 1,7577Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 1,6926Mg/rok 

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,0003Mg/rok 
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Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

9. 
Budowa/przebudowa/remont dróg gminnych 
i wewnętrznych na terenie gminy Aleksandrów  

2023-2030 
Gmina 

Aleksandrów 

środki własne, 
środki UE/ środki 

krajowe 
18 000 000,00 241,5 61,5 - 

Zadanie to m.in. przebudowa/modernizacja dróg publicznych, które z uwagi na niezadowalający stan techniczny nawierzchni jezdni wymagają interwencji. Z uwagi na brak 
dokumentacji projektowej umożliwiającej uszczegółowienie zakresu inwestycji i brak skonkretyzowanych planów w analizowanym okresie czasu, w celach obliczeniowych założono, 
że do 2030 roku zadanie obejmie przebudowę/modernizację kilkunastu odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 15km. 

Efekty energetyczne i ekologiczne dla zadania 9 oszacowano w sposób uproszczony biorąc pod uwagę ogólne wartości jednostkowe, tj.  

 jednostkowa oszczędnośd energii w wyniku budowy/przebudowy 1km nawierzchni drogowej  –16,1 MWh /rok/1km nawierzchni drogowej 

 jednostkowa redukcja emisji CO2 w wyniku budowy/przebudowy 1km nawierzchni drogowej  – 4,1 MgCO2/rok/ 1km nawierzchni drogowej 

 jednostkowa redukcja emisji pyłu PM10 w wyniku budowy/przebudowy 1km nawierzchni drogowej – 0,000003 MgPM10/rok/1km nawierzchni drogowej 

 jednostkowa redukcja emisji pyłu PM2,5 w wyniku budowy/przebudowy 1km nawierzchni drogowej  – 0,000003 MgPM2,5/rok/1km nawierzchni drogowej 
Efekty energetyczne i ekologiczne (oszacowane według założeo): 

 redukcja zużycia energii – 241,5 MWh/rok 

 redukcja emisji CO2 – 61,5 Mg CO2/rok 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 9: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,0005Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,0005Mg/rok  

  

10. 
Budowa/przebudowa/remont dróg powiatowych na 
terenie gminy Aleksandrów 

2023-2030 
Powiat 

piotrkowski 

środki własne, 
środki UE/ środki 

krajowe 
12 000 000,00 161,0 41,0 - 

Zadanie to m.in. przebudowa/modernizacja dróg powiatowych, które z uwagi na niezadowalający stan techniczny nawierzchni jezdni wymagają interwencji. Z uwagi na brak 
dokumentacji projektowej umożliwiającej uszczegółowienie zakresu inwestycji i brak skonkretyzowanych planów w analizowanym okresie czasu, w celach obliczeniowych założono, 
że do 2030 roku zadanie obejmie przebudowę/modernizację dróg powiatowych o łącznej długości około 10km. 

Efekty energetyczne i ekologiczne dla zadania 10 oszacowano w sposób uproszczony biorąc pod uwagę ogólne wartości jednostkowe, tj.  

 jednostkowa oszczędnośd energii w wyniku budowy/przebudowy 1km nawierzchni drogowej  –16,1 MWh /rok/1km nawierzchni drogowej 

 jednostkowa redukcja emisji CO2 w wyniku budowy/przebudowy 1km nawierzchni drogowej  – 4,1 MgCO2/rok/ 1km nawierzchni drogowej 

 jednostkowa redukcja emisji pyłu PM10 w wyniku budowy/przebudowy 1km nawierzchni drogowej – 0,000003 MgPM10/rok/1km nawierzchni drogowej 
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Lp NAZWA ZADANIA 
okres 

realizacji 
koordynator
/ realizator 

środki finansowe 
na realizację 

zadania 

nakłady 
finansowe *zł+ 

podstawowe wskaźniki /orientacyjnie 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2  

[Mg 
CO2/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

 jednostkowa redukcja emisji pyłu PM2,5 w wyniku budowy/przebudowy 1km nawierzchni drogowej  – 0,000003 MgPM2,5/rok/1km nawierzchni drogowej 
Efekty energetyczne i ekologiczne (oszacowane według założeo): 

 redukcja zużycia energii – 161,0MWh/rok 

 redukcja emisji CO2 – 41,0 Mg CO2/rok 

Redukcja pozostałych zanieczyszczeo powietrza dla zadania 10: 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,00003Mg/rok 

- redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,00003Mg/rok  

  

11. 
Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii 
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 

2023-2030 
Gmina 

Aleksandrów 
środki własne,/ 
środki krajowe 

- - - - 

Działania w tym obszarze polegad mogą m.in. na: 

 udostępnianiu materiałów informacyjnych na stronie internetowej gminy (promocja wiedzy związanej z oszczędzaniem energii, edukacja ekologiczna dotycząca szkodliwości 
spalania paliw węglowych, zwłaszcza niskiej jakości a także odpadów w paleniskach indywidualnych, popularyzacja ruchu rowerowego w celu ograniczenia komunikacji 
samochodowej a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeo), 

 organizacja spotkao dla mieszkaoców gminy, w celu zachęcenia jak największej liczby osób do oszczędzania energii, a przez to do ochrony klimatu poprzez zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, 

 organizacja kampanii edukacyjnych również we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły) 

 organizacja wydarzeo o charterze edukacyjnym i promującym efektywnośd energetyczną, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, ochronę powietrza przed niską emisją.  
Działania te pozwolą na kształtowanie proekologicznych zachowao mieszkaoców. W dłuższej perspektywie czasowej przyczynią się do racjonalnego korzystania z energii w życiu 
codziennym. Gmina prowadzid będzie bieżące doradztwo/pomoc w zakresie ubiegania się o dofinansowanie działao inwestycyjnych dla mieszkaoców, np. poprzez współpracę 
w realizacji programu „Czyste powietrze”. 

Działanie o charakterze nieinwestycyjnym. Dla działania nie szacowano efektu ekologicznego i energetycznego. Zadanie ciągłe w ramach PGN. 

  
12. Promocja zielonych zamówieo publicznych 2023-2030 

Gmina 
Aleksandrów 

środki własne - - - - 

Zielone zamówienia publiczne „oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania 
zamówieo publicznych) i poszukują rozwiązao ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to 
wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych”. W procesie wprowadzania zielonych zamówieo publicznych zaleca się włączad kryteria oraz wymagania 
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środowiskowe do procedur udzielania zamówieo publicznych. Przykładowe kryteria to: energooszczędnośd (np. komputery, monitory), niska emisja (dobór niskoemisyjnych środków 
transportu), niski poziom odpadów (możliwośd ponownego wykorzystania produktu lub materiałów, z których jest on wykonany).  

