
 

 

Plan  

Gospodarki 

Niskoemisyjnej  

dla Gminy Mokrsko 

 

 

 

 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 2 

 

1. Spis treści 

 

 

1. Spis treści ...................................................................................................................................... 2 

2. Wstęp .............................................................................................................................................. 6 

3. Streszczenie .................................................................................................................................. 8 

4. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  z innymi obowiązującymi dokumentami .. 14 

5. Ogólna strategia .......................................................................................................................... 24 

5.1. Cele strategiczne i szczegółowe ...................................................................................... 24 

5.2. Stan obecny ......................................................................................................................... 30 

5.3. Identyfikacja obszarów problemowych ............................................................................ 81 

5.4. Aspekty organizacyjne i finansowe .................................................................................. 86 

5.4.1. Struktura organizacyjna ............................................................................................. 86 

5.4.2. Zasoby ludzkie ............................................................................................................ 88 

5.4.3. Zaangażowane strony ................................................................................................ 93 

5.4.4. Budżet........................................................................................................................... 95 

5.4.5. Źródła finansowania inwestycji ................................................................................. 96 

5.4.6. Środki finansowe na monitoring i ocenę ............................................................... 104 

6. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla ..................................................... 106 

6.1. Zasięg geograficzny, zakres i sektory ........................................................................... 106 

6.2. Metodyka inwentaryzacji ................................................................................................. 107 

6.3. Budynki będące własnością Gminy ............................................................................... 109 

6.4. Budynki prywatne ............................................................................................................. 113 

6.5. Przedsiębiorstwa............................................................................................................... 119 

7. Działania/zadania i środki zaplanowane  na cały okres objęty planem ........................... 122 

8. Wskaźniki monitorowania ........................................................................................................ 124 

 

 

 

 

 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 3 

 

SPIS MAP 

Mapa 1: Położenie powiatu wieluńskiego w województwie łódzkim. .......................................................... 30 

Mapa 2: Gminy powiatu wieluńskiego, położenie gminy Mokrsko .............................................................. 31 

Mapa 3: Mapa gminy Mokrsko ......................................................................................................................... 32 

Mapa 4: Położenie gminy Mokrsko (obszar oznaczony kolorem czerwonym) względem innych miast 33 

Mapa 5: Usłonecznienie – średnie roczne sumy [godziny] .......................................................................... 51 

Mapa 6: Strefy energetyczne wiatru w Polsce ............................................................................................... 52 

Mapa 7: Formy ochrony przyrody na obszarze gminy Mokrsko .................................................................. 61 

Mapa 8: Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie łódzkiej w 2012 roku ...................................... 73 

Mapa 9: Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie 

łódzkiej w 2012 r. ................................................................................................................................................ 74 

 

 

SPIS WYKRESÓW 

Wykres 1: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Mokrsko – udział procentowy ................. 38 

Wykres 2: Ruch naturalny ludności w gminie Mokrsko ................................................................................ 39 

Wykres 3: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie 

Mokrsko ............................................................................................................................................................... 40 

Wykres 4: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko wg form własności w 2007 roku ........................... 42 

Wykres 5: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) ............. 43 

Wykres 6: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 (stan w 

dniu 31 XII) w 2013 roku ................................................................................................................................... 44 

Wykres 7: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 ........................................................................................................................ 73 

Wykres 8: Sposób ogrzewania budynków prywatnych (udział procentowy) ........................................... 114 

Wykres 9: Udział substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza atmosferycznego  z 

budynków prywatnych gminy Mokrsko .......................................................................................................... 117 

 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1: Emisja bazowa w budynkach będących własnością Gminy ....................................................... 11 

Tabela 2: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Mokrsko .......................................... 11 

Tabela 3: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy ................. 12 

Tabela 4: Tabela sumaryczna .......................................................................................................................... 12 

Tabela 5: Całkowita emisja CO2 związana z transportem ........................................................................... 12 

Tabela 6: Sołectwa i miejscowości w gminie Mokrsko ................................................................................. 31 

Tabela 7: Drogi powiatowe przebiegające przez obszar gminy Mokrsko .................................................. 33 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 4 

 
Tabela 8: Drogi gminne na terenie gminy Mokrsko ....................................................................................... 34 

Tabela 9: Generalne pomiary ruchu na drodze przebiegającej przez gminę Mokrsko oraz na drogach 

położonych w pobliżu Gminy ............................................................................................................................ 36 

Tabela 10: Ludność faktycznie zamieszkała gminę Mokrsko ...................................................................... 37 

Tabela 11: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Mokrsko .................................................... 37 

Tabela 12: Ruch naturalny ludności w gminie Mokrsko ............................................................................... 38 

Tabela 13: Saldo migracji gminnych na pobyt stały ...................................................................................... 39 

Tabela 14: Bezrobotni zarejestrowani w gminie Mokrsko ............................................................................ 40 

Tabela 15: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko ................................................................................... 41 

Tabela 16: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko wg form własności w 2007 roku .......................... 41 

Tabela 17: Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku ............................................................ 42 

Tabela 18: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) ............ 43 

Tabela 19: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007  w 

gminie Mokrsko (stan w dniu 31 XII) ............................................................................................................... 43 

Tabela 20: Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych .................................................. 45 

Tabela 21: Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w gminie Mokrsko .................................... 46 

Tabela 22: Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych ogółem [ha] ........................................... 46 

Tabela 23: Zwierzęta gospodarskie ................................................................................................................. 47 

Tabela 24: Wodociągi w gminie Mokrsko ....................................................................................................... 47 

Tabela 25: Kanalizacja w gminie Mokrsko ..................................................................................................... 48 

Tabela 26: Gromadzenie nieczystości ciekłych w gminie Mokrsko ............................................................ 48 

Tabela 27: Wykaz oczyszczalni ścieków w gminie Mokrsko (mechaniczno- biologiczne) o emisjach  do 

wód lub ziemi powyżej 5 m
3
/d w 2013 roku .................................................................................................... 48 

Tabela 28: Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku .............................................................. 49 

Tabela 29: Pomniki przyrody w gminie Mokrsko ........................................................................................... 63 

Tabela 30: Użytki ekologiczne w gminie Mokrsko ......................................................................................... 66 

Tabela 31: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy na obszarze gminy Mokrsko ............................................ 67 

Tabela 32: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 ........................................................................................................................ 72 

Tabela 33: Istotne skutki zdrowotne związane z ekspozycją na pył zawieszony ..................................... 81 

Tabela 34: Efekt ekologiczny wymiany pieca i zmiany paliwa..................................................................... 83 

Tabela 35: Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych ........................................................... 84 

Tabela 36: Jednostkowe wskaźniki emisji gazów do atmosfery pochodzące ze spalania różnego 

rodzaju paliw. .................................................................................................................................................... 108 

Tabela 37: Emisja bazowa w budynkach będących własnością gminy Mokrsko ................................... 110 

Tabela 38: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu gminy Mokrsko ...................................... 112 

Tabela 39: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy .............. 113 

Tabela 40: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + 

bojlerem elektrycznym [kg/rok] ....................................................................................................................... 115 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 5 

 
Tabela 41: Unos substancji niebezpiecznych do powietrza: kocioł na miał – 77% domów/mieszkań, 

czyli 1650 sztuk [kg/rok] .................................................................................................................................. 115 

Tabela 42: Unos substancji niebezpiecznej do powietrza: ekogroszek  – 3% domów, czyli 48 sztuk 

[kg/rok] ............................................................................................................................................................... 115 

Tabela 43: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym [kg/rok] .................... 116 

Tabela 44: Olej opałowy – mniej niż 1% domów, czyli 16 sztuk [kg/rok] ................................................. 116 

Tabela 45: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem [kg/rok]................................... 116 

Tabela 46: Drewno – 18% domów, czyli 291 sztuk [kg/rok] ...................................................................... 116 

Tabela 47: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek) [kg/rok] ........ 116 

Tabela 48: Gaz LPG – około 1% domów, czyli 16 sztuk [kg/rok] .............................................................. 116 

Tabela 49: Tabela sumaryczna ...................................................................................................................... 117 

Tabela 50: Całkowita emisja CO2 związana z transportem ....................................................................... 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 6 

 

2. Wstęp 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji 

przeprowadzonej na terenie Gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości 

osiągnięcia przyjętego przez Gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje  

on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi i wskazuje osoby 

odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania. 

 

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych  

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020
1
, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony 

powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK)
2
. 

 

 

Plan został opracowany w oparciu o solidną wiedzę na temat lokalnej sytuacji w dziedzinie energii  

i emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też konieczna była ocena aktualnej sytuacji w tym zakresie. 

Obejmuje ona sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji CO2. Wyniki inwentaryzacji posłużyły  

do stworzenia diagnozy sytuacji na terenie Gminy.  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z uznaną praktyką międzynarodową został napisany, 

oczywiście o ile było to możliwe, językiem niespecjalistycznym. Jest to dokument, który powinien być 

zrozumiały nie tylko dla administracji samorządowej, ale przede wszystkim dla mieszkańców. 

Sprawna komunikacja z mieszkańcami i włączenie ich w proces wdrażania planu jest kluczowa dla 

skuteczności podejmowanych działań. Mieszkańcy powinni rozumieć, dlaczego dokument został 

stworzony i czynnie wziąć udział w jego realizacji. To właśnie niska emisja ze źródeł punktowych 

powoduje największe problemy ze środowiskiem naturalnym. Całe społeczeństwo odgrywa istotną 

                                                           
1
 Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno- klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska: 

 o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.; 

 o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15 %); 

 o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business  
as usual) na rok 2020. 

2
 Źródło: Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu 
gospodarki niskoemisyjnej Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  
i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publiczne 
plany gospodarki niskoemisyjnej 
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rolę w podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem 

muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz 

zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe. Zaangażowanie interesariuszy stanowi 

początkowy punkt procesu zachęcania do zmiany zachowań, który jest niezbędnym dopełnieniem 

działań technicznych ujętych w tymże planie.  

 

Tworząc Plan Gospodarki Niskoemisyjnej korzystano z wiedzy i praktyki międzynarodowej. Plan 

został stworzony zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 

9.3/2013. Wiele zapisów jednak rozszerzono, co było szczególnie ważne w świetle wykonanej analizy 

problemów. Zrozumienie problemów jest niezwykle ważne dla ich rozwiązania. Wiele działań wymaga 

współdziałania wielu aktorów życia społecznego Gminy. Działania są ze sobą powiązane i ściśle  

od siebie uzależnione. Nie wystarczą projekty infrastrukturalne. Powiązane one muszą być  

z działalnością promocyjną, informacyjną oraz szkoleniową. Tylko tak stworzony plan może być 

skuteczny i przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego też korzystano z Poradnika „Jak opracować plan 

działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” oraz szeregu publikacji o charakterze naukowym.  

W tworzeniu Planu wykorzystano również wiedzę i doświadczenie ekspertów z Polski i Europy.  

Ważnym elementem wdrażania Planu jest również współdziałanie w ramach sieci gmin, które 

stworzyły Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Wspólne spotkania, monitoring powinny wpłynąć  

na skuteczność realizacji wszystkich Planów. Efektywne rozwiązania zastosowane w danych 

jednostkach samorządu powinny być powielane w innych. Korzystanie z dobrych praktyk jest kluczem 

do osiągnięcia celów Planu. Plan powinien być więc modyfikowany i dostosowywany do bieżącej 

sytuacji. Dlatego zmiany w technologii, innowacje powinny być adaptowane do użycia jeśli tylko okaże 

się to efektywne dla realizacji Planu.  

 

Przygotowywanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi wyzwanie i jest procesem 

czasochłonnym, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga on współpracy  

i koordynacji różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony środowiska, 

zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, 

budownictwa i infrastruktury, transportu, finansów, ds. przetargów itp. Ponadto, jednym z warunków 

decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu jest, aby nie 

był on postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był 

zintegrowany z ich codzienną pracą: mobilnością i planowaniem przestrzeni gminy, zarządzaniem 

własnością komunalną (budynkami, oświetleniem publicznym…), wewnętrzną i zewnętrzną 

komunikacją, zamówieniami publicznymi
3
. 

 

 

 

                                                           
3
 Wykorzystano: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” 
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3. Streszczenie 

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY MOKRSKO 

Gmina Mokrsko położona jest w południowo-zachodniej części powiatu, na granicy województwa 

łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 7768 ha, co stanowi 8,38% powierzchni powiatu wieluńskiego. 

Gmina Mokrsko sąsiaduje z następującymi gminami: Wieluń, Praszka (województwo opolskie), 

Skomlin, Pątnów. 

Odległość miejscowości Mokrsko od wybranych ośrodków miejskich wynosi m.in. : Łódź – 122 km, 

Wieluń – 7,5 km, Opole – 85 km. 

Układ drogowy obsługujący gminę Mokrsko i zapewniający jej powiązania komunikacyjne z regionem 

stanowią: droga krajowa nr 45, relacji Złoczew (połączenie z trasą S8 – Wieluń – Opole – Racibórz – 

Zabelków (połączenie z droga krajową 78 do granicy czeskiej); drogi powiatowe na terenie gminy 

Mokrsko oraz drogi publiczne gminne. 

 

Dominującą gałęzią gospodarki na terenie gminy Mokrsko jest rolnictwo. Jest to związane  

z przeważającym udziałem użytków rolnych w stosunku do powierzchni Gminy. Liczba podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących na obszarze Gminy ulega wahaniom, jednak nie są to znaczne 

zmiany. 

 

Na terenie Gminy Mokrsko występuje sieć gazowa. Zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy Mokrsko 

opiera się na indywidualnych źródła ciepła oraz lokalnych kotłowniach zasilanych głównie za pomocą 

następujących nośników energetycznych: 

 węgla i pochodnych, 

 gazu ziemnego GZ – 35, 

 oleju opałowego, 

 energii elektrycznej. 

Ponadto kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności publicznej, opalane są często 

węglem i koksem niskiej jakości. 

 

 

WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY 

CHRONIONE 

Lasy państwowe zajmują obszar 895,55 ha. Większość należy do Skarbu Państwa i pozostaje  

w zarządzie Skarbu Państwa. Lasy te zlokalizowane są w południowej części gminy tworząc zwarty 

kompleks leśny i szereg mniejszych powierzchni. Niewielką część lasów państwowych stanowią 

grunty związane z gospodarką leśną. Większość lasów wykorzystywana jest jako lasy gospodarcze. 

Powierzchnia całkowita gruntów leśnych własności prywatnej w gminie Mokrsko wynosi 561 ha. 
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Stan zdrowotny lasów prywatnych określa się jako dobry i nie stwierdzono zagrożenia dla stanu 

zdrowotnego lasu. 

Na obszarze gminy Mokrsko występują liczne formy ochrony przyrody: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny. Obszar chroni cenne ze względu na walory 

przyrodnicze i krajobrazowe zróżnicowane ekosystemy, a w szczególności naturalne koryto 

rzeki Prosny, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych  

z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarza ekologicznego; 

 Pomniki przyrody; 

 Użytki ekologiczne– bagna śródleśne; 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórza Ożarowskie; 

 Parki dworskie w miejscowości Ożarów oraz parki dworskie znajdujące się w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków zlokalizowane w Chotowie i Mokrsku. Oba parki posiadają bogaty 

drzewostan, jednak wymagają nakładów w celu uporządkowania ich struktury, pielęgnacji 

występującej tam roślinności oraz uzupełnienia o elementy charakterystyczne dla wystroju 

parków zlokalizowanych na terenach wiejskich. 

Na obszarze gminy Mokrsko nie występują obszary Natura 2000. 

 

 

PROBLEMY 

Analiza stanu obecnego Gminy Mokrsko wykazała, że głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza 

na terenie gminy Mokrsko są: 

a. źródła komunalno-bytowe – kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności 

publicznej, opalane często węglem i koksem niskiej jakości, 

b. źródła transportowe, 

c. źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, orką, nawożeniem i opylaniem roślin, 

d. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 

e. zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy. 

Najistotniejszym problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza jest tzw. emisja niska, a więc 

emisja dotycząca „standardowych” gospodarstw domowych jak i liniowych zanieczyszczeń 

pochodzenia komunikacyjnego. Na skutek zanieczyszczenia powietrza, zawiera ono szkodliwe dla 

całego ekosystemu Gminy substancje, w tym w szczególności pyły. 

Obszary problemowe Gminy Mokrsko to lokalne źródła ciepła, niska efektywność energetyczna 

budynków, transport oraz emisja ze źródeł przemysłowych. 

 

 

CELE 

Cel główny to realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020. Cel ten jest celem 

najwyższego rzędu, obrazującym stan, jaki Gmina Mokrsko zamierza osiągnąć po wdrożeniu 

zaproponowanych w PGN rozwiązań. Realizacja celów przyczyni się do polepszenia stanu i jakości 
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infrastruktury energetycznej na obszarze Gminy, infrastruktura stanie się bardziej efektywna oraz 

przyjazna dla środowiska naturalnego. Działania doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń  

do powietrza, w tym: CO2, pyłków, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń znajdzie odzwierciedlenie w polepszeniu jakości powietrza, co wpłynie również na 

poprawę warunków życia mieszkańców gminy Mokrsko. 

 

Realizacji celu głównego służą niżej określone cele strategiczne.: 

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków z obszaru Gminy 

2. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy 

3. Zmniejszenie poziomu niskiej emisji pochodzącej z gospodarstw domowych w gminie Mokrsko 

4. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Mokrsko ze szczególnym uwzględnieniem promocji 

odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia świadomości na temat efektywności energetycznej 

budynków 

 

 

ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE 

Wykonawcą instytucjonalnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Gmina Mokrsko, jednostka 

samorządu terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy  

o samorządzie gminnym. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest ona prawnie upoważniona  

i zobowiązana w ramach Ustawy o samorządzie gminnym do realizacji zadań mających na celu 

utrzymanie systemu ochrony środowiska. 

 

Realizacja Planu w sposób niebudzący wątpliwości mieści się więc w kompetencjach samorządu. 

Realizacja poszczególnych zadań Planu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. 

Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wynikających z czynników  

formalno-prawnych oraz instytucjonalnych zarówno Gminy Mokrsko jak i instytucji zewnętrznych. 

Sprawdzono, że wykonawca instytucjonalny jest w sytuacji stabilności ekonomicznej i posiada 

zdolność kredytową. Stwierdzono, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu 

długu na poczet pokrycia wydatków projektów zamieszczonych w Planie. 

 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Mokrsko. Zadania 

wynikające z Planu są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy,  

a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin 

funkcjonowania Gminy, konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji. 

Monitoring ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych 

kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi w Planie celami. Jego istotą jest wyciąganie 

wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego stanu rzeczy, a także 

modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Monitoring 

prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. Czynności związane z monitoringiem będą 

wykonywane w ramach codziennych obowiązków pracowników Urzędu Gminy Mokrsko. Wskazać 
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należy, że czynności te pokrywały się będą z monitoringiem Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 

2015 – 2022 oraz poszczególnych projektów. Nie planuje się więc angażowania dodatkowych 

pracowników. Monitoring nie będzie się też wiązał z dodatkowymi nakładami finansowymi. 

 

Podmiotem zarządzającym infrastrukturą gminną objętą poszczególnymi projektami będzie Gmina 

Mokrsko. Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja obiektów będzie zadaniem 

własnym Gminy. Struktura Urzędu Gminy Mokrsko jest wydolna organizacyjnie - obecnie na bieżąco 

wykonuje zadania o podobnej skali. Gmina zrealizowała lub realizuje projekty unijne. Nigdy nie 

nastąpiły problemy z realizacją zadania i rozliczeniem projektu. Ocenia się, że wykonawca 

instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania 

rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu po jego zakończeniu. 

 

Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących prac będą zabezpieczane corocznie 

w budżecie Gminy Mokrsko, na każdy kolejny rok użytkowania. Środki te będą pochodziły  

z budżetu Gminy, a więc ze stabilnego źródła finansowania. 

 

 

INWENTARYZACJA 

 

BUDYNKI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY 

Za rok bazowy przyjęto rok 2015. Wcześniej nie wykonywano jakichkolwiek badań czy inwentaryzacji 

na terenie Gminy. Nie prowadzono też jakichkolwiek badań powietrza.  

 

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono diagnozę wszystkich budynków będących własnością 

Gminy Mokrsko. Poniżej przedstawiono emisję bazową z tychże budynków. 

Tabela 1: Emisja bazowa w budynkach będących własnością Gminy 

 emisja bazowa rok 2015 

CO2 SO2 NOx CO 

Suma [g] 764632119 1920326 1773077 148035 

Suma [t] 764,63 1,92 1,77 0,15 

 

 

EMISJA – POJAZDY 

W tej podgrupie uwzględniono wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu Gminy (pojazdy służbowe). 

Tabela 2: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Mokrsko 

lp. rodzaj rok 2015 

1 Całkowita emisja CO2 z pojazdów 7,24 
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EMISJA – OŚWIETLENIE ULICZNE 

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej, 

iluminacji budynków. 

Tabela 3: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy 

l.p. rodzaj rok 2015 

1 Całkowita emisja CO2 z oświetlenia publicznego 24,37 

 

 

 

BUDYNKI PRYWATNE 

Oszacowano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych. 

Tabela 4: Tabela sumaryczna 

 CO2 (kg/rok) CO (kg/rok) Pył (kg/rok) SO2 (kg/rok) NOx (kg/rok) 

suma 22 576 440 1 692 551 23 026 183 823 20 293 

 

 CO2 (ton/rok) CO (ton/rok) Pył (ton/rok) SO2 (ton/rok) NOx (ton/rok) 

suma 22 576 1 693 23 184 20 

 

 

 

TRANSPORT 

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z transportem. 

Tabela 5: Całkowita emisja CO2 związana z transportem 

lp. rodzaj rok 2015 

1 Całkowita emisja CO2 z transportu 17,18 ton 

 

 

 

DZIAŁANIA 

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków 

zewnętrznych i własnych Gminy Mokrsko. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie  

w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań 

długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań  

w budżecie Gminy i jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego 

wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych 

działań.  

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektu wchodzącego w skład Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Kwoty podano w tys. zł. 
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Projekt 

rok 2015 rok 2016 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Gmina Mokrsko - zarządzanie 

energią w budynkach 

użyteczności publicznej 
0 0 0 0 0 0 0 0 

cd.  

Projekt 

rok 2017 rok 2018 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Gmina Mokrsko - zarządzanie 

energią w budynkach 

użyteczności publicznej 
1000 850 150 0 0 0 0 0 

cd. 

Projekt 

rok 2019 rok 2020 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Gmina Mokrsko - zarządzanie 

energią w budynkach 

użyteczności publicznej 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

z innymi obowiązującymi dokumentami 

 

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z dokumentami zatwierdzonymi na szczeblu 

krajowym i wojewódzkim. 

 

Powstały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów, które zostały 

określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym na szczeblu międzynarodowym. Ratyfikowany  

przez kraje europejskie dokument z 2009 r. uwzględnia w swoich założeniach redukcję emisji gazów 

cieplarnianych o 20% względem poziomu emisji zarejestrowanej w 1990r. Ponadto kładzie nacisk  

na 20% udział odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji energii (dla Polski 15%) oraz zwiększenie 

efektywności energetycznej w stosunku do prognoz BAU. Powyższe priorytety mają wpłynąć  

na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 

dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, jak również zakładają realizację programów 

ochrony środowiska (POS) oraz planów działań krótkoterminowych (PDK). 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera poszczególne cele szczegółowe, które powinny wskazywać 

konkretne, planowane działania możliwe do osiągnięcia do 2020r. Dodatkowo ich zakres musi być 

zgodny z celami i zadaniami głównymi zatwierdzonymi przez władze samorządowe, dokumentami 

dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz lokalnymi programami ochrony środowiska  

(POS) i planami działań krótkoterminowych (PDK). 

 

Jednym z istotnych dokumentów krajowych jest Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku.  

Ze względu na swoją długoterminową strategię rozwoju określa ona podstawowe kierunki rozwoju 

sektora energetycznego. Cele nadrzędne to poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost 

bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Dziedziny kluczowe to także rozwój wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii (OZE), rozwój konkurencyjnych rynków dostarczających paliwo i energię 

oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko przyrodnicze. Kolejnym wiodącym dokumentem 

jest Polityka Klimatyczna Polski, która za priorytet wskazuje redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Wyróżnia się również Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, która zakłada wzrost udziału energii 

pozyskanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliwowo - energetycznym kraju  

do 7,5% w 2010r. i do 14% w 2020r. 

 

Najważniejszym, odnoszącym się do efektywnego wykorzystania przestrzeni kraju i jej 

zróżnicowanych potencjałów, jest dokument dotyczący ładu przestrzennego, czyli Koncepcja polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030r. W swoich założeniach uwzględnia ona osiągnięcie 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
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 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ4  

- PROJEKT 

4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego Programu 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). 

Istotą Programu jest pobudzenie zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku 

niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego 

rozwoju kraju. 

Celami szczegółowymi NPRGN są: 

 niskoemisyjne wytwarzanie energii; 

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami; 

 rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo; 

 transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności; 

 promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie 

poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców 

poprzez wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie 

odpadami. 

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w przedstawione w Projekcie NPRGN cele 

szczegółowe oraz wyznaczone im priorytety i działania, w szczególności zaś w: 

 Priorytet A.2. Rozwój wykorzystania OZE; 

 Priorytet B.2 Rozwój niskoemisyjnej gospodarki odpadami; 

 Priorytet C.2 Rozpowszechnienie istniejących technologii niskoemisyjnych w procesach 

produkcyjnych; 

 Priorytet C.3 Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków; 

 Priorytet C.4 Poprawa standardu energetycznego nowobudowanych budynków; 

 Priorytet D.3 Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury w celu upowszechnienia 

niskoemisyjnych form transportu; 

 Priorytet E.3 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych; 

 Priorytet E.4 Promocja transformacji niskoemisyjnej w sektorze publicznym. 

 

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z dokumentami zatwierdzonymi na szczeblu 

krajowym i wojewódzkim. Cele szczegółowe określone w PGN pozostają również w zgodzie z celami  

i zadaniami dokumentów na poziomie lokalnym. W szczególności należą do nich: 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN_konsultacje%20i%20uzgodnienia%20zewn%C4%99trzne.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN_konsultacje%20i%20uzgodnienia%20zewn%C4%99trzne.pdf
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 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO 2014-2020 

Niniejszy PGN jest zgodny z Misją Strategii: „Kształtowanie zintegrowanej polityki na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, bazującej na różnorodności zasobów i aktywności mieszkańców, 

promującej unikalność miejsca,
5
 w zakresie kształtowania i ochrony zasobów środowiska 

przyrodniczego na terenie Gminy Mokrsko. 

W szczególności PGN jest komplementarny z następującymi zapisami Strategii
6
: 

Cel strategiczny I. Dynamiczna i konkurencyjna gospodarka powiatu 

Cel operacyjny I.3. Turystyka czerpiąca z różnorodnych zasobów  

Zadania strategiczne: 

I.3.1. Wspieranie rozwoju agroturystyki; 

I.3.2. Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych. 