Zadanie nieinwestycyjne, ciągłe w ramach PGN. 

  

13. Właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej 2031-2030 
Gmina 

Aleksandrów 
środki własne - - - - 

Przedsięwzięcie polega na uwzględnianiu w dokumentach planowania przestrzennego aspektów bezpośrednio lub pośrednio wpływających na wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej 
i ochronę jakości powietrza, np. uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania budynków w ciepło z nośników nie 
powodujących nadmiernej „niskiej emisji” oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej 
zabudowie.  

Dla działania nie szacowano efektu ekologicznego i energetycznego. Zadanie ciągłe w ramach PGN. 

  

14. Wdrażanie nowych technologii 2023-2030 

Gmina 
Aleksandrów/ 
Interesariusze 

PGN 

środki 
własne/środki 

krajowe 
- - - - 

W ramach przedsięwzięcia zakłada się m.in.  

 rozwój energetyki rozproszonej, wyposażenie w magazyny energii do zastosowania lokalnego przez prosumentów indywidualnych, w tym podmioty sektora użyteczności 
publicznej, 

 promocję montażu wolnostojących, publicznych systemów szybkiego ładowania urządzeo, jak i pojazdów elektrycznych. Elektryczna  motoryzacja jest jednym z celów 
wyznaczonych przez europejską i krajową politykę transportową. Samochody elektryczne są coraz bardziej popularnym środkiem transportu, jednak ich rozwój nie jest możliwy 
bez budowy odpowiedniej infrastruktury. Rozwój transportu elektrycznego wymagał będzie również działao na poziomie samorządu.  

Przedsięwzięcie na etapie zamysłu inwestycyjnego do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej. Dla działania nie szacowano efektu ekologicznego i energetycznego. 
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Podsumowanie spodziewanych efektów ekologicznych i ekologicznych zadao ujętych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowy planu zadao na lata 2023-2030– Plan ilościowy celu 

strategicznego. 

EFEKTY EKOLOGICZNE I 

ENERGETYCZNE 

redukcja zużycia energii 

finalnej [MWh/rok] 

redukcja emisji CO2 

[Mg CO2/ rok] 

produkcja energii 

z OZE [MWh/rok] 

PODSUMOWANIE 1 468,78 8 837,43 10 375,16 

Materiał źródłowy: opracowanie własne. Szczegółowe wyliczenia w arkuszu Excel, zakładka HRF2023-2030 

Uwzględniając spodziewane efekty energetyczne i ekologiczne poszczególnych zadao inwestycyjnych 

możliwych do realizacji na terenie gminy Aleksandrów, przewiduje się, że w okresie od 2023 do 2030 

roku nastąpi: 

 redukcja zapotrzebowania na energię finalną o co najmniej 1 468,78MWh/rok  

 zmniejszenie ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 
8 837,43Mg/rok 

 wzrost energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o co najmniej 10 375,16 MWh/rok 

Dodatkowo działania te przyniosą efekty w postaci redukcji pozostałych zanieczyszczeo powietrza 

w tym:  

 zmniejszenie ilości emitowanego pyłu zawieszonego PM10 o 2,898Mg/rok 

 zmniejszenie ilości emitowanego pyłu zawieszonego PM2,5 o 2,5416 Mg/rok 

 zmniejszenie ilości emitowanego benzo(a)pirenu o 0,0013 Mg/rok 

Podsumowanie spodziewanych efektów ekologicznych i ekologicznych zadao ujętych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowy planu zadao na lata 2023-2030 – Plan ilościowy celu 

strategicznego w zakresie pozostałych zanieczyszczeo powietrza 

EFEKTY EKOLOGICZNE 
redukcji emisji PM10 

[Mg/rok] 

redukcji emisji 

PM2,5 [Mg/rok] 

redukcji emisji B(a)P 

[Mg/rok] 

PODSUMOWANIE 2,898 2,5416 0,0013 

Materiał źródłowy: opracowanie własne. Szczegółowe wyliczenia w arkuszu Excel, zakładka HRF2023-2030 
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8. Aspekty organizacyjne i finansowe 

8.1. Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należed będzie do władz gminy Aleksandrów. Za 

realizację celów wskazanych w PGN oraz monitowanie określonych w nim wskaźników odpowiadad 

będzie Wójt Gminy Aleksandrów, w ramach pracy Urzędu Gminy.  

Samorząd Gminy wskaże podmioty (wykorzystując aktualne zasoby) lub osoby, które będą 

odpowiedzialne za wdrażanie planu, monitorowanie postępów, a w razie potrzeby utworzy nowe 

struktury (np. Zespół koordynujący ds. PGN). Urząd Gminy dysponuje odpowiednim zapleczem 

kadrowym umożliwiającym sprawną organizację podczas wdrażania oraz monitorowania postępów 

realizacji działao ujętych w PGN.  

Nie planuje się rezerwacji dodatkowych środków finansowych na powołanie komórki dla realizacji 

procesu monitorowania i oceny wdrażania Planu, jak też na sam ten proces (wdrażanie).  

Zgodnie z dobrymi praktykami realizacji SEAP niezwykle ważne jest również powołanie w strukturach 

urzędu stanowiska pracy lub przypisanie do zakresu czynności istniejącego stanowiska pracy zadao 

koordynatora PGN w randze pełnomocnika ds. energii w gminie (Energetyk Gminny). Ważne jest aby 

osoba sprawująca te funkcje (jako koordynator PGN) miała możliwośd bezpośredniego wpływu na 

podejmowane decyzje w urzędzie by dopilnowad, aby cele PGN były uwzględnione w: 

 zapisach prawa lokalnego 

 dokumentach strategicznych i planistycznych 

 wewnętrznych instrukcjach i regulacjach 

Sugerowany zakres kompetencji i zadao koordynatora PGN:  

 przygotowanie analiz o stanie energetycznym gminy i podejmowanych działaniach 

ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeo, 

 identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji 

ograniczających emisję zanieczyszczeo, podnoszących efektywnośd energetyczną 

i budujących świadomośd społeczną w zakresie tej tematyki, 

 inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych Planach i projektach z zakresu ochrony 

powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz prowadzenie tych projektów, 

 przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych i współpraca w tym 

zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy, 

 organizacja doradztwa energetycznego w zakresie termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, 

 prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkaoców i podmiotów na temat rozwiązao 

w zakresie efektywności energetycznej i OZE. 