Cel strategiczny III. Spójny terytorialnie i atrakcyjny przyrodniczo powiat 

Cel operacyjny III.1. Zintegrowana infrastruktura techniczna 

Zadania strategiczne: 

III.1.1. Rozwój zintegrowanego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków; 

III.1.2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

III.1.3. Budowa spójnego systemu komunikacji w powiecie; 

III.1.4. Budowa obwodnicy dla Wielunia; 

III.1.5. Budowa wspólnego dla powiatu systemu gospodarki odpadami. 

Cel operacyjny III.2. Zadbane środowisko przyrodnicze 

Zadania strategiczne: 

III.2.1. Integracja działań w zakresie ochrony walorów przyrodniczych; 

III.2.2. Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców; 

III.2.3. Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii. 

 

 

 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WIELUŃSKIEGO NA LATA 

2010–2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014–2017 

Należy podkreślić zgodność Programu Ochrony Środowiska z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 

2009 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016. 

Program pozostaje w zgodzie z nadrzędną, współcześnie zasadą zrównoważonego rozwoju,  

tj. rozwoju społeczno – gospodarczego zapewniającego, zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych 

pokoleń, w ramach pewnej integracji (równowagi) działań politycznych, społecznych i gospodarczych, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska 

przyrodniczego. 

W myśl tej zasady zgodne, z niniejszym PGN, stają się następujące priorytety ekologiczne: 

CEL PODSTAWOWY: OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA 

                                                           
5
 Zintegrowana Strategia Powiatu Wieluńskiego na lata 2014-2020, s. 98 

6
 Zintegrowana…, s.100-101 
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Priorytet V Poprawa jakości powietrza. 

CEL UZUPEŁNIAJĄCY I: PRZECIWDZIAŁANIE POZOSTAŁYM ZAGROŻENIOM 

POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO 

Priorytet VII Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii. 

Priorytet IX Racjonalizacja wykorzystywania materiałów i surowców. 

CEL UZUPEŁNIAJĄCY II: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 

SPOŁECZEŃSTWA 

Priorytet X Kształtowanie postaw ekologicznych. 

Wśród istotnych z punktu widzenia realizacji niniejszego dokumentu, POŚ wyszczególnia następujące 

kierunki działań, zmierzające do realizacji ww. priorytetów
7
: 

 Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach przesyłowych, poprawa 

parametrów energetycznych budynków oraz podnoszenie sprawności wytwarzania energii; 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin; 

 Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej; 

 Bieżąca modernizacja i przebudowa dróg; 

 Budowa obwodnic śródmiejskich; 

 Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; 

 Modernizacja taboru komunikacji autobusowej; 

 Zwiększenie wykorzystania paliw ekologicznych w przemyśle i gospodarce komunalnej; 

 Eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami; 

 Ochrona zieleni; 

 Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego; 

 Edukacja ekologiczna w szkolnictwie; 

 Edukacja ekologiczna dorosłych; 

 Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu awarii przemysłowych  

i transportu materiałów niebezpiecznych. 

 

 

 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOKRSKO NA LATA 2015 - 2022 

Cel strategiczny III: Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko  

Cel operacyjny: 1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych  

Zadanie strategiczne 1. 4. Edukacja społeczna i promowanie zachowań chroniących środowisko  

i przestrzeń gminy 

„Istotna w kreowaniu atrakcyjnej przestrzeni gminy jest świadomość ekologiczna mieszkańców.  

To od nich bowiem zależy otoczenie, w którym żyją. Pomimo popularności haseł głoszonych  

przez ekologów, nadal istnieją luki w wiedzy społeczeństwa na ten temat, a powszechne od lat jest 

                                                           
7
 Program Ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego na lata 2010-2013, z perspektywą na lata 

2014-2017, s. 70-71 
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zaśmiecanie wspólnej przestrzeni. Ważne jest zatem, aby promować zachowania chroniące 

środowisko i przestrzeń gminy.  

Zadanie realizowane będzie na terenie gminy poprzez prowadzenie zajęć proekologicznych oraz 

włączanie się w organizowane akcje (m.in. wielkie sprzątanie świata). Działania prowadzone będą 

przez placówki oświatowe oraz ośrodek kultury we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Edukacją ekologiczną objęte zostaną nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe oraz 

seniorzy. Przygotowane zostaną wspólne zajęcia integrujące mieszkańców i przede wszystkim 

zwiększające ich świadomość. Organizowane będą konkursy i akcje zachęcające do dbania  

o środowisko i przestrzeń gminy. Wpłynie to nie tylko na zaszczepienie zachowań proekologicznych, 

ale też na poprawę estetyki i stan środowiska gminy.” 

 

Cel operacyjny 2: Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej  

Zadanie strategiczne: 2. 2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych 

„W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła łączna długość dróg publicznych gminnych. Poprawy wymaga 

jednak ich jakość. Pomimo napraw nawierzchni, ich stan techniczny nie jest dobry, co wpływa nie tylko 

na jakość jazdy, ale także na jej bezpieczeństwo.  

Zadaniem samorządu jest zatem rozbudowa i przebudowa dróg gminnych. Realizowane ono będzie 

przede wszystkim poprzez zmianę nawierzchni dróg. Istotne jest także ich odwodnienie. W celu 

zwiększenia bezpieczeństwa pieszych infrastruktura uzupełniona zostanie o chodniki. Wymianie 

ulegną te nie nadające się już do użytku. Przewidziane zostaną również ścieżki rowerowe, co jest 

szczególnie ważne w przypadku poruszających się po drogach dzieci. Uzupełnione i zmodernizowane 

zostanie także oświetlenie. Dzięki wykonanym pracom wzrośnie poczucie bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników dróg. Przy realizacji zadania ważne jest dążenie do wyrównywania szans i możliwości 

poszczególnych miejscowości.” 

 

Cel operacyjny 3: Budowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

Zadania strategiczne: 

3. 1. Rozbudowa i przebudowa obiektów użyteczności publicznej 

„Obiekty użyteczności publicznej w gminie Mokrsko wymagają rozbudowy i przebudowy. Dotyczy 

 to w szczególności wszystkich placówek oświatowych oraz remiz strażackich (w Chotowie, Mokrsku, 

Ożarowie, Komornikach i Krzyworzece). Konieczna jest ich termomodernizacja, która obejmie: 

docieplenia stropów, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, drzwi i podłóg, wymianę 

centralnego ogrzewania, przebudowę kotłowni. Wyremontowane zostaną też ich dachy. Dzięki 

wykonanym pracom nastąpi redukcja ubytków ciepła, co wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanej 

energii cieplnej, a tym samym na obniżenie kosztów utrzymania budynków. Wyremontowane zostaną 

ponadto pomieszczenia oraz wymieniona zostanie instalacja sanitarna. Problemem są ponadto 

istniejące w budynkach bariery architektoniczne. Szczególnie ważna jest ich likwidacja i zapewnienie 

osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej. (…)” 
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3. 4. Budowa lub przebudowa mieszkań socjalnych 

„W każdej gminie mieszkają osoby, które ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie 

utrzymać dużego domu lub wynająć mieszkania. Dlatego ważne jest, by istniały mieszkania socjalne 

oddane do ich dyspozycji. Gmina Mokrsko posiada budynki o charakterze komunalnym. Wymagają 

one jednak remontu. Możliwe, że za kilka lat w trudnej sytuacji może się znaleźć większa liczba osób. 

Dlatego zadaniem gminy jest przebudowa istniejących lub budowa nowych obiektów. W tym celu 

zmienione zostanie przeznaczenie niektórych budynków mienia komunalnego.” 

 

Strategia wymienia również Zintegrowane projekty Powiatu Wieluńskiego współrealizowane  

przez Gminę Mokrsko. Wśród nich wymieniono projekty niezwykle istotne ze względu na ochronę 

powietrza atmosferycznego, należą do nich: 

nazwa projektu zintegrowanego 
proponowane 

działania/projekty realizowane 
w gminie Mokrsko 

partnerzy  
w gminie 
Mokrsko 

Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii  

Podjęcie działań w zakresie wzmocnienia 
bezpieczeństwa energetycznego oraz 
dywersyfikacji źródeł energii poprzez: 

 promocję oraz upowszechnienie 
wykorzystania OZE w sektorze publicznym 
i prywatnym; 

 wsparcie w pozyskiwaniu środków 
finansowych na rozwój działalności 
gospodarczej wokół alternatywnych źródeł 
energii; 

 wdrażanie niskoemisyjnych  
i zasobooszczędnych technologii w 
obiektach użyteczności publicznych.  

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
dotyczącej termomodernizacji 
budynków użyteczności 
publicznej wraz z wymianą 
źródła ciepła oraz jej 
wykonanie; 

 Promocja oraz 
udostępnienie informacji  
na temat odnawialnych źródeł 
energii m.in. ogniw 
fotowoltaicznych. 

Urząd Gminy 
Mokrsko, 
gminne jednostki 
organizacyjne, 
organizacje 
pozarządowe 
(gminne 
jednostki OSP), 
ośrodki zdrowia, 
lokalni 
przedsiębiorcy, 
mieszkańcy  

Edukacja ekologiczna  

Stworzenie i wdrożenie spójnego systemu: 

 upowszechniania wiedzy i zachowań 
proekologicznych wśród mieszkańców 
powiatu poprzez wsparcie instytucjonalne, 
organizacyjne, szkoleniowe i finansowe; 

 promocji i wsparcia proekologicznych 
rozwiązań w rolnictwie, turystyce, 
gospodarce odpadami itp.; 

 oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.  

 Organizacja i promocja 
szkoleń dotyczących 
zachowań proekologicznych 
dla mieszkańców gminy; 

 Przygotowanie oferty 
edukacyjnej ekologicznej  
dla dzieci i młodzieży; 

 Realizacja projektów  
w zakresie edukacji 
ekologicznej. 

Urząd Gminy 
Mokrsko, 
Gminna 
Biblioteka 
Publiczna, 
placówki 
oświatowe, 
mieszkańcy 

 

 

 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOKRSKO, 2007 rok 

Celem strategicznym w tej materii jest utrzymanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego  

na terenie gminy Mokrsko i dalsze ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Cele średnioterminowe  

do roku 2014 i krótkoterminowe do roku 2010: 

1.Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 
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2. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji 

3. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych 

Strategia osiągania celów i kierunki działań 

„Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez 

utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów  

lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej 

do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Na terenie gminy Mokrsko jednym z największych źródeł zanieczyszczenia są źródła związane  

z wytwarzaniem i użytkowaniem ciepła i energii, stąd też najprostszą i najefektywniejszą metodą 

ochrony środowiska będzie racjonalizacja tych procesów w wyniku bezpośredniego ograniczenia 

zużycia paliwa lub jego zmiany na tzw. paliwo ekologiczne (przechodzenie z opalania węglem na gaz, 

olej, energię elektryczną lub energię odnawialną). W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki 

działań: 

 wzrost energooszczędności poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych – modernizacje 

budynków mieszkalnych, publicznych i innych. 

 modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz 

indywidualnych palenisk domowych. 

Zadanie to będzie realizowane głównie przez właścicieli budynków, także dla podwyższenia komfortu  

i uzyskania odczuwalnych oszczędności finansowych. W gospodarce cieplnej duże znaczenie mają 

uwarunkowania rynkowe, stąd też wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest możliwe. 

Generalnie, na terenach, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, nie ma ekonomicznego 

uzasadnienia rozwój centralnych systemów ciepłowniczych. (…). W starym budownictwie paliwa stałe 

są i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii. Znaczną, lokalną poprawę 

stanu sanitarnego powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej 

mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, co obecnie jest 

częstą praktyką.” 

 

 

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY MOKRSKO, czerwiec 2010 

Dokument wskazuje następujące uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju Gminy 

Mokrsko:  

 przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

 przeznaczenie terenów na zabudowę rekreacyjną, 

 rozbudowa i modernizacja systemów infrastruktury. 

Poza tym, do potrzeb rozwoju gminy należy zaliczyć: 

 usprawnienie i modernizację systemu komunikacyjnego, 

 dostosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
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 preferowanie rozwoju nowoczesnych technologii ochrony środowiska, 

 uporządkowanie zieleni przy obiektach usługowych, 

 propagowanie rolnictwa ekologicznego, 

 ochronę gruntów o wyższych klasach bonitacyjnych przed ruralizacją, 

 stworzenie bazy mieszkań socjalnych, 

 wykorzystanie potencjału środowiska przyrodniczego, w tym naturalnej wietrzności i dużych 

terenów otwartych, na odnawialne źródła energii np. farmy wiatrowe, 

 adaptację rozproszonej zabudowy zagrodowej, 

 zaktywizowanie szlaków turystycznych. 

Za możliwości rozwoju gminy należy uznać: 

 wykorzystanie środków unii europejskiej, 

 wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy do rozwoju funkcji agroturystycznej, wzrost 

popytu na usługi agroturystyczne, 

 rozwój usług jako konsekwencja wzrostu dochodów ludności, 

 rosnący popyt na działki pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i usługowe, 

 przebieg przez obszar gminy projektowanego gazociągu, 

 wykorzystanie dogodnego połączenia komunikacyjnego z regionem, 

  możliwość budowy elektrowni wiatrowych. 

 

Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk. 

W celu poprawy jakości powietrza, należy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń poprzez następujące 

działania: 

 realizację urządzeń ochronnych oraz wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach 

przemysłowych, 

 ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z tzw. „,niskiej emisji”, czyli emisji pyłów  

i szkodliwych gazów, pochodzącej z domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla 

odbywa się w nieefektywny sposób, poprzez: 

o ograniczenie stosowania wysokoemisyjnych paliw na rzecz paliw gazowych, 

olejowych i ze źródeł odnawialnych, 

o prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie poprzez podłączanie 

obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci gazowej, ciepłowniczej), 

o stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych, 

o wykonywanie termomodernizacji budynków, 

o edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 

 tworzenie preferencji dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, wykorzystujących 

przyjazne środowisku technologie wytwarzania, 

 preferencje dla szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
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 rozwój alternatywnych środków komunikacji (tworzenie systemu ścieżek rowerowych), 

 wprowadzenie pasów zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych, 

 preferencje dla stosowania technologii eliminujących szkodliwe emisje. 

 

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Zaopatrzenie w ciepło 

„W Gminie Mokrsko nie funkcjonuje żaden zorganizowany system zaopatrzenia w ciepło. Sposób 

ogrzewania budynków opiera się na wykorzystaniu lokalnych źródeł ciepła – kotłowni lokalnych, 

przemysłowych i indywidualnych zasilanych tradycyjnymi nośnikami energii. W celu ograniczenia 

szkodliwej emisji spalin główne zmiany dotyczyć będą modernizacji źródeł ciepła oraz stopniowej  

ich wymiany na zasilane paliwem ekologicznym. Studium przewiduje także możliwość wykorzystania 

w celach grzewczych projektowanej sieci gazowej. Kolejnym krokiem do stworzenia ekologicznie 

czystego obszaru powinno stać się wykorzystywanie alternatywnych źródeł ciepła w postaci 

geotermiki ziemi, pomp cieplnych, a także kolektorów słonecznych. 

 

Elektroenergetyka 

Istniejący system zasilania Gminy Mokrsko liniami 15 kV zapewnia zaopatrzenie w energię 

elektryczną. Odbiór energii z ewentualnych projektowanych źródeł wytwórczych jest możliwy poprzez 

stację elektroenergetyczną 110/15 kV „Wieluń”. Istniejący system zasilania powinien być 

zmodernizowany głównie w zakresie linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV  

z zasilającymi je liniami odgałęźnymi 15 kV w celu zaspokojenia potrzeb elektroenergetycznych  

na poziomie lokalnym poszczególnych miejscowości. Na terenach rolniczych wyznaczono obszary 

wskazane do lokalizacji elektrowni wiatrowych. Budowa takich elektrowni w znacznym stopniu 

zwiększyłaby udział energii odnawialnej w pozyskiwaniu energii elektrycznej. Na terenach 

wyznaczonych w studium dla nowej zabudowy, usług lub zwiększenia intensywności istniejącego 

zagospodarowania przewiduje się budowę nowej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego 

napięcia lub rozbudowę istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia. Celem działań w dziedzinie 

elektroenergetyki winno być zapewnienie zgodnego z potrzebami bezawaryjnego zaopatrzenia  

w energię elektryczną. Działania te powinny koncentrować się na: 

 modernizacji istniejącej sieci głównie niskiego napięcia, 

 inwestycjach na obszarach intensywnie rozwijającej się działalności gospodarczej. 

 

Układ drogowy 

Koncepcja układu komunikacyjnego, jako integralna część koncepcji zagospodarowania 

przestrzennego gminy, wynika przede wszystkim z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,  

z analizy dotychczasowych ustaleń planistycznych oraz przyjętych w obecnym opracowaniu 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko. 

Główne cele rozwoju układu i obsługi komunikacyjnej: 

 usprawnienie przejazdu ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 45, przy jednoczesnym 

ograniczeniu jego negatywnego oddziaływania (szczególnie na zabudowę mieszkaniową), 
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 zwiększenie przepustowości i poprawa parametrów technicznych pozostałych dróg, 

uwzględniając szczególnie stale wzrastający stopień motoryzacji, 

 dogodna obsługa komunikacją zbiorową, 

 rozwój zaplecza technicznego motoryzacji, 

 stworzenie układu ścieżek rowerowych.” 
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5. Ogólna strategia 

 

5.1. Cele strategiczne i szczegółowe 

 

Niniejszy rozdział koncentruje się na wskazaniu celu głównego oraz celów strategicznych Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko. Zawiera również opis celów strategicznych. 

Realizacja celów przyczyni się do polepszenia stanu i jakości infrastruktury energetycznej na obszarze 

Gminy, infrastruktura stanie się bardziej efektywna oraz przyjazna dla środowiska naturalnego. 

Działania doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym: CO2, pyłków, dwutlenku 

siarki oraz tlenków azotu. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń znajdzie odzwierciedlenie  

w polepszeniu jakości powietrza, co wpłynie również na poprawę warunków życia mieszkańców gminy 

Mokrsko. 

 

 CEL GŁÓWNY PLANU ZOSTAŁ OKREŚLONY JAKO: 

realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 

 

 

 CELE STRATEGICZNE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o co najmniej 30 Mg w 

roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 31 MWh/rok. 

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

o 0,2 MW/rok.  

1. Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków  
z obszaru Gminy 

2. Zwiększenie udziału energii 
odnawialnej w całkowitym bilansie 
energetycznym Gminy 

3. Zmniejszenie poziomu niskiej emisji 
pochodzącej z gospodarstw domowych 
w gminie Mokrsko 

4. Edukacja ekologiczna 
mieszkańców gminy Mokrsko  
ze szczególnym uwzględnieniem 
promocji odnawialnych źródeł energii 
oraz podnoszenia świadomości  
na temat efektywności energetycznej 
budynków 
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 OPIS CELÓW STRATEGICZNYCH 

CEL STRATEGICZNY 1 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków z obszaru Gminy 

będzie realizowany poprzez: 

 

 termomodernizację budynków, 

 modernizację / przebudowę systemów ogrzewania - wykorzystanie nowoczesnych systemów 

grzewczych, 

 wykorzystanie innowacji, 

 wykorzystanie instalacji opartych o odnawialne źródła energii, 

 wykorzystywanie energooszczędnych urządzeń w życiu codziennym. 

 

Niska efektywność energetyczna budynków ma znaczny negatywny wpływ na jakość powietrza, 

albowiem przyczynia się do powiększania poziomu niskiej emisji. Jednym ze skutecznych sposobów 

walki z zanieczyszczeniem powietrza staje się zatem termomodernizacja budynków. Działanie  

to może przebiegać na kilku płaszczyznach, zwykle polega na ociepleniu ścian zewnętrznych, 

wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Czasami wiąże się również z przebudową obiektu, 

wymianą źródeł ciepła, a także wymianą / modernizacją instalacji wewnętrznej. W ramach 

wzmocnienia efektywności energetycznej budynków należy także przemyśleć kwestie związane  

z system wentylacji i klimatyzacji czy zastosowaniem automatyki pogodowej i systemu zarządzania 

budynkiem. Nowoczesne technologie pozwalają również na wykorzystywanie systemów grzewczych, 

czujników ciepła czy ruchu, dzięki czemu możliwe jest automatyczne sterowanie procesem 

ogrzewania obiektu, który kieruje energię w miejsca wymagające np. zwiększenia temperatury. 

Efektywność energetyczną budynku wzmacnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dlatego 

też Gmina zamierza wspierać mieszkańców, a także wdrażać rozwiązania wykorzystujące OZE  

w budynkach użyteczności publicznej. W szczególności zaś zaleca się montaż pomp ciepła, 

kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć również istotę jakości oświetlenia. Warto wykorzystywać oświetlenie 

energooszczędne, a jednocześnie należy z rozwagą korzystać z urządzeń wymagających użycia 

prądu. Niezbędne jest także stosowanie się do prostych zasad, dzięki którym można zmniejszyć 

zużycie energii, takich jak: wyłączanie oświetlenia w miejscach, w których nikt nie przebywa, 

nieogrzewanie pomieszczenia podczas jego wietrzenia, zamykanie szczelnie drzwi i okien  

czy niepozostawianie urządzeń w trybie czuwania. 

Wszelkie inwestycje będą realizowane, gdy stwierdzona zostanie ich zasadność ekonomiczna. 
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CEL STRATEGICZNY 2 

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy 

będzie realizowany poprzez: 

 

 modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym wykorzystujące energię 

odnawialną, 

 wsparcie mieszkańców w montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii  

w domach prywatnych, np. kolektory słoneczne, 

 wykorzystanie instalacji opartych o odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności 

publicznej (np. pompy ciepła, biomasa, fotowoltaika, kolektory słoneczne), 

 stworzenie systemów typu SMART z wykorzystaniem energii odnawialnej, 

 promocja i upowszechnianie OZE w sektorze publicznym i prywatnym. 

 

Walka z niską emisją będzie polegać m.in. na działaniach zmierzających do zwiększania 

niezależności energetycznej Gminy, w tym poprzez szerokie wykorzystanie instalacji opartych  

o odnawialne źródła energii. 

Działania te mogę polegać na modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym również 

przy wykorzystaniu OZE do oświetlenia lamp, ale także na montażu urządzeń do inteligentnego 

sterowania oświetleniem. Nowe oprawy przyczynią się do zmniejszenia kosztów generowanych 

poprzez eksploatację latarni ulicznych, ale również wzmocnią bezpieczeństwo użytkowników dróg 

oraz mieszkańców. 

Na szeroka skalę powinny być prowadzone działania promujące wykorzystanie OZE  

za pośrednictwem np. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz 

przydomowych elektrowni wiatrowych. Instalacje te mogą wspierać zarówno gospodarstwa domowe, 

przedsiębiorstwa jaki i obiekty użyteczności publicznej w produkcji energii elektrycznej / cieplnej, 

przyczyniając się tym samym do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz obniżenia kosztów 

utrzymania budynków.  

Gmina będzie wspierać mieszkańców przy montażu np. kolektorów słonecznych na budynkach  

ich domów, dzięki czemu część wykorzystywanej przez nich energii będzie pochodzić z naturalnych 

powtarzalnych procesów zachodzących w przyrodzie. W ten sposób ograniczona zostanie emisja 

niska. 

Dopełnieniem działań byłoby stworzenie inteligentnego systemu wykorzystującego energię 

pochodzącą również z odnawialnych źródeł energii, który będzie np. samoczynnie włączać i wyłączać 

oświetlenie, kierować pozyskaną energię na elementy, które najbardziej jej potrzebują. 

 

 

 

 

 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 27 

 
CEL STRATEGICZNY 3 

Zmniejszenie poziomu emisji niskiej pochodzącej z gospodarstw domowych w gminie Mokrsko 

będzie realizowany poprzez: 

 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynków prywatnych oraz budynków 

przedsiębiorstw w Gminie, 

 monitoring emisji substancji niebezpiecznych do powietrza, 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

 udrożnienie ruchu na drogach gminnych i powiatowych – rozbudowa/ przebudowa dróg 

gminnych. 

 

Cel strategiczny 3 będzie realizowany m.in. przy pomocy działań zawartych w celach 1 i 2. Chodzi  

tu w szczególności o termomodernizacje budynków oraz wykorzystywanie w jak najszerszym zakresie 

odnawialnych źródeł energii. W ten sposób zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na produkcję 

energii w sposób zagrażający jakości powietrza, czyli poprzez przestarzałe indywidualne źródła ciepła, 

takie jak np. piece węglowe. Jak wskazała analiza stanu obecnego Gminy, emisja niska  

z gospodarstw domowych jest głównym źródłem zanieczyszczeń powstających na obszarze gminy 

Mokrsko, stąd priorytetem staje się ograniczenie jej pochodzenia właśnie z indywidualnych 

gospodarstw. 

Jednocześnie Gmina będzie dążyć do zwiększenia efektywności energetycznej budynków,  

tak aby ewentualnie ponoszone straty ciepła były jak najmniejsze. Efektem będzie zmniejszenie ilości 

paliwa używanego do ogrzania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a zatem 

redukcja emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania. Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków polegać będzie m.in. na ich dociepleniu, wykorzystaniu efektywnych źródeł 

energii. 

Zmniejszenie poziomu niskiej emisji odbywać się będzie za pośrednictwem wykorzystania np. ogniw 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych. W tym celu Gmina będzie dążyć do ułatwiania 

mieszkańcom przeprowadzania montażu tych urządzeń w ich domach. 

Źródłem niskiej emisji jest również transport drogowy. Zanieczyszczenia powstają nie tylko w wyniku 

spalania paliwa, ale również na skutek zużywania się opon, nawierzchni jezdni. Dodatkowy problem 

stanowi jakość dróg. Ubytki w nawierzchni, niedostosowanie do użytkowania dróg przez jednoślady, 

powodują nagłe zmiany prędkości pojazdów silnikowych, podczas których uwalnianych jest najwięcej 

zanieczyszczeń. Gmina będzie dążyć zatem do zmniejszenia tych emisji poprzez przebudowę dróg,  

w tym m.in. uwzględniając ścieżki rowerowe. 

W celu sprawdzenia efektywności realizowanych inwestycji prowadzony będzie monitoring emisji 

substancji niebezpiecznych do powietrza. Pozwoli on zweryfikować, jaki wpływ mają podejmowane 

działania na jakość powietrza atmosferycznego. 
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CEL STRATEGICZNY 4 

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Mokrsko ze szczególnym uwzględnieniem promocji 

odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia świadomości na temat efektywności energetycznej 

budynków 

będzie realizowany poprzez: 

 

 kontynuowanie procesu edukacji ekologicznej, w tym prowadzenie akcji promujących 

efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii wśród dzieci i młodzieży, 

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców  

w kwestii m.in. efektywności energetycznej, 

 prowadzenie akcji edukacyjnych, w tym wdrażanie programu edukacji ekologicznej, 

 promocję energooszczędnych urządzeń i rozwiązań w gospodarstwach domowych, 

 upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród mieszkańców 

Gminy, 

 stałe szkolenia pracowników Gminy oraz jednostek podległych na temat efektywności 

energetycznej, 

 wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 

 powiązanie Planu z planowaniem przestrzennym gminy, 

 wdrażanie zielonych zamówień publicznych, 

 promocja transportu zbiorowego, eko-jazdy, car pooling’u, a także poruszania się rowerem. 