Powołanie koordynatora nie jest warunkiem koniecznym do wdrażania PGN. Decyzje o takim 

stanowisku mogą zostad podjęte przez Władze Gminy w dowolnym momencie i będą zależne od ilości 

zadao oraz dostępnych środków.  

Zaangażowane strony – współpraca z interesariuszami 

Interesariuszami PGN są jednostki, grupy czy też organizacje, na które Plan bezpośrednio bądź 

pośrednio oddziałuje. Są to wszyscy mieszkaocy gminy Aleksandrów, instytucje publiczne oraz lokalne 

przedsiębiorstwa. Wypracowanie właściwego systemu współpracy z interesariuszami jest niezwykle 
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istotne z punktu widzenia skutecznej realizacji działao zawartych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym PGN gminy Aleksandrów. Obecnie zakłada się, że współpraca ta polegad będzie głównie 

na przepływnie informacji pomiędzy interesariuszami Planu a Urzędem Gminy (wskazani pracownicy) 

w szczególności w zakresie stopnia realizacji działao zaplanowanych i ujętych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, jak również w zakresie nowych możliwości realizacji inwestycji wpisujących 

się w podstawowe założenia planu gospodarki niskoemisyjnej.  

Planuje się aby zainteresowane strony były stale zachęcane do wykonywania działao przyjętych w 

PGN poprzez różnego rodzaju materiały informacyjno-promocyjne oraz organizację spotkao o 

charakterze edukacyjnym.   

Interesariusze byli zaangażowani w proces budowania strategii wdrażania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów (PGN2022), mieli możliwośd uczestnictwa w etapach realizacji 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym w procesach wdrożeniowych i oceniających efekty Planu. Na 

etapie opracowania niniejszego Planu, który stanowi integralna częśd PGN2022 i kontynuację jego 

postanowieo, na stronie internetowej gminy Aleksandrów umieszczono stosowną informację 

o przystąpieniu do aktualizacji zapisów PGN wraz z Formularzem zgłoszenia planowanego 

przedsięwzięcia do PGN. Umożliwiło to wszystkim zainteresowanym udział w tworzeniu planu zadao 

na kolejne lata obowiązywania PGN.  

Integralną częścią wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów jest 

monitorowanie postępów wdrażania, w tym w szczególności: osiąganych oszczędności energii 

i redukcji emisji CO2 – dla PGN2022 dane te przestawiono w punkcie Stopieo realizacji przedsięwzięd 

ujętych w Planie Gospodarki dla gminy Aleksandrów (PGN2022) do 2020r. i 2022r. 

8.2. Aspekty finansowe 

Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Aleksandrów wymaga zabezpieczenia 

odpowiednich środków finansowych. Decyzje dotyczące finansowania działao uwzględnionych 

w Planie muszą byd uwzględnione w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) - dla 

zadao realizowanych przez gminę i jednostki jej podległe. 

Władze lokalne wyznaczą środki niezbędne do realizacji Planu w ramach rocznych budżetów, jak 

również podejmą pewne zobowiązania w perspektywie długoterminowej. Ze względu na ograniczone 

środki finansowe jakimi dysponuje jednostka samorządowa warunkiem realizacji wielu 

zaplanowanych działao będzie pozyskanie wsparcia finansowego. Środki finansowe przeznaczone na 

wsparcie działao i inwestycji z zakresu ochrony powietrza mogą pochodzid ze źródeł krajowych oraz 

zewnętrznych - środków Unii Europejskiej, instrumentów finansowych ustanowionych przez Paostwa 

Darczyoców (Norwegię, Islandię i Lichtenstein) w zamian za dostęp do wspólnego rynku UE - i są 

przyznawane na szczeblu centralnym lub regionalnym. Formy udzielanej pomocy są różne, najczęściej 

jest to współfinansowanie działania, dotacja, kredyt, pożyczka, dopłata do oprocentowania lub 

kapitału kredytu, itd. 

Dla samorządów lokalnych najbardziej popularnym źródłem finansowania działao są programy 

regionalne, branżowe programy operacyjne oraz krajowe fundusze ochrony środowiska i wsparcia 

inwestycji samorządowych.  

Przewidywane źródła finansowania działao 

Źródłami finansowania zadao ujętych w niniejszym Planie będą: 
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 Środki własne Gminy/Mieszkaoców /Przedsiębiorstw, 

 Środki krajowe pozyskiwane z: 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NFOŚiGW organizuje nabory na programy związane z ochroną jakości powietrza. Programy 

priorytetowe określają m.in. formy i warunki dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru 

przedsięwzięd. Stanowią one również podstawę do przyjmowania i rozpatrywania wniosków 

o dofinansowanie w NFOŚiGW. Informacja o aktualnych naborach zamieszczane są na stronie 

internetowej NFOŚiGW: https://www.nfosigw.gov.pl/.  

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

WFOŚiGW w Łodzi każdego roku opracowuje i wdraża Programy Priorytetowe, w ramach których 

pomoc finansowa ze środków Funduszu może byd uzyskana przez: 

 jednostki samorządu terytorialnego (jst) 

 osoby fizyczne 

 pozostałych wnioskodawców 

Głównymi formami oferowanego wsparcia są: 

 pożyczki, 

 pożyczki pomostowe, 

 dotacje, za wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i częściowych 

spłat kredytów bankowych, 

 dotacje udzielane łącznie z pożyczką na określone zadania, 

 przekazanie środków paostwowym jednostkom budżetowym. 

Informacje o aktualnych programach priorytetowych i naborach dostępne są na stronie internetowej 

WFOŚiGW w Łodzi ( http://www.wfos.com.pl). 

Popularny program dofinansowania w ramach funduszu ochrony środowiska to Program 

priorytetowy Czyste Powietrze - kompleksowy plan działao zaprojektowany w celu poprawy 

efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeo do atmosfery 

z istniejących jednorodzinnych budynków. W ramach programu oferowane jest dofinansowanie na:  

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowego 
źródła ciepła, spełniających wymagania programu, 

 docieplenie przegród budynku, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), 

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła. 
Zmiany w finansowaniu programu wprowadzono w 2022 roku w ramach programu Czyste powietrze 

plus.  