 

Cel strategiczny 4 stanowi dopełnienie wcześniejszych celów, jednak realizacja zadań zmierzających 

do jego osiągnięcia jest jednakowo ważna dla realizacji Planu. Cel ten opiera się w szczególności  

na realizacji akcji promocyjnych i informacyjnych, które będą podwyższać świadomość ekologiczną 

wszystkich mieszkańców Gminy, w tym promować rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła 

energii, a także informować o konieczności kompleksowej ochrony środowiska naturalnego.  

To właśnie dzięki tym działaniom zwiększyć może się liczba osób, które będą wykorzystywać 

odnawialne źródła energii w swoich gospodarstwach domowych. Dzięki takim właśnie akcjom możliwe 

stanie się wychowanie światłych obywateli, świadomych zagrożeń wynikających z nierozważnego 

wykorzystywania zasobów środowiska. Dzięki tym działaniom nawet w gospodarstwach, w których 

mieszkańców nie stać jest na instalację np. kolektorów słonecznych, osoby te zaczną zwracać uwagę 

np. na segregację odpadów, czy jakość węgla zużywanego do opału. 

Mieszkańcy Gminy muszą mieć dostęp do efektów wdrażania niniejszego dokumentu. Niektóre osoby 

o wiele łatwiej jest przekonać do pewnych działań, gdy mają dowody na racjonalność ich wdrażania. 

Dodatkowo, poczucie osiągnięcia pewnego celu wspólnie i posiadania w tym swego udziału motywuje 

jeszcze bardziej. 

Akcje informacyjne i promocyjne powinny również promować komunikację zbiorową, zasady ekojazdy, 

car pooling’u oraz przemieszczanie się rowerem. Jeżeli istnieje potrzeba przemieszczenia się 

samochodem, warto zaproponować podwiezienie np. sąsiadowi, wykorzystując maksymalnie 
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dostępne miejsca w samochodzie. Zmniejszają się koszty podróży, ale również emisja substancji 

szkodliwych do środowiska. Zmniejszeniu ulega również zatłoczenie na drogach. Korzystne jest także 

wdrażanie zasad tzw. ekojazdy (eco driving), która sprawia, że prowadzimy samochód ekologicznie  

i oszczędnie. Do zasad tych należy np. zmiana biegów w odpowiednim momencie, hamowanie 

silnikiem, rozsądne operowanie pedałem gazu. Wszystkie te umiejętności przyczyniają się mniejszego 

zużycia paliwa, a tym samym zmniejszenia emisji szkodliwych spalin. 

Głównym inicjatorem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest władza samorządowa, a zatem 

również w Urzędzie Gminy powinny być realizowane akcje i szkolenia dla pracowników. Postuluje się 

wdrażanie zielnych zamówień publicznych (Green Public Procurement). Zamówienia te „oznaczają 

politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne  

do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań 

ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl 

życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.”
8
 

Wśród dobrych praktyk wymienionych w Podręczniku Komisji Europejskiej Zielone zamówienia 

publiczne – zbiór dobrych praktyk, wymienia się takie działania jak np.: 

 zamawianie papieru z włókien wtórnych, tonerów z recyklingu, środków czyszczących 

przyjaznych dla środowiska; 

 wymianę oświetlenia na energooszczędne diody LED w budynkach użytku publicznego; 

 kupowanie sprzętu komputerowego o niskim zużyciu energii, zastosowanie plastiku  

z recyklingu w nowych produktach oraz eliminacja ołowiu, rtęci i środków zmniejszających 

palność zawierających związki chlorowców. 

 

 

Realizacji wyżej wymienionych celów powinny również służyć działania z zakresu planowania 

przestrzennego w Gminie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące transportu i sektora 

budowlanego. Postuluje się, aby w dokumentach polityki przestrzennej zawierano zapisy dotyczące 

m.in. zachowania standardów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków, 

promowanie wielofunkcyjności zabudowy, wykorzystanie OZE, a także promowanie transportu 

publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego. 

 

Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o co najmniej 12 Mg  

w roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 1,43  MWh/rok. 

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

o 0,2 MW/rok.  

Celem jest zmniejszenie emisji: 

PM10 – o 0,000013 Mg/rok 

PM2,5 – o 0,000009 Mg/rok 

                                                           
8
 Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl 
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SO2 – o 0,00360 Mg/rok 

NOx – o 0,00375 Mg/rok 

Benzo(a)piren – o 0,000004 Mg/rok
9
 

 

 

5.2. Stan obecny 

 

Dla prawidłowego określenia celów niniejszego Planu oraz wyznaczenia zadań służących  

ich realizacji, niezbędne jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego gminy Mokrsko. Poniżej 

przedstawiono fakty najistotniejsze dla opracowania strategii działania Gminy w zakresie ograniczania 

emisji substancji niebezpiecznych do powietrza atmosferycznego. 

 

 

 POWIERZCHNIA I POŁOŻENIE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Gmina Mokrsko położona jest w granicach administracyjnych powiatu wieluńskiego, w województwie 

łódzkim. Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa. 

Mapa 1: Położenie powiatu wieluńskiego w województwie łódzkim. 

 

                                                           
9 Źródło: audyt energetyczny dla zadania inwestycyjnego. 
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Gmina Mokrsko położona jest w południowo-zachodniej części powiatu, na granicy województwa 

łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 7768 ha, co stanowi 8,38% powierzchni powiatu wieluńskiego. 

Lokalizację Gminy obrazuje mapa poniżej. 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Gminy powiatu wieluńskiego, położenie gminy Mokrsko 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, 
lodz.stat.gov.pl/vademecum 

Gmina Mokrsko obejmuje 19 miejscowości zgromadzonych w obrębie 12 sołectw. Strukturę  

tę przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 6: Sołectwa i miejscowości w gminie Mokrsko 

l.p. nazwa sołectwa nazwa miejscowości 

1 Brzeziny Brzeziny 

2 Chotów Chotów 

3 Krzyworzeka I Krzyworzeka I 

4 Krzyworzeka II Krzyworzeka II 

5 Mokrsko II Mokrsko II 

6 Mątewki Mątewki 

7 Ożarów Ożarów 

8 Słupsko Słupsko 

9 Mokrsko I 
Mokrsko I 

Mokrsko Osiedle 

10 Jasna Góra 

Jasna Góra 

Orzechowiec 

Poręby 

11 Motyl Motyl 
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Lipie 

Stanisławów 

12 Komorniki 

Komorniki 

Jeziorko 

Zmyślona 

 

Najbardziej zaludnionymi sołectwami są Mokrsko I oraz Ożarów. Najmniej mieszkańców zamieszkuje 

Brzeziny. 

Położenie sołectw przedstawiono na mapie poniżej. 

 

Mapa 3: Mapa gminy Mokrsko 

 
Źródło: www.bip.mokrsko 

Gmina Mokrsko sąsiaduje z następującymi gminami: 

 od północy i wschodu z gminą Wieluń, 

 od południa z gminą Praszka (województwo opolskie), 

 od zachodu z gminą Skomlin, 

 od południowego wschodu z gminą Pątnów. 

 

Odległość miejscowości Mokrsko od wybranych ośrodków miejskich wynosi: 

 Łódź – 122 km, 

 Wieluń – 7,5 km, 
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 Sieradz – 54 km, 

 Wieruszów – 31 km, 

 Pajęczno – 44 km, 

 Bełchatów – 69 km, 

 Opole – 85 km. 

Gmina Mokrsko położona jest na peryferiach województwa łódzkiego. Mieszkańcy mają zatem bliżej 

do Opola położonego w województwie opolskim niż do miasta wojewódzkiego Łodzi. 

 

Poniżej przedstawiono położenie Gminy względem najbliższych jej miejscowości i miast. 

Mapa 4: Położenie gminy Mokrsko (obszar oznaczony kolorem czerwonym) względem innych miast 

 
Źródło: Mapy Google, www.google.pl/maps/place/Mokrsko 

 

Układ drogowy obsługujący gminę Mokrsko i zapewniający jej powiązania komunikacyjne z regionem 

stanowią: droga krajowa, drogi powiatowe oraz drogi gminne. 

 droga krajowa nr 45, która prowadzi ruch tranzytowy i zapewnia powiązanie gminy  

z sąsiednimi terenami. Jest to droga relacji Złoczew (połączenie z trasą S8 – Wieluń – Opole 

– Racibórz – Zabelków (połączenie z droga krajową 78 do granicy czeskiej); 

 drogi powiatowe na terenie gminy Mokrsko: 

Tabela 7: Drogi powiatowe przebiegające przez obszar gminy Mokrsko 
nr drogi przebieg 

4509E Skomlin - Turów 

4510E 
Wieluń (ul. Joanny Żubr) – Skomlin – Dzietrzkowice – Łubnice – Wójcin – Bolesławiec 
– gr. woj. wielkopolskiego (Opatów) 
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4512E Toplin – Wróblew - Mokrsko 

4513E Słupsko – Komorniki - Zmyślona 

4514E Chotów – Mokrsko - Ożarów 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, 
czerwiec 2010 

 

 drogi publiczne gminne na terenie gminy Mokrsko: 

 

 

Tabela 8: Drogi gminne na terenie gminy Mokrsko 

nr drogi przebieg 

117003E (Smugi) – gr. gm. Skomlin - Lipie 

117051E 
Jasna Góra – gr. gm. Skomlin – (Wróblew) – (Zbęk) – gr. gm. Skomlin – dr. pow.  
nr 4512E 

117052E Chotów – gr. gm. Wieluń – (Kurów) 

117053E Krzyworzeka – gr. gm. Wieluń – (Kadłub) 

117054E Chotów – Górale – Krajków – Krzyworzeka – Brzeziny – gr. gm. Wieluń – (Kadłub) 

117055E Pasternik – Motyl – gr. woj. opolskiego – (Przedmość) 

117056E (Przedmość) – gr. woj. opolskiego - Słoniny – Ożarów - Morzykobyła 

117057E Ożarów – gr. woj. opolskiego – (Kowale) 

1170AAE Mokrsko (droga powiatowa nr 4510E) – Krzyworzeka – Kolonia – dr. gm. 117054E 

117107E (Kazimierz) – gr. gm. Skomlin - Słupsko 

117209E (Piaski) – gr. gm. Wieluń – Słupsko - Wichernik 

117210E (Srebrnica) – gr. gm. Wieluń - Chotów 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, 
czerwiec 2010 

 

Uzupełnieniem układu dróg powiatowych i gminnych są drogi wewnętrzne stanowiące np. dojazd  

do pól. 

 

Funkcjonująca w Gminie sieć dróg jest wystarczająca. Stan techniczny nawierzchni na wielu ciągach 

drogowych nie jest jednak zadawalający. Znaczna ilość dróg wymaga modernizacji / przebudowy. 

Pomimo napraw nawierzchni, ich stan techniczny nie jest dobry, co wpływa nie tylko na jakość jazdy, 

ale także na jej bezpieczeństwo. 

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizuje przede wszystkim PKS Wieluń  

Sp. z o.o., umożliwiając mieszkańcom przejazd do wielu miast, w tym Łodzi, Wielunia, Wieruszowa 

czy Opola. Przejazdy realizują także prywatni przewoźnicy. 

 

Poniżej przedstawiono wyniki Generalnych Pomiarów Ruchu przeprowadzone przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej nr 45 oraz nr 8 w latach: 2000, 2005 i 2010 
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oraz na drodze wojewódzkiej nr 487 w roku 2010, na odcinkach przebiegających przez Gminę (tylko 

droga nr 45) oraz odcinkach położonych najbliżej jej granic. Podane dane liczbowe oznaczają średni 

dobowy ruch danej grupy pojazdów (SDR). 

Widoczny jest wzrost liczby pojazdów na drogach krajowych (w szczególności motocykli, 

samochodów osobowych, mikrobusów oraz samochodów ciężarowych z naczepą) oraz wysoka liczba 

pojazdów poruszających się drogą wojewódzką. 

Kolejne pomiary ruchu prowadzone są w roku 2015, a ich wyniki zostaną udostępnione w roku 2016. 
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Tabela 9: Generalne pomiary ruchu na drodze przebiegającej przez gminę Mokrsko oraz na drogach położonych w pobliżu Gminy 

numer punktu pomiarowego: 41106;     droga krajowa 45; rok 2005 i 2010: długość: 12,3 km, nazwa odcinka: Praszka – granica województwa 
                                                                                              rok 2000: długość: 9,6 km, nazwa odcinka: Praszka - Wierzbie 

rok pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

motocykle 
samochody osobowe 

mikrobusy 
lekkie samochody 

ciężarowe (dostawcze) 

samochody ciężarowe 
autobusy 

ciągniki 
rolnicze 

rowery 
bez przyczepy z przyczepą 

2000 3131 13 2029 416 238 360 53 22 136 

2005 3413 10 2362 372 198 417 44 10 93 

2010 3901 17 2693 398 193 552 32 17 84 

numer punktu pomiarowego: 91804;     droga krajowa 45;     rok 2005 i 2010, długość: 8,9 km, nazwa odcinka: granica województwa – Wieluń 
                                                                                                   rok 2000, długość: 2,7 km, nazwa odcinka: Wierzbie – granica województwa 

rok pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

motocykle 
samochody osobowe 

mikrobusy 
lekkie samochody 

ciężarowe (dostawcze) 

samochody ciężarowe 
autobusy 

ciągniki 
rolnicze 

rowery 
bez przyczepy z przyczepą 

2000 3177 3 2144 419 229 321 48 13 180 

2005 3647 11 2643 375 170 401 36 11 132 

2010 4512 23 3207 525 179 537 34 7 99 

numer punktu pomiarowego: 91812;     droga krajowa 8;     długość: 16,8 km, nazwa odcinka: Walichnowy - Wieluń 

rok pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

motocykle 
samochody osobowe 

mikrobusy 
lekkie samochody 

ciężarowe (dostawcze) 

samochody ciężarowe 
autobusy 

ciągniki 
rolnicze 

rowery 
bez przyczepy z przyczepą 

2000 9126 18 5412 1351 812 1396 119 18 93 

2005 10468 21 6365 1329 628 2010 115 0 56 

2010 9212 21 5521 1261 581 1736 81 11 38 

numer punktu pomiarowego: 16314;    droga wojewódzka 487;     długość: 19,6 km, nazwa odcinka: Byczyna – Gorzów Śląski 

rok 
pojazdy 

silnikowe 
ogółem 

rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

motocykle 
samochody osobowe 

mikrobusy 
lekkie samochody 

ciężarowe (dostawcze) 

samochody ciężarowe 
autobusy 

ciągniki 
rolnicze bez przyczepy z przyczepą 

2010 1231 23 962 122 46 48 18 12 

Źródło: Generalne Pomiary Ruchu, Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia.gov.p



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 37 

 
 LICZBA I STRUKTURA LUDNOŚCI 

Liczba ludności zamieszkującej gminę Mokrsko nie wykazuje znacznych odchyleń. Liczba 

mieszkańców zmniejszała się do 2012 roku i od tego momentu wzrasta. W roku 2014 w stosunku  

do roku 2003 odnotowano o 6 osób mniej. Znaczny przyrost ludności odnotowano na przełomie lat 

2012/ 2013, zarejestrowano o 46 osób więcej niż w roku poprzedzającym. Według podziału względem 

płci do 2011 roku rejestrowano więcej kobiet, od roku 2012 przeważają mężczyźni. 