Gmina Aleksandrów na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi, uczestniczy w dystrybucji programu 

Czyste Powietrze na terenie gminy. W 2021 roku w budynku mieszczącym Urząd Gminy 

w Aleksandrowie uruchomiono gminny  punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste 

Powietrze”. 
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Dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby uruchomiony jest 

Program priorytetowy Mój prąd. Program polega na wsparciu w formie dotacji (do 50% kosztów 

kwalifikowalnych i do określonej maksymalnej kwoty dotacji) rozwoju instalacji fotowoltaicznych 

w zakresie mocy 2-10kW.  

Program Priorytetowy Mój Prąd Częśd 1) na lata 2021-2023 (MP4) 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub 

wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny 

energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniad się do realizacji krajowego celu 

dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniad 

poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania 

mikroinstalacji fotowoltaicznej). 

Rodzaje przedsięwzięd objęte wsparciem finansowym: 

- przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych 

o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2kW do 10kW służących na potrzeby istniejących budynków 

mieszkalnych 

- przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła 

- przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej 

o pojemności co najmniej 2 kWh 

- przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS - 

z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła 

Beneficjenci to: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają 

zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii 

elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (umowa z zakładem energetycznym). 

Intensywnośd dofinansowania zależna od rodzaju przedsięwzięcia. Forma dofinansowania – dotacja 

(grant). 

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają 

do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom (np. budowę żłobków, 

przedszkoli czy drogi). Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.25 

 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali 

inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. 

Wsparcie dotyczy wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym również działao 

i inwestycji w obszarze energetyki i odnawialnych źródeł energii. Działania objęte Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej będą mogły zostad dofinansowane z następujących Priorytetów wskazanych 

w Programie: 

                                                      
25

 https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych 
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Priorytet 1 (dofinansowanie 95%)  

 budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego 

 odnawialne źródła energii 

Priorytet 2 (dofinansowanie 90%) 

 tabor z napędem zeroemisyjnym 

 budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej 

 poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych 

 innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce 

Priorytet 3 (dofinansowanie 85%) 

 budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej 

 budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego 
Program obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego, dofinansowanie jest bezzwrotne.   

 Program Stop Smog 

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, które są właścicielami lub 

współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia 

niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Gmina w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia może ująd te dwie grupy budynków. Zakres 

wsparcia to:  

 wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne 

 termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej 

Program obsługiwany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 Środki Unii Europejskiej, dostępne w ramach m.in. Programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Łódzkiego 2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy 

Na dzieo sporządzania niniejszego Planu strategia wykorzystania funduszy europejskich w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 dla województwa nie została 

określona.  

Mając na uwadze, że nowa perspektywa finansowania UE do 2027 otworzy nowe możliwości 

finansowania inwestycji wpierających rozwój gospodarki niskoemisyjnej, w celu realizacji działao 

PGN, należy brad pod uwagę następujące dobre praktyki:  

 bieżące monitorowanie funduszy zewnętrznych i możliwości pozyskania finansowania działao 
PGN,  

 bieżąca aktualizacja baz danych dotyczących zrealizowanych działao oraz rzeczywistego 
wykorzystania energii oraz monitoring rezultatów PGN,  

 popularyzację tematyki niskoemisyjności, przekazywanie informacji Interesariuszom. 

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej pozwoli kontynuowad podjęte już działania 

ukierunkowane na redukcję emisji CO2 oraz umożliwi zainicjowanie nowych przedsięwzięd.  
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W miarę rozwoju systemów wsparcia przedsięwzięd, należy modyfikowad i uzupełniad potencjalne 

źródła finansowania. 

9. Monitoring, wskaźniki i ewaluacja 

Nieodłącznym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest monitoring i ewaluacja efektów 

wdrażania działao/zadao ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Zaznaczyd tutaj należy, 

że ten katalog zadao nie jest stały, ponieważ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest dokumentem 

zamkniętym, który miałby obowiązywad cały czas w niezmienionym kształcie i nie powinien byd w tej 

sposób postrzegany. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powstał w określonych warunkach społecznych, 

gospodarczych, ekonomicznych, które ulegają ciągłej zmianie. Dlatego też wyznaczone w Planie cele, 

działania/zadania wymagają stałego monitoringu postępów we wdrażaniu Planu, ciągłej obserwacji i 

oceny efektywności oraz wprowadzania ewentualnych korekt. Zatem warunkiem efektywnego 

wdrażania Planu jest posiadanie wiedzy na temat postępów osiąganych w zakresie wdrażania Planu 

oraz zdolnośd do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi założeniami 

a uzyskiwanymi efektami realizacji działao/zadao. 

Monitoring polega na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji ilościowych dotyczących 

wdrażania Planu. Ma on na celu zapewnienie zgodności efektów realizacji zadao z uprzednio 

zatwierdzonymi założeniami. Istotą monitoringu jest wyciąganie wniosków z tego co zostało i nie 

zostało zrealizowane oraz modyfikowanie dalszych działao w sposób umożliwiający osiągniecie 

zakładanych celów w przyszłości. 

Ewaluacja dotyczy oceny realizacji Planu pod względem skuteczności, efektywności, użyteczności 

i trwałości wdrażanych działao zgodnych z celami wyznaczonymi w Planie. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje pozyskane w procesie monitoringu powinny stanowid podstawę ewaluacji przyjętych 

w planie założeo, działao/zadao, ponieważ monitorowanie to sposób mierzenia tego, co się dzieje, 

natomiast ewaluacja pozwala stwierdzid, co to oznacza. 

Proces wdrażania PGN wymaga stałego monitoringu. Najważniejszym jego elementem, z punktu 

widzenia osiągnięcia obranych celów, jest ocena realizacji zaplanowanych działao i osiągnięte 

w związku z tym rezultaty w zakresie: ograniczenia emisji CO2, redukcji zużycia energii finalnej oraz 

wzrostu udziału energii z OZE.  

W przypadku pojawienia się zmian, które trzeba będzie uwzględnid podczas realizacji założeo Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej, pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za realizację jego wdrażania, 

będą każdorazowo spisywad protokół czego dotyczy zmiana oraz jakie planuje się działania zastępcze 

bądź naprawcze. Jeżeli zmiana będzie dotyczyła harmonogramu realizacji inwestycji, każda nowa 

inwestycja będzie podlegała ocenie na sesji Rady Gminy, a sam dokument będzie aktualizowany 

Monitoring pozwala ocenid postępy we wdrażaniu Planu, zweryfikowad kierunek zmian i tempo 

w jakim te zmiany zachodzą. Monitoring daje możliwośd bieżącej modyfikacji działao, aby w razie 

konieczności możliwe było dostosowanie dokumentu do zmieniających się warunków.  