Tabela 10: Ludność faktycznie zamieszkała gminę Mokrsko 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 5471 5452 5445 5435 5426 5414 5424 5405 5388 5376 5422 5465 

kobiety 2758 2751 2758 2749 2757 2736 2730 2725 2703 2682 2705 2718 

mężczyźni 2713 2701 2687 2686 2669 2678 2694 2680 2685 2694 2717 2747 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

 

Pod względem ekonomicznych grup wieku, wyróżnia się następujący podział ludności: 

 wiek przedprodukcyjny, tj. do 17 lat; 

 wiek produkcyjny - ludność w wieku zdolności do pracy; mężczyźni w wieku 18 - 64 lata, 

kobiety w wieku 18 - 59 lat; 

 wiek poprodukcyjny - tj. mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej. 

Przedstawiony powyżej podział ludności względem grup wiekowych obowiązuje dla danych 

znajdujących się w tabeli poniżej. Od 2013 roku powszechny wiek emerytalny w Polsce ulega 

wydłużeniu – docelowo do 67 lat (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn). Zmianie ulegnie zatem 

struktura ludności względem ekonomicznych grup wieku (zwiększy się odsetek osób w wieku 

produkcyjnym). 

Tabela 11: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Mokrsko 

 
wiek 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

2003 1296 3186 989 

2004 1253 3210 989 

2005 1235 3222 988 

2006 1217 3239 979 

2007 1192 3240 994 

2008 1187 3264 963 

2009 1175 3296 953 

2010 1159 3312 934 

2011 1121 3319 948 

2012 1094 3323 959 

2013 1114 3320 988 

2014 1123 3340 1002 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

W roku 2013 w stosunku do roku 2003 liczba ludności w wieku: 

 przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 173 osoby; 

 produkcyjnym zwiększyła się o 154 osoby; 
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 poprodukcyjnym zwiększyła się o 13 osób. 

Wykres poniżej wyraźnie wskazuje tendencję zmniejszającej się liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (kolor żółty), widoczny jest także wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym oraz 

niewielkie zmiany w liczbie osób w wieku poprodukcyjnym. 

Wykres 1: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Mokrsko – udział procentowy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL 

 

Jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na liczbę ludności zamieszkującej dany obszar jest 

jej ruch naturalny. Poniżej przedstawiono kształtowanie się liczby urodzeń żywych, zgonów ogółem 

oraz przyrostu naturalnego ludności w gminie Mokrsko w analizowanych latach. 

Tabela 12: Ruch naturalny ludności w gminie Mokrsko 

 
urodzenia żywe zgony ogółem przyrost naturalny

10
 

2003 53 69 -16 

2004 54 58 -4 

2005 68 72 -4 

2006 58 78 -20 

2007 57 59 -2 

2008 72 80 -8 

2009 67 75 -8 

2010 55 58 -3 

2011 45 59 -14 

2012 61 58 3 

2013 77 60 17 

2014 54 61 -7 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

                                                           
10

 Przyrost naturalny jest to różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 39 

 
Dodatni przyrost naturalny odnotowano tylko w latach 2012 i 2013, w latach pozostałych był  

on ujemny co oznacza, że rejestrowano więcej zgonów ogółem niż urodzeń żywych. 

Wykres 2: Ruch naturalny ludności w gminie Mokrsko 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL 

Ujemny przyrost naturalny ma znaczny negatywny wpływ na liczbę ludności zamieszkującej gminę 

Mokrsko. Aby zmienić tę sytuację, konieczne jest poczynienie odpowiednich kroków ku uczynienia 

Gminy bardziej atrakcyjną do pracy i życia przede wszystkim dla ludzi młodych i wykształconych, 

którzy będą tworzyć bogaty kapitał społeczny Gminy, ale wpłyną również na jej rozwój dzięki 

wdrażaniu np. nowoczesnych technologii. 

 

Pozytywnym aspektem jest występujące w Gminie w poszczególnych latach dodatnie saldo migracji 

wewnętrznych. Jednak należy zauważyć, że w latach 2003 – 2014 ogólne saldo migracji 

wewnętrznych wynosi (-16), co oznacza, że więcej osób Gminę opuszcza niż tu zamieszkuje. Saldo 

migracji zagranicznych nie wykazuje dużych wahań, jednak odnotowywane są dość wysokie wartości 

ujemne, co oznacza, że mieszkańcy Gminy stosunkowo często opuszczają ją i zamieszkują poza 

granicami kraju. 

Tabela 13: Saldo migracji gminnych na pobyt stały 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

wewnętrzne -4 -31 5 19 -12 22 1 -3 2 -6 5 26 

zagraniczne -4 0 1 0 -9 3 4 0 -5 -1 -5 0 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

 

W opisie ludności zamieszkującej dane terytorium konieczny jest również opis sytuacji na rynku pracy. 

Liczba osób bezrobotnych z obszaru Gminy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy malała 

do roku 2007, od tego czasu ulega wahaniom jednak co roku jest wyższa od tej w roku 2007. W 2014 

roku zarejestrowano 196 mieszkańców gminy Mokrsko, przy czym kobiety stanowiły przewagę  

o 2 osoby. Dane przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 14: Bezrobotni zarejestrowani w gminie Mokrsko 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 

ogółem 350 295 287 206 182 187 244 240 233 264 241 196 

mężczyźni 175 144 137 86 76 82 129 136 120 120 116 97 

kobiety 175 151 150 120 106 105 115 104 113 144 125 99 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

ogółem 11,0 9,2 8,9 6,4 5,6 5,7 7,4 7,2 7,0 7,9 7,3 5,9 

mężczyźni 11,8 10,1 9,9 8,0 7,1 7,0 7,7 6,9 7,5 9,6 8,3 6,6 

kobiety 10,2 8,4 8,0 5,0 4,4 4,6 7,2 7,5 6,6 6,6 6,4 5,3 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

W ostatnim analizowanym roku udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym z obszaru gminy Mokrsko wyniósł 5,9%. W powiecie wieluńskim wartość ta wyniosła 

7,8%, co oznacza, że sytuacja mieszkańców Gminy na rynku pracy kształtuje się dość korzystnie  

w stosunku do pozostałych jednostek terytorialnych wchodzących w skład powiatu wieluńskiego. 

Wykres 3: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie 
Mokrsko 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL 

 

 

 ZASOBY MIESZKANIOWE 

„Ze względu na wiejski charakter gminy budynki mieszkalne występują głównie jako element 

zintegrowany zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Coraz częściej jednak pojawiają się 

jednorodzinne, wolnostojące budynki mieszkalne, nie związane z prowadzeniem gospodarstwa. 

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne rozwija się najsilniej w Mokrsku i Ożarowie. Zabudowa 

zagrodowa występuje we wszystkich wsiach na terenie Gminy Mokrsko i jest bezpośrednio związana 

z gospodarstwami rolnymi. Zabudowa zagrodowa składa się z budynków mieszkalnych i w zależności 

od profilu gospodarstwa, budynków inwentarskich (np. obór, chlewni, stajni), składowych (stodół), 

szklarni oraz gospodarczych (garaży, składów itp.).”
11

 

Liczba mieszkań w Gminie stopniowo wzrasta, w 2013 roku było ich 1607. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa 1 mieszkania wynosi 94,1 m
2
, zaś na 1 osobę przypada 27,9 m

2
. Na obszarze powiatu 

                                                           
11

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 
2010 
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wieluńskiego wartości te kształtują się odpowiednio na poziomie 85,8 m

2
 oraz 27,7 m

2
. Warunki  

w Gminie wypadają zatem lepiej niż średnia dla powiatu. 

Tabela 15: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mieszkania 1487 1487 1487 1487 1492 1497 1503 1584 1590 1600 1607 

Przeciętna powierzchnia użytkowa [m
2
] 

1 mieszkania 91,0 91,0 91,0 91,0 91,4 91,6 92,0 93,3 93,5 93,9 94,1 

na 1 osobę 24,7 24,8 24,9 24,9 25,1 25,3 25,5 27,3 27,6 27,9 27,9 

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: 

wodociąg 1329 1329 1329 1329 1334 1339 1345 1439 1445 1455 1462 

ustęp spłukiwany 1000 1000 1000 1000 1005 1010 1017 1298 1305 1316 1323 

łazienka
12

 1077 1077 1077 1077 1082 1087 1094 1235 1242 1252 1259 

centralne 
ogrzewanie 

994 994 994 994 999 1004 1011 1122 1129 1140 1147 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

Wzrasta w Gminie ilość mieszkań wyposażonych w poszczególne urządzenia techniczno-sanitarne,  

w 2013 roku: 

 90,98% posiadało dostęp do sieci wodociągowej; 

 82,33% posiadało ustęp spłukiwany; 

 78,34% posiadało łazienkę; 

 71,38% miało dostęp do centralnego ogrzewania. 

 

Podział zasobów mieszkaniowych wg form własności przedstawiono za pomocą danych 

statystycznych z 2007 roku – są to najbardziej aktualne dane udostępnione przez GUS. Zdecydowana 

większość mieszkań należała do osób fizycznych (1446), własnością Gminy było 31 mieszkań,  

9 należało do zakładów pracy, zaś 6 do pozostałych podmiotów. Najwyższa powierzchnia użytkowa  

1 mieszkania została odnotowana w zasobach zakładów pracy, następnie osób fizycznych, 

pozostałych podmiotów i na końcu - w zasobach gminnych. Aktualnie zależności te nie zmieniły się 

prawdopodobnie w sposób znaczny. 

Tabela 16: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko wg form własności w 2007 roku 

 
gminy zakładów pracy osób fizycznych pozostałych podmiotów 

mieszkania 31 9 1446 6 

izby 87 33 6403 29 

powierzchnia użytkowa 
mieszkań [m

2
] 

1404 882 133572 519 

powierzchnia użytkowa 
1 mieszkania [m

2
]
13

 
45,29 98,00 92,37 86,50 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

 

                                                           
12

 Urządzenia kąpielowe, prysznice z odpływem wody. 
13

 Obliczenia własne 
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Wykres poniżej przedstawia udział poszczególnych form własności mieszkań w ogóle. 

Wykres 4: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko wg form własności w 2007 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL 

 

Biorąc pod uwagę wiek budynków, w których występują mieszkania, należy zwrócić uwagę,  

że większość z nich powstała do roku 1970: w okresie powojennym w latach 1945 – 1970 (42,75% 

ogółu), w latach 1918 – 1944: 10,45% oraz przed 1918 rokiem – 2,30%. Łącznie jest to 55,51% 

mieszkań powstałych do roku 2014. Mieszkania najnowsze, za które można uznać te powstałe  

od roku 1989 stanowią 20,29% ogółu. 

Tabela 17: Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku 

  mieszkania 
powierzchnia 
użytkowa [m

2
] 

udział % w liczbie 
mieszkań ogółem 

przed 1918 37 1843,0 2,30% 

1918 – 1944 168 11707,0 10,45% 

1945 – 1970 687 56333,0 42,75% 

1971 – 1978 180 18278,0 11,20% 

1979 – 1988 209 25063,0 13,01% 

1989 – 2002 łącznie z będącymi w budowie 105 15276,0 6,53% 

2001 – 2002 łącznie z będącymi w budowie 16 1890,0 1,00% 

2003 – 2014 205 22292,0 12,76% 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 – mieszkania zamieszkane; GUS, BDL 

Największą średnią powierzchnię użytkową posiadały mieszkania powstałe w latach 1989 – 2002, 

najmniejszą zaś mieszkania najstarsze. Polepszają się tym samym warunki zamieszkania, mieszkania 

są lepiej wyposażone, bardziej nowoczesne. Mieszkania powstałe w ostatnich 20 - 30 latach 

charakteryzują się lepszymi i bardziej efektywnymi źródłami ciepła. Również stolarka okienna  

i drzwiowa jest lepszej jakości, co chroni przed nadmiernymi stratami ciepła. 
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 GOSPODARKA 

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze Gminy ulega wahaniom, jednak nie są 

to znaczne zmiany. W roku 2014 w stosunku do roku 2003 przybyło 9 jednostek. Dominują podmioty  

z sektora prywatnego, w ostatnim roku poddanym analizie stanowiły 93,12% ogółu. Dane statystyczne 

przedstawiają tabela oraz wykres poniżej. 