Ewaluacja pomaga w planowaniu kolejnych działao dostarczając informacji niezbędnych do podjęcia 

decyzji. Odpowiada na pytanie: Czy i w jaki sposób udało się osiągnąd zamierzone cele? 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 91



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2023 - 2030 

92 

o nowe inwestycje Uchwałą Rady Gminy. Nowe inwestycje będą również wpisane w Wieloletnią 

Prognozę Finansową. 

Natomiast jeżeli zmiana Planu będzie dotyczyła spraw organizacyjnych, struktury zarządzania 

i monitoringu, w tym wypadku zmiany będą dokonywane decyzją Wójta Gminy Aleksandrów.  

Na koniec okresu planowania zostanie sporządzony raport koocowy, obrazujący faktycznie 

zrealizowane zadania w kontekście założeo Planu. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Planu, 

a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo wyjaśnione. Raport koocowy 

będzie dostępny do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów. 

Dla PGN2020 wymagane było przeprowadzenie ewaluacji Planu po 2020 roku oraz po 2022 roku 

kiedy wygaśnie zakres czasowy działao przewidzianych do realizacji – zaprezentowana w punkcie: 

Stopieo realizacji przedsięwzięd ujętych w Planie Gospodarki dla gminy Aleksandrów (PGN2022) do 

2020r. i do 2022r., analiza stanu realizacji planu zadao inwestycyjnych i nieinwestycyjnych stanowi 

swoistego rodzaju raport z realizacji PGN2022 określony ilościowo na koniec roku 2020 i 2022. Ocenę 

koocową rezultatów przeprowadzono poprzez główne wskaźniki monitorowania. 

Podobną analizę bądź raport należy sporządzid po 2030 roku, kiedy wygaśnie zakres czasowy działao 

ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym planu zadao na lata 2023-2030.  

Należy również pamiętad, aby podczas monitorowania efektów uwzględniad te same wskaźniki. 

WSKAŹNIKI MONITORINGU  

Proponuje się określenie dwóch poziomów wskaźników monitorowania, tj. wskaźniki główne oraz 

wskaźniki szczegółowe dla poszczególnych zadao. 

Wskaźniki główne: 

 poziom redukcji emisji CO2 z terenu gminy w roku raportowania, w odniesieniu do roku 
bazowego  

 poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego 

 produkcja energii z OZE w stosunku do roku bazowego lub/i udział zużytej energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
 

Tabela 31. Główne wskaźniki monitoringu PGN dla gminy Aleksandrów 

WSKAŹNIKI/MIERNIKI REALIZACJI DZIAŁAO/ZADAO 
PLAN NA 
ROK 2020  

OSIĄGNIĘTE 
DO 2020 

ROKU 

PLAN NA 
ROK 2022 

OSIĄGNIĘTE 
DO 2022 

ROKU 

Redukcja emisji CO2 Mg CO2 312,71 783,31 342,41 2 998,74 

procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego  % 1,3  3,30 1,50 12,80 

Redukcja zużycia energii finalnej  MWh 739,41 987,53 779,81 1 467,40 

procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego % 1,00 1,3  1,0  1,90 

Produkcja energii z OZE  MWh 67,6  505,9 91,20 2 803,23 

Udział energii pochodzącej z OZE  
(w zużyciu energii finalnej w roku bazowym) 

% 9,0  9,50 9,10 12,50 
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WSKAŹNIKI/MIERNIKI REALIZACJI DZIAŁAO/ZADAO 

PLAN NA 
ROK 

2030* 

OSIĄGNIĘTE 
DO 2030 

ROKU 
  

Redukcja emisji CO2  Mg CO2 11 836,17    

procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego  % 50,6    

Redukcji zużycia energii finalnej  MWh 2 936,18    

procentowa zmiana w stosunku do roku bazowego % 3,9    

Produkcja energii z OZE  MWh 13 178,39    

Udział energii pochodzącej z OZE  
(w zużyciu energii finalnej w roku bazowym) 

% 17,3    

* Plan na rok 2030 to suma wskaźników: osiągniętych na koniec roku 2022 i planowanych do osiągnięcia w latach 2023-2030 

Wskaźniki główne - dodatkowe 

Z uwagi na cel strategiczny w zakresie pozostałych zanieczyszczeo powietrza określa się dodatkowe 

wskaźniki monitoringu. 

Tabela 32. Dodatkowe wskaźniki monitoringu PGN dla gminy Aleksandrów 

WSKAŹNIKI/MIERNIKI REALIZACJI 
DZIAŁAO 

PLAN NA 
ROK 2020 

OSIĄGNIĘTE 
DO 2020 

ROKU 

PLAN NA 
ROK 2022 

OSIĄGNIĘTE 
DO 2022 

ROKU 

PLAN NA 
ROK 2030* 

OSIĄGNIĘTE 
DO 2030 

ROKU 

Redukcja emisji pyłu zawieszonego 
[PM10 Mg PM10/rok] 

0,1638 0,7866 0,2421 2,3610 2,898  

Redukcja emisji pyłu zawieszonego 
[PM2,5 Mg PM2,5/rok] 

0,1493 0,6472 0,2221 2,0390 2,5416  

Redukcja emisji benzo(a)pirenu  
[Mg B(a)P/rok] 

0,0001 0,0004 0,0002 0,0011 0,0013  

* Plan na rok 2027 to efekt planowany do osiągnięcia w latach 2021-2027 

Wskaźniki szczegółowe 

W tabeli poniżej przedstawiono proponowany zbiór wskaźników szczegółowych monitoringu dla 

poszczególnych działao inwestycyjnych.  

Tabela 33. Wskaźniki monitoringu poszczególnych zadao - szczegółowe 

NUMER I NAZWA ZADANIA OPIS WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

WARTOŚCI 

DOCELOWE  

2023-2030 

Zadanie 1. Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej w Aleksandrowie - 
zaspokojenie potrzeb związanych z ochroną 
zdrowia i potrzeb mieszkaniowych 

Redukcja zużycia energii koocowej  
Redukcja emisji CO2 

Wzrost energii pochodzącej z OZE 

MWh 
Mg CO2 

MWh 

75,58 
22,96 
2,85 

Zadanie 2. Czysta energia w Gminie Aleksandrów 
dzięki instalacji odnawialnych źródeł energii 

Ilośd przebudowanych kotłowni  
Ilośd wybudowanych mikroinstalacji 
Redukcja zużycia energii koocowej  
Redukcja emisji CO2 

Produkcja energii pochodzącej z OZE 

szt. 
szt. 

MWh 
Mg CO2 

MWh 

23 
347 

131,5 
1267,96 
2566,31 

Zadanie 3. Instalacje odnawialnych źródeł energii 
w budynkach użyteczności publicznej 

Moc instalacji OZE  
Redukcja emisji CO2 

Produkcja energii pochodzącej z OZE 

kW 
MWh 

Mg CO2 

220 
186,01 
209,0 

Zadanie 4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w budynkach gospodarstw 

Ilośd przebudowanych kotłowni  
Ilośd wybudowanych mikroinstalacji 

szt. 
szt. 

50 
300 
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NUMER I NAZWA ZADANIA OPIS WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

WARTOŚCI 

DOCELOWE  

2023-2030 

indywidualnych – projekty parasolowe Redukcja zużycia energii koocowej  
Redukcja emisji CO2 

Produkcja energii pochodzącej z OZE 

MWh 
Mg CO2 
MWh 

200 
1060,0 
1050,0 

Zadanie 5. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy 
Aleksandrów 

Redukcja zużycia energii koocowej  
Redukcja emisji CO2 

MWh  

Mg CO2 

132,2 

41,6 

Zadanie 6. Poprawa efektywności energetycznej 
w sektorze mieszkalnym (udział w programie 
priorytetowym „Czyste powietrze”) 

Ilośd termomodernizowanych budynków 

Ilośd wymienionych źródeł ciepła  

Ilośd zamontowanych instalacji OZE  

Redukcja zużycia energii koocowej  
Redukcja emisji CO2 

Produkcja energii pochodzącej z OZE 

szt. 

szt. 

szt. 

MWh  

Mg CO2 

MWh 

30 

20 

20 

380,0 

229,0 

70,0 

Zadanie 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy Aleksandrów 

Redukcja zużycia energii koocowej  
Redukcja emisji CO2 

MWh  

Mg CO2 

150,0 

133,50 

Zadanie 8. Budowa instalacji fotowoltaicznych o 
mocy powyżej 50kW 

Redukcja emisji CO2 

Produkcja energii pochodzącej z OZE 

Mg CO2 

MWh  

5793,9 

6510,0 

Zadanie 9. Budowa/przebudowa/remont dróg 
gminnych i wewnętrznych na terenie gminy 
Aleksandrów 

Długośd zmodernizowanych dróg gminnych 
Redukcja zużycia energii koocowej  
Redukcja emisji CO2 

km 

MWh  

Mg CO2 

15 

241,50 

61,5 

Zadanie 10. Budowa/przebudowa/remont 
dróg powiatowych na terenie gminy 
Aleksandrów 

Długośd zmodernizowanych dróg powiatowych 

Redukcja zużycia energii koocowej 

Redukcja emisji CO2 

km 

MWh 

Mg CO2 

10 

161,0 

41,0 

Zadanie 11. Edukacja lokalnej społeczności 
w zakresie efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii. 
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 

Ilośd zorganizowanych szkoleo, warsztatów, 

konkursów oraz działao promocyjnych 

Ilośd materiałów promocyjno-edukacyjnych 

Redukcja zużycia energii koocowej 

Redukcja emisji CO2 

szt. 

 

szt. 

MWh 

Mg CO2 

** 

 

** 

** 

** 

Zadanie 12. Promocja zielonych zamówieo 
publicznych 

Ilośd zamówieo publicznych uwzględniających 

wymagania ekologiczne w procesie zakupów 

produktów i usług 

Redukcja zużycia energii koocowej 

Redukcja emisji CO2 

szt. 

 

 

MWh 

Mg CO2 

** 

 

 

** 

** 

Zadanie 13. Właściwe planowanie 
przestrzeni urbanistycznej 

Redukcja zużycia energii koocowej 
Redukcja emisji CO2 

MWh 
Mg CO2 

** 
** 

Zadanie 14. Wdrażanie nowych technologii Redukcja zużycia energii koocowej 
Redukcja emisji CO2 

MWh 
Mg CO2 

** 
** 

Materiał źródłowy: opracowanie własne 

* Ze względu na brak możliwości sprecyzowania działania na etapie tworzenia dokumentu, nie wyznaczono wartości 
docelowej dla danego wskaźnika. Na wartośd wskaźnika wpływa wiele czynników zewnętrznych. ** Dla wskaźników działao 
nieinwestycyjnych nie wyznaczano wartości docelowych. Oszacowanie realnych wartości wskaźników dla tego typu zadao 
jest utrudnione i obarczone ryzykiem niedoszacowania/przeszacowania. 

 

Procedura wprowadzania zmian w Planie 

Na etapie wdrażania Planu, częśd zaplanowanych do realizacji działao/zadao może ulec zmianie 

w zakresie rozszerzenia lub zawężenia zakresu działania albo rezygnacji z danej inwestycji lub 

zastąpienia jej innym przedsięwzięciem. Z drugiej strony, częśd interesariuszy, obserwując korzyści 

z uwzględnienia i realizacji inwestycji zamieszczonych w Planie, mimo wcześniejszego braku 

zainteresowania, wyrazi chęd uzupełnienia Planu o nowe zadania. Przewiduje się również możliwośd 
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pojawienia się nowych zadao, które będą wynikad zarówno z rozwoju technologicznego jak 

i uwarunkowao ekonomicznych realizacji poszczególnych inwestycji. 

W związku z możliwością wystąpienia wyżej wymienionych czynników, wystąpi również koniecznośd 

aktualizacji Planu. Potrzeba aktualizacji Planu oceniana i wskazywana będzie Wójtowi Gminy 

Aleksandrów. Aktualizacja Planu wymagad będzie konsultacji z interesariuszami i odpowiednimi 

jednostkami Urzędu Gminy. Zaakceptowane zmiany będą wprowadzane do Planu w drodze Uchwały 

Rady Gminy. Zaleca się, aby analiza zgromadzonych danych, pomysłów, wniosków dokonywana była 

w zależności od zaistniałych potrzeb. Wnioski i uwagi do Planu przyjmowane będą w sposób ciągły, 

przewiduje się jednak możliwośd terminowego przyjmowania wniosków, np. w przypadku zadao 

z współudziałem środków zewnętrznych, co wynikad będzie z harmonogramu naboru wniosków 

konkursowych lub innych zidentyfikowanych potrzeb gminy.  