Tabela 18: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 282 272 274 298 301 292 245 270 277 279 289 291 

sektor 
publiczny 

16 16 16 15 16 16 16 20 20 21 21 20 

sektor 
prywatny 

266 256 258 283 285 276 229 250 257 258 268 271 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

Wykres 5: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL 

W gminie Mokrsko w latach 2009 – 2013 największe zmiany w liczbie podmiotów gospodarki 

narodowej wpisanych do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 zaszły w sekcjach: 

 C - Przetwórstwo przemysłowe – przybyło 12 jednostek, 

 F - Budownictwo – przybyło 7 jednostek, 

 Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – przybyło 6 jednostek, 

 R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – przybyło 7 jednostek, 

 S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby – przybyło 9 jednostek 

Tabela 19: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007  
w gminie Mokrsko (stan w dniu 31 XII) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 14 14 13 10 10 8 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1 1 1 0 0 0 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 34 36 41 44 42 46 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze  

0 0 0 0 0 0 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 

do układów klimatyzacyjnych 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

1 1 0 0 0 0 

Sekcja F - Budownictwo 37 40 38 37 42 44 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

81 93 90 92 84 79 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 8 8 10 11 10 12 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

4 4 5 6 7 6 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 1 2 3 2 4 5 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 9 9 10 9 9 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

0 0 0 0 0 0 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 5 6 6 7 5 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania  
i działalność wspierająca 

5 3 4 5 5 4 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

8 8 8 8 8 8 

Sekcja P - Edukacja 11 16 16 14 15 15 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7 7 7 7 10 13 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 5 6 7 7 14 12 

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

14 17 19 20 22 25 

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0 0 0 

OGÓŁEM 245 270 277 279 289 291 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

W 2014 roku wg podziału względem Sekcji PKD 2007, przewagę stanowiły podmioty zarejestrowane 

w sekcjach: 

G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 27,15%, 

C - Przetwórstwo przemysłowe – 15,81%, 

F - Budownictwo – 15,12%. 

Wykres 6: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 
(stan w dniu 31 XII) w 2013 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL 
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Najbardziej rozpoznawalnym przedsiębiorstwem są Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania 

S.A., którego aktywność wykracza poza rynek lokalny. Większe zakłady na terenie Gminy to: 

 Cegielnia w Mokrsku zajmująca się produkcją ceramiki budowlanej, 

 Zakład Konfekcjonowania Ziół w Mokrsku. 

 

 

 ROLNICTWO 

Dominującą funkcją na terenie gminy Mokrsko jest rolnictwo. Jest to związane z przeważającym 

udziałem użytków rolnych w stosunku do powierzchni Gminy. 

Na terenie gminy Mokrsko prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. W zakresie specjalizacji 

rolniczych wskazać należy przede wszystkim:  

a) produkcję trzody chlewnej (największym producentem na terenie gminy jest Sebastian Kania),  

b) ukierunkowanie gospodarstw na sprzedaż zbóż, a także w mniejszym stopniu:  

c) uprawę ziemniaków, ukierunkowaną na rynki zbytu przede wszystkim w województwie śląskim,  

d) produkcję sadzonek roślin jagodowych (maliny, truskawki) oraz drzew i krzewów owocowych i 

ozdobnych,  

e) uprawę warzyw i owoców,  

f) produkcję mleka.
14

 

 

Wszystkie gospodarstwa rolne w Gminie są gospodarstwami indywidualnymi. Według Powszechnego 

Spisu Rolnego (2010 rok) w Gminie funkcjonuje 891 gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa  

o powierzchni od 1 do 5 ha, następnie od 5 do 10 ha oraz do 1 ha włącznie. Działalność rolnicza 

prowadzona jest zaś w największej mierze w gospodarstwach o powierzchni od 1 do 5 ha oraz  

od 5 ha wzwyż. Gospodarstwa zajmujące od 10 do 15 ha oraz 15 ha i więcej stanowią mniejszość, 

zajmują odpowiednio 6,85% i 5,81% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. 

Tabela 20: Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych 

 
ogółem prowadzące działalność rolniczą 

ogółem 891 774 

do 1 ha włącznie 189 75 

1 - 5 ha 412 409 

5 - 10 ha 192 192 

10 -15 ha 53 53 

15 ha i więcej 45 45 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa. 

Grunty ogółem w gospodarstwach rolnych stanowią 69,36% powierzchni całkowitej gminy Mokrsko, 

użytki rolne zajmują 61,25% powierzchni Gminy oraz około 88,3% gruntów w gospodarstwach 

rolnych. Pod zasiewami znajduje się około 56% powierzchni Gminy. W wielu gospodarstwach rolnych 

występują lasy i grunty leśne oraz łąki trwałe. 

                                                           
14

 Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2022 
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Tabela 21: Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w gminie Mokrsko 

 
liczba gospodarstw 

rolnych 
powierzchnia 

udział w powierzchni 
gminy ogółem [%] 

grunty ogółem 891 5388,01 69,36% 

użytki rolne ogółem 876 4757,92 61,25% 

użytki rolne w dobrej kulturze 756 4680,05 60,25% 

pod zasiewami 739 4374,93 56,32% 

grunty ugorowane łącznie z 
nawozami zielonymi 20 19,54 

0,25% 

uprawy trwałe 54 14,86 0,19% 

sady ogółem 53 14,79 0,19% 

ogrody przydomowe 301 49,29 0,63% 

łąki trwałe 258 211,02 2,72% 

pastwiska trwałe 13 10,41 0,13% 

pozostałe użytki rolne 259 77,88 1,00% 

lasy i grunty leśne 287 332,15 4,28% 

pozostałe grunty 786 297,94 3,84% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa. 

Dzięki dominacji dobrych i bardzo dobrych gleb Gmina posiada bardzo korzystne warunki  

do intensywnej gospodarki rolnej. Dzięki temu jednym z potencjalnych kierunków specjalizacji 

gospodarczej może być nowoczesne rolnictwo. 

Pod względem upraw dominują w Gminie zboża i ziemniaki. Na mniejszych powierzchniach 

uprawiane są uprawy przemysłowe, kukurydza na ziarno, rzepak oraz warzywa gruntowe. 

Tabela 22: Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych ogółem [ha] 

ogółem 4374,93 

zboża razem 4012,89 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 3966,87 

pszenica ozima 558,10 

pszenica jara 125,91 

żyto 384,56 

jęczmień ozimy 238,91 

jęczmień jary 785,10 

owies 276,75 

pszenżyto ozime 791,07 

pszenżyto jare 48,95 

mieszanki zbożowe ozime 55,90 

mieszanki zbożowe jare 701,62 

kukurydza na ziarno 42,96 

ziemniaki 275,84 

uprawy przemysłowe 43,33 

rzepak i rzepik razem 42,63 

warzywa gruntowe 6,85 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa. 

 

Wśród zwierząt gospodarskich dominuje drób, następnie trzoda chlewna, bydło i konie. 
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Tabela 23: Zwierzęta gospodarskie 

 
liczba gospodarstw zwierzęta gospodarskie [szt.] 

bydło razem 119 563 

bydło krowy 98 202 

trzoda chlewna razem 314 15303 

trzoda chlewna lochy 242 1461 

konie 6 21 

drób ogółem razem 506 17651 

drób ogółem drób kurzy 503 14062 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa. 

 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Wodociągi 

„Wszystkie miejscowości w Gminie Mokrsko są wyposażone w sieć wodociągową. Funkcjonują dwa 

ujęcia wody wykorzystywane na potrzeby wodociągu wiejskiego: w Ożarowie i Mokrsku oraz zbiornik 

wyrównawczy w Ożarowie, a także dwa ujęcia przy istniejących obiektach przemysłowych: cegielni  

w Krzyworzece oraz zakładzie mięsnym w Mokrsku. Ujęcia wody objęte są monitoringiem 

regionalnym. Woda w tych ujęciach czerpana jest z poziomu wodonośnego jurajskiego.”
15

 

Długość sieci wodociągowej wynosi w Gminie 91,7 km, funkcjonują 1453 przyłącza prowadzące  

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W 2014 roku do gospodarstw domowych 

dostarczono 149,6 dam
3
 wody. Z sieci tej korzystało w 2013 roku 4760 osób, czyli 87,8% ogółu 

mieszkańców. 

Tabela 24: Wodociągi w gminie Mokrsko 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci 
rozdzielczej [km] 

79,3 90,3 91,1 91,1 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 

przyłącza 
prowadzące  
do budynków 
mieszkalnych  
i zbiorowego 
zamieszkania [szt.] 

1289 1294 1303 1333 1352 1367 1382 1406 1424 1423 1453 

woda dostarczona 
gospodarstwom 
domowym [dam

3
] 

115,9 171,8 116,0 150,2 157,3 153,7 161,0 156,1 155,4 140,3 149,6 

ludność korzystająca 
z sieci wodociągowej 

4724 4720 4715 4721 4720 4736 4727 4723 4720 4760 # 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

 

 

 

 

                                                           
15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 
2010 
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Kanalizacja 

W sieć kanalizacyjną wyposażone jest Mokrsko. Sieć nie obejmuje jednak całej miejscowości. W 2014 

roku została także oddana do użytku sieć kanalizacyjna w południowej części Krzyworzeki (10,55 km). 

W 2014 roku funkcjonowało 20,7 km czynnej sieci kanalizacyjnej wraz z 344 połączeniami  

do budynków. Odprowadzono 84 dam
3
 ścieków. W 2013 roku z sieci korzystały 1622 osoby, czyli 

29,9% ludności.  

Tabela 25: Kanalizacja w gminie Mokrsko 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej [km] 

4,2 4,2 4,9 5,4 8,7 8,7 13,6 14,4 15,0 17,8 20,7 

połączenia prowadzące 
do budynków 
mieszkalnych  
i zbiorowego 
zamieszkania [szt.] 

65 70 89 110 223 239 332 351 369 418 344 

ścieki odprowadzone 
[dam

3
] 

35,2 52,0 64,3 40,0 56,9 91,2 84 86 88 93,0 84,0 

ludność korzystająca  
z sieci kanalizacyjnej 
[osoba] 

280 297 362 432 807 857 1133 1446 1490 1622 # 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

W Gminie nadal funkcjonuje znaczna liczba zbiorników bezodpływowych, popularnie zwanych 

szambami, w 2013 roku było ich 971. Coraz bardziej popularne stają się oczyszczalnie przydomowe, 

których odnotowano w Gminie 110. 

Tabela 26: Gromadzenie nieczystości ciekłych w gminie Mokrsko 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

zbiorniki bezodpływowe 1100 1100 1058 1038 969 971 

oczyszczalnie przydomowe 2 4 7 11 107 110 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

 

Na obszarze Gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków o emisji powyżej 5 m
3
/d. Poniżej 

przedstawiono ich charakterystykę. 

Tabela 27: Wykaz oczyszczalni ścieków w gminie Mokrsko (mechaniczno- biologiczne) o emisjach  
do wód lub ziemi powyżej 5 m

3
/d w 2013 roku 

jednostka zarządzający odbiornik ścieków 
ilość ścieków 
w 2013 roku 

[m
3
/rok] 

gminna oczyszczalnia 
ścieków 

Urząd Gminy Mokrsko 
rów Olszyna km 1,400, 
Pyszna km 23,4 

97452 

zakładowa 
oczyszczalnia ścieków 

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego 
HENRYK KANIA S.A. 

rów R-D/16, dopływ  
z Komornik 

93880 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie województwa 
łódzkiego w 2013 r.”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, www.wios.lodz.pl 

 

Widoczne są pilne potrzeby w zakresie budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych w Gminie. 

http://www.wios.lodz.pl/
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Elektroenergetyka 

„Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV. Gmina dysponuje siecią 

elektroenergetyczną 15 kV wyprowadzoną ze stacji 110/15 kV „Wieluń”, dostosowaną do obecnego 

stopnia zainwestowania.”
16

 

 

Ciepłownictwo 

„Zaopatrzenie w ciepło opiera się na indywidualnych źródła ciepła oraz lokalnych kotłowniach 

zasilanych głównie paliwem stałym.”
17

 

 

Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

Na terenie Gminy Mokrsko występuje sieć gazowa. Korzysta z niej coraz większa liczba 

mieszkańców. 

 

Gospodarka odpadami 

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wywozem odpadów i ich prawidłowym zagospodarowaniem 

zajmuje się Gmina. Odpady są odbierane z nieruchomości zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

przez wybraną w przetargu firmę. 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w latach 2012 – 2013 z obszaru Gminy 

kształtowała się na podobnym poziomie. Łącznie w 2013 roku zebrano 509,45 ton odpadów 

zmieszanych ogółem. Z gospodarstw domowych pochodziło 375,6 tony, czyli 73,7% odpadów ogółem. 

Na jednego mieszkańca przypadało 94,6 kg odpadów ogółem oraz 69,7 ka odpadów z gospodarstw 

domowych. 

Tabela 28: Zmieszane odpady komunalne
18

 zebrane w ciągu roku 

 

2010 2011 2012 2013 

ogółem [t] 295,55 662,72 509,60 509,45 

ogółem na 1 mieszkańca [kg] 54,6 122,7 94,6 94,6 

z gospodarstw domowych [t] 219,69 449,94 360,92 375,60 

odpady z gospodarstw domowych 
przypadające na 1 mieszkańca [kg] 40,6 83,3 67,0 69,7 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL 

 

 

 

 

                                                           
16

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 
2010 
17

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 
2010 
18

 Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych 
selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej. 
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 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii art. 2, określa odnawialne źródło 

energii jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię 

promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, 

hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, 

biogazu rolniczego oraz z biopłynów.”  

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę oraz możliwości wykorzystania poszczególnych rodzajów 

odnawialnych źródeł energii. 