Informacja o możliwości zgłaszania działao i wniosków do PGN dla gminy Aleksandrów zamieszczona 

będzie na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy 

Aleksandrów.  

Zadania niskoemisyjne do harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłaszad każdy 

zainteresowany interesariusz, jeśli zadanie będzie realizowane na terenie administracyjnym gminy 

Aleksandrów. Zadania z harmonogramu usuwad może jedynie jednostka, która zgłosiła dane zadanie 

do wpisania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przez zadanie niskoemisyjne rozumie się każde 

zadanie, które może mied wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw, udział odnawialnych 

źródeł energii, zmianę zapotrzebowania na energię koocową lub zmianę emisji CO2. 

Należy również pamiętad, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym dokonano istotnych zmian 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym (głównie poprzez dodanie zadania), powinien zostad 

poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze 

zm.), a także powinien zostad przyjęty uchwałą Rady Gminy. Wprowadzenie do Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej zmian mniej istotnych, np. poprawek redakcyjnych, terminów realizacji, itd. jest 

możliwe poprzez odpowiednie zarządzenie Wójta. 

10. Zakres oddziaływania na środowisko Planu i zadao w nim założonych 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów na lata 2023 – 2030 wyznacza cele oraz 

przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę jakości życia mieszkaoców na terenie ich zamieszkania 

(w granicach administracyjnych gminy).  

Realizacja poszczególnych zadao ma doprowadzid do:  

 poprawy jakości powietrza, w tym przede wszystkim w okresie grzewczym, tj. w okresie 
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeo; 

 oszczędności związanych z redukcją zużycia poszczególnych paliw (nośników energii), ale 
także racjonalnego zużycia energii, dzięki takim inwestycjom jak:  

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, jak i indywidualnych (mieszkaoców),  

 modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku energooszczędności; 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  
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 poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowych, zwłaszcza lokalnych, co wiąże się nie 

tylko z poprawą komfortu przejazdów, ale przede wszystkim doprowadzi to 

ekonomiczniejszego zużycia paliw w pojazdach i redukcji szkodliwych emisji spalin, 

 wymiany przestarzałych kotłów/pieców (często tzw. kopciuchów) na nowoczesne 

i sprawniejsze źródła, co ma największy wpływ na obniżenie wielkości niskiej emisji.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów określa konkretne zadania inwestycyjne 

i nieinwestycyjne, przyczyniające się do polepszenia jakości powietrza, rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej i eliminacji zidentyfikowanych problemów. W konsekwencji realizacja zadao skutkuje 

poprawą warunków życia gminy.  

Realizacja ujętych w niniejszym dokumencie zadao przyniesie gminie również oszczędności 

ekonomiczne. Dzięki redukcji zużycia energii i wzrostowi udziału energii pochodzącej z OZE. 

Wprowadzenie zapisów PGN w życie przyczyni się też do poprawy bezpieczeostwa energetycznego 

Gminy Aleksandrów i wpłynie na poprawę jej wizerunku. 

Biorąc pod uwagę zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) 

przedmiotowy dokument może wyznaczad ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięd mogących 

znacząco oddziaływad na środowisko, gdyż planuje się inwestycje pn.  

- Zadanie 8. Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50kW 

Zadanie 8. dotyczy zabudowy systemami fotowoltaicznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

których powierzchnia może wynieśd powyżej 1ha - wg w/w Rozporządzenia przedsięwzięcie to zalicza 

się do rodzaju przedsięwzięd mogących potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko. Należy 

jednak wskazad, że Zadanie 8 swoim zakresem obejmuje wyłącznie planowane przedsięwzięcia, dla 

których każdorazowo Inwestor uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia.  

- Zadanie 9. Budowa/przebudowa/remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy 
Aleksandrów 

- Zadanie 10. Budowa/przebudowa/remont dróg powiatowych na terenie gminy Aleksandrów 

Zadani 9 i 10 dotyczyd będą odcinków dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) o różnej długości – 

aktualnie brak szczegółowej informacji, co do zakresu i parametrów inwestycji, ale należy założyd że 

rozbudowa/modernizacja dróg o nawierzchni twardej obejmie również odcinki o całkowitej długości 

przedsięwzięcia powyżej 1km - wg w/w Rozporządzenia przedsięwzięcia tego typu zalicza się do 

rodzaju przedsięwzięd mogących potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko. 

Pozostałe zadania inwestycyjne z uwagi na planowany zakres, rodzaj i skalę nie są zaliczane do 

przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko. Intencją planu zadao jest poprawa 

jakości powietrza w najbliższym otoczeniu obszarów zabudowanych, ochrona klimatu ziemi, 

tworzenie warunków zdrowego życia mieszkaoców bez smogu.  

Realizacja postanowieo dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego 

postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodowad wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi 

oraz środowiska naturalnego. Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania 

nie będą oddziaływad negatywnie na populacje ptaków, jak również na ochronę siedlisk 

poszczególnych gatunków. 
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Wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie 

w granicach administracyjnych gminy Aleksandrów. Program w swoich założeniach i celach nie będzie 

oddziaływał transgranicznie. 

Ocenia się, że Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zasadniczy sposób może przyczynid się do poprawy 

stanu środowiska naturalnego. Działania wynikające z przedmiotowego dokumentu zostaną 

zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko 

naturalne. Charakter planowanych działao, rodzaj i skala oddziaływao na środowisko oraz cechy 

obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zapisów Planu, nie 

spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 

Ocena oddziaływania na środowisko stanowi instrument prawny regulujący wpływ przyjętych działao 

na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 

z uwzględnieniem współzależności między nimi. W odniesieniu do dokumentów strategicznych, 

polityk, planów lub programów kwestię oceny oddziaływania na środowisko reguluje 

tzw. strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze 

zm.) – dalej ustawa OOŚ. 

Dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów na lata 2023-2030, na 

podstawie w/w ustawy OOŚ przeprowadzona zostanie weryfikacja obowiązku przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Wójt gminy Aleksandrów wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz 

Paostwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem o uzgodnienie 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu. W/w organy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, jest to: 

 uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - pismo znak 

WOOŚ.411.411.2022 MGw z dnia 25 listopada 2022r. 

 uzgodnienie Łódzkiego Paostwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - pismo znak 

ŁPWIS.NSOZNS.9022.565.2022.AM z dnia 05 grudnia 2022r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 97



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2023 - 2030 

98 

Spis tabel, rysunków i wykresów 

Tabela 1.Dane na temat lesistości gminy w 2014r. i 2021r. .................................................................................. 23 

Tabela 2. Demografia w gminie Aleksandrów w latach 2014-2021 ...................................................................... 26 

Tabela 3. Podmioty gospodarcze według sektorów własnościowych ................................................................... 28 

Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej według klas wielkości ....................................................................... 28 

Tabela 5. Energochłonnośd budynków w zależności od struktury wiekowej ........................................................ 30 

Tabela 6. Średni dobowy ruch pojazdów na drodze krajowej nr 74 w pobliżu gminy Aleksandrów .................... 31 

Tabela 7. Zestawienie źródeł ciepła w sektorze budynków użyteczności publicznej ............................................ 32 

Tabela 8. Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Aleksandrów .................................. 33 

Tabela 9. Informacja w zakresie ilości odpadów zmieszanych zebranych z obszaru gminy Aleksandrów w 2014r. 

i 2020r. .................................................................................................................................................................. 35 

Tabela 10. Jakośd powietrza atmosferycznego w strefie łódzkiej (PL 1002) w 2014r., 2020r. i w 2021 roku ....... 36 

Tabela 11. Zapotrzebowanie na energię cieplną (MWh/rok) w roku bazowym z uwzględnieniem czynników 

grzewczych ............................................................................................................................................................ 40 

Tabela 12. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa i energię na terenie gminy Aleksandrów dla potrzeb 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w roku bazowym ................................................................... 40 

Tabela 13. Liczba pojazdów na terenie gminy Aleksandrów w roku bazowym .................................................... 41 

Tabela 14. Ilośd spalonego paliwa oraz zużycie energii przez pojazdy na terenie gminy Aleksandrów w roku 

bazowym ............................................................................................................................................................... 41 

Tabela 15. Wartości wskaźników emisji CO2 ze zużycia 1 MWh energii (wykorzystane w ramach inwentaryzacji 

emisji) .................................................................................................................................................................... 43 

Tabela 16. Wielkości emisji CO2 według sektora użytkowników w roku bazowym .............................................. 44 

Tabela 17. Wielkości emisji CO2 ogółem z terenu gminy Aleksandrów w 2014 roku ........................................... 45 

Tabela 18. Wielkośd emisji CO2 w sektorze obiektów użyteczności publicznej w zależności od rodzaju nośnika 

energii (rok bazowy) .............................................................................................................................................. 45 

Tabela 19. Wielkośd emisji CO2 w sektorze budynków mieszkalnych w zależności od rodzaju nośnika energii (rok 

bazowy) ................................................................................................................................................................. 46 

Tabela 20. Wielkośd emisji CO2 w sektorze obiektów działalności gospodarczej w zależności od rodzaju nośnika 

energii (rok bazowy) .............................................................................................................................................. 46 

Tabela 21. Wielkośd emisji CO2 w sektorze oświetlenia ulicznego (rok bazowy) .................................................. 46 

Tabela 22. Wielkośd emisji CO2 w sektorze transportu (rok bazowy) ................................................................... 46 

Tabela 23. Zadania planowane do realizacji do 2020 roku i 2022 roku – ocena stopnia wdrażania strategii 

rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów .................................................................................... 52 

Tabela 24. Zadania uznane za potencjalnie możliwe do realizacji do 2022 roku (działania rezerwowe dla działao 

ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym PGN gminy Aleksandrów – ocena stopnia wdrażania  

strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów ...................................................................... 63 

Tabela 25. Pozostałe przedsięwzięcia zrealizowane do 2020r. i do 2022 r. uwzględnione w ocenie stopnia 

wdrażania krótko/średnioterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Aleksandrów ........ 65 

Tabela 26. Zbiorcze zestawienie efektów wykonania  zadao do 2020r. – podsumowanie efektów realizacji PGN 

2022 za lata 2015-2020 ......................................................................................................................................... 69 

Tabela 27.Zestawienie danych wyjściowych dla potrzeb wyznaczania celu głównego PGN dla gminy 

Aleksandrów.......................................................................................................................................................... 69 

Tabela 28. Wartości wyjściowe wskaźników oceny realizacji PGN - rok bazowy 2014 i rok oceny 2020 i 2022... 73 

Tabela 29. Wykonanie celu w zakresie redukcji zanieczyszczeo do powietrza do 2020 roku i do 2022 roku ...... 74 

Tabela 30. Harmonogram rzeczowo – finansowy planu zadao na lata 2023-2030 ............................................... 75 

Tabela 31. Główne wskaźniki monitoringu PGN dla gminy Aleksandrów ............................................................. 92 

Tabela 32. Dodatkowe wskaźniki monitoringu PGN dla gminy Aleksandrów ....................................................... 93 

Tabela 33. Wskaźniki monitoringu poszczególnych zadao - szczegółowe ............................................................ 93 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 98



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2023 - 2030 

99 

Spis rysunków 

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Aleksandrów na tle powiatu piotrkowskiego (źródło: www.gminy.pl) .................. 22 

 

Spis wykresów 

Wykres 1. Liczba ludności w gminie Aleksandrów w latach 2014-2021 (źródło GUS) .......................................... 26 

Wykres 2. Udział budynków mieszkalnych na terenie gminy Aleksandrów według okresów wybudowania  

(w %) ..................................................................................................................................................................... 29 

Wykres 3. Struktura bilansu elektroenergetycznego gminy Aleksandrów (%), według grup użytkowników w roku 

bazowym ............................................................................................................................................................... 39 

Wykres 4. Struktura zużycia ciepła na terenie gminy Aleksandrów, według grup użytkowników (w %) w roku 

bazowym ............................................................................................................................................................... 40 

Wykres 5. Udział paliw i energii w pokryciu zapotrzebowania gminy Aleksandrów na ciepło w roku bazowym . 41 

Wykres 6. Udział sektorów w całkowitej emisji CO2 na terenie gminy Aleksandrów w 2014 roku ...................... 44 

Wykres 7. Udział poszczególnych nośników energii i paliw w całkowitej emisji CO2 w roku bazowym .............. 45 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 069DF127-EBBA-48F0-843E-DFD503DDF1FA. Uchwalony Strona 99


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2023-2030