 

Energia geotermalna 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii art. 2 definiuje energię geotermalną 

jako energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła pod powierzchnią 

ziemi. Jak podaje Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko: „Ze wszystkich źródeł energii 

odnawialnej najbardziej stabilną i przewidywalną w czasie wydaje się być energia geotermalna, którą 

pozyskuje się w formie ciepłych wód podziemnych. Charakteryzuje się ona możliwością dostarczania 

stałego strumienia energii w ciągu całego roku, jest niezależna od warunków klimatycznych i daje 

największe efekty ekonomiczne. Pewność dostaw energii cieplnej z ciepłowni geotermalnej  

i jej konkurencyjny koszt w porównaniu do energii z węgla przemawia za jej rozwojem i szerszym 

zastosowaniem. Ciepło geotermalne można również wykorzystać do produkcji energii elektrycznej  

pod warunkiem pozyskiwania wody w temperaturze powyżej 90°C. W polskich warunkach zasoby wód 

geotermalnych są najczęściej wykorzystywane do: ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania hodowli 

szklarniowej, w kąpieliskach.” 

Aktualnie na terenie Gminy możliwy jest rozwój geotermii płytkiej z użyciem pomp ciepła. Pompy  

te wykorzystywane są przy obiektach rozlokowanych na większych obszarowo terenach, gdzie 

energia uzyskiwana jest z rozmieszczenia rur znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Pompy ciepła 

mogą służyć do ogrzewania oraz klimatyzowania budynków. 

 

Energia słoneczna 

Obszar Polski charakteryzuje się raczej dobrymi warunkami do wykorzystania energii promieniowania 

słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą 

określa się na 950 – 1250 kWh/m
2
, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. 

W celu wykorzystania energii słonecznej najczęściej używane są kolektory słoneczne oraz ogniwa 

fotowoltaiczne. Wśród kolektorów słonecznych wyróżnia się kolektory: płaskie (gazowe, cieczowe, 

dwufazowe), rurowe (nazywane też próżniowymi), skupiające (prawie zawsze cieczowe) oraz 

specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna). Kolektory słoneczne służą przekształceniu 

energii słonecznej w energię cieplną, wykorzystywane są do podgrzewu ciepłej wody użytkowej,  

ale również do wspomagania procesu ogrzewania budynków. Kolektory słoneczne znajdują również 

zastosowanie w rolnictwie, basenach kąpielowych, a także np. suszeniu zbóż. Ogniwa fotowoltaiczne 
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pozwalają na bezpośrednie przekształcenie energii światła słonecznego na energię elektryczną prądu 

stałego. 

Gmina Mokrsko położona jest na obszarze, gdzie średnie roczne sumy usłonecznienia wynoszą  

od około 1600 do około 1650 godzin. Usłonecznienie w Polsce obrazuje mapa poniżej. Obecnie  

w pojedynczych gospodarstwach na obszarze Gminy użytkowane są kolektory słoneczne. 

Mapa 5: Usłonecznienie – średnie roczne sumy [godziny] 

 
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej [za:] Usłonecznienie - średnie roczne sumy (godziny) 

źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
Warszawa 2005, www.imgw.pl 

 

Energia wiatrowa 

Energia wiatrowa nie powoduje zanieczyszczenia środowiska i nie generuje żadnych odpadów, jest  

to czysta, ekologiczna i odnawialna energia. Obszar Polski został podzielony wg. prof. Haliny Lorenc  

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na pięć stref energetycznych: 

Strefa I – wybitnie korzystna 

Strefa II – bardzo korzystna 

Strefa III - korzystna 

Strefa IV - mało korzystna 

Strefa V - niekorzystna 
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Podział Polski na strefy obrazuje mapa poniżej. 

Mapa 6: Strefy energetyczne wiatru w Polsce 

  

Źródło: www.baza-oze.pl 

 

Gmina Mokrsko położona jest na przełomie III i IV strefy energetycznej, a zatem obszaru 

charakteryzującego się korzystnymi i mało korzystnymi warunkami wietrzności. W Gminie nie 

przewiduje się jednak budowy elektrowni wiatrowych. 

 

Biomasa 

Biomasa to zgodnie ze wspomnianą wyżej Ustawą stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego 

lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości  

z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż 

niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art.  

7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu  

i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009,  

str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca 

biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego  

lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach 

w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów. 
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Według Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, biomasa wykorzystywana jest przede 

wszystkim do produkcji ciepła oraz biopaliw. W Polsce następuje dynamiczny wzrost wykorzystania 

biomasy do produkcji energii elektrycznej. Zasoby biomasy do celów energetycznych w Polsce, są 

jednymi z najwyższych spośród wszystkich pozostałych źródeł odnawialnych. We wszystkich 

sektorach energetycznych wykorzystanie biomasy jest najwyższe w porównaniu do pozostałych źródeł 

odnawialnych.  

Jak podaje Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko w Gminie wykorzystywana jest biomasa 

jako odnawialne (ekologiczne) źródło energii. Wykorzystywana jest ona tylko na niewielu 

gospodarstwach rolnych oraz w Państwowym Domu Dziecka w miejscowości Komorniki jako paliwo 

alternatywne do ogrzewania budynków. „W polskich warunkach najłatwiejsza do pozyskania  

i najbardziej efektywna ekonomicznie jest energia z biomasy. Szacuje się, że energia z materii 

organicznej zgodnie z obecnymi tendencjami da największy wkład do rozwoju energii. Biomasa może 

być przekształcona na energię cieplną, elektryczną lub paliwa płynne. W wyniku spalania biomasy,  

do atmosfery przedostaje się dwutlenek węgla, w ilości w jakiej został pobrany przez rośliny. Zatem 

spalanie biomasy nie zwiększa ogólnej emisji tego gazu cieplarnianego. Energię z biomasy można 

uzyskać poprzez: 

 Spalanie materii roślinnej. Wartość kaloryczna 0,5 tony suchej biomasy odpowiada wartości 

kalorycznej tony miału węglowego, natomiast koszt wytworzenia jest o połowę niższy.  

W naszych warunkach największe zastosowanie będą miały następujące produkty i odpady 

rolnicze i leśne: 

o słoma roślin zbożowych, 

o drzewa i gałęzie ze ścinek i cięć sanitarnych lasów, 

o gałęzie z cięć produkcyjnych, 

o odpady z przemysłu drzewnego, 

o plantacje lasów energetycznych liściastych. 

Z 1 ha pola można uzyskać, jako odpad z produkcji zboża około 2-3 ton słomy. W przypadku produkcji 

roślin energetycznych, ilość uzyskanej słomy może wynosić nawet 20 ton z ha. Z upraw 

energetycznych zalecana jest wierzba energetyczna, którą można uprawiać na prawie wszystkich 

rodzajach gleb. Cechą wiodącą tej rośliny jest szybki i duży przyrost masy drzewnej. Dodatkowym  

jej atutem jest oczyszczanie gleb z metali ciężkich, związków toksycznych poprzez wbudowanie  

ich w swoją biomasę. Z powodu tych właściwości stosowana jest jako zielony pas ochronny wokół 

szkodliwych zakładów przemysłowych, autostrad, wysypisk śmieci. 

 Wytwarzanie oleju napędowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych  

dla celów energetycznych. 

 Fermentację alkoholową materiału organicznego (np. ziemniaków, buraków cukrowych, zbóż) 

celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych. 

 Beztlenową fermentację odpadowej masy organicznej tj.: 

o nawóz organiczny produkcji zwierzęcej, 

o odpady produkcji roślin i warzyw, 

o osady ściekowe, 
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o odpady komunalne płynne i stałe, z których otrzymuje się biogaz. W czasie 

fermentacji beztlenowej nawet do 60 % biomasy jest zamieniane w biogaz.” 

 

Biogaz 

Biogaz to gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych  

lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Biogaz składa się głównie z metanu  

i dwutlenku węgla. Otrzymywany jest z odpadów roślinnych, odchodów zwierzęcych i ścieków, może 

być używany jako gaz opałowy. Do zalet wynikających ze stosowania instalacji biogazowych należą: 

 produkowanie „zielonej energii”, 

 ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu, 

 obniżanie kosztów składowania odpadów, 

 zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych  

i rzek, 

 uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego, 

 eliminacja odoru. 

Obecnie na obszarze Gminy nie są wykorzystywane instalacje oparte o biogaz. 

 

 

 EDUKACJA EKOLOGICZNA 

W ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej gmina Mokrsko realizowała dwa projekty, na które 

uzyskała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi. Były to projekty: „Wykonanie tablic informacyjnych obrazujących walory przyrodniczo-

ekologiczne Parku Wiejskiego w Mokrsku oraz na szlakach rowerowych w miejscowościach Ożarów  

i Motyl – Żelazna” oraz „Bliżej Natury, Bliżej Wiedzy”. 

Działania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane są również w szkołach i przedszkolach. Gmina 

uzyskała wsparcie również z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów: 

1. „Eko-szperacz, Eko-zbieracz - program podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów 

Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie” - zaplanowano szeroki wachlarz działań 

związanych z poznaniem walorów przyrodniczych najbliższego regionu - m.in. warsztaty 

„Leśni tropiciele” oraz ścieżka ekologiczna po Zabytkowym Parku Muzeum Wnętrz Dworskich 

w Ożarowie, obserwacje ornitologiczne, wycieczki do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 

oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, dzień w gospodarstwie agroturystycznym, a także 

zbiórka surowców wtórnych i liczne konkursy dla dzieci. 

2. „Moje spotkanie z przyrodą - program realizowany w Zespole Szkół i Przedszkola w Mokrsku - 

Publicznej Szkole Podstawowej.” W ramach wyznaczono działania mające na celu rozwijanie 

świadomości ekologicznej oraz kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony 

środowiska. Zaplanowano cztery wycieczki: do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego- 

Rezerwat Węże, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, JuraParku  

w Krasiejowie oraz Kotliny Kłodzkiej, a także zbiórkę surowców wtórnych, szereg warsztatów  

i konkursów dla dzieci. 
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Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW na obszarze Gminy wykonano 4 ekopracownie  

w szkołach w: Ożarowie, Komornikach, Mokrsku i Krzyworzece. Ponad to, w 2015 roku realizowano 

projekt ekologiczny „EKO-Mokrsko – daj śmieciom kosza”. Projekt ten realizowany był przez Gminę 

Mokrsko w zakresie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022 jako jeden z celów strategicznych podaje cel 

III: Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko. Celem operacyjnym 1 jest: Kreowanie 

atrakcyjnych przestrzeni publicznych. W jego ramach wyznaczono zadanie strategiczne  

1.4. Edukacja społeczna i promowanie zachowań chroniących środowisko i przestrzeń gminy, którego 

istota opiera się na wyjaśnieniu: „Istotna w kreowaniu atrakcyjnej przestrzeni gminy jest świadomość 

ekologiczna mieszkańców. To od nich bowiem zależy otoczenie, w którym żyją. Pomimo popularności 

haseł głoszonych przez ekologów, nadal istnieją luki w wiedzy społeczeństwa na ten temat,  

a powszechne od lat jest zaśmiecanie wspólnej przestrzeni. Ważne jest zatem, aby promować 

zachowania chroniące środowisko i przestrzeń gminy. Zadanie realizowane będzie na terenie gminy 

poprzez prowadzenie zajęć proekologicznych oraz włączanie się w organizowane akcje (m.in. wielkie 

sprzątanie świata). Działania prowadzone będą przez placówki oświatowe oraz ośrodek kultury  

we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Edukacją ekologiczną objęte zostaną nie tylko dzieci  

i młodzież, ale również osoby dorosłe oraz seniorzy. Przygotowane zostaną wspólne zajęcia 

integrujące mieszkańców i przede wszystkim zwiększające ich świadomość. Organizowane będą 

konkursy i akcje zachęcające do dbania o środowisko i przestrzeń gminy. Wpłynie to nie tylko  

na zaszczepienie zachowań proekologicznych, ale też na poprawę estetyki i stan środowiska gminy.” 

 

 

 UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 

Położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni 

„Pod względem morfologicznym (wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski) obszar gminy 

Mokrsko położony jest na styku Wyżyny Wieluńskiej należącej do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz  

w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej wchodzącej w skład Niziny Południowowielkopolskiej 

(północnozachodni obszar gminy). 

Główną rolę w modelowaniu rzeźby (pod względem morfologii gminy) odegrała działalność lodowca  

z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Innym czynnikiem rzeźbotwórczym była erozja  

i akumulacja rzeczna oraz denudacja i procesy eoliczne. Wschodnie obrzeża terenu ukształtowane 

zostały pod wpływem starszego, przedczwartorzędowego podłoża (jura środkowa). Mniejszą rolę 

odegrał spływ powierzchniowy.”
19
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 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2007 rok 
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Surowce mineralne 

„Na terenie gminy występują następujące złoża: 

 Złoże „Krzyworzeka” - złoże surowca ilastego (iłów jurajskich), zostało rozpoznane  

w kat. B+C1. Surowiec wykorzystywany do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej. Zasoby 

złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. 

wynosiły 1241 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe), 641 tys. ton (zasoby przemysłowe). 

 Złoże „Mokrsko” - złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej (iłów doggerskich). Zasoby 

złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. 

wynosiły 1362 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe), 1015 tys. ton (zasoby przemysłowe), 

 Złoże „Chotów” – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej. Zasoby złoża wg „Bilansu 

zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2008 r. wynosiły 562 tys. 

ton (zasoby geologiczne bilansowe). 

 Złoże „Chotów II” – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej. Zasoby złoża wg „Bilansu 

zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2008 r. wynosiły 316 tys. 

ton (zasoby geologiczne bilansowe).”
20

 

 

Klimat 

„W Gminie Mokrsko dominuje powietrze polarno-morskie i polarno-kontynentalne, wywołujące dużą 

dobową i roczną zmienność pogody. Najczęściej występującymi kierunkami wiatrów są wiatr zachodni 

i południowozachodni. Stosunkowo duży udział mają też wiatry z kierunków wschodniego  

i południowowschodniego. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. Udział silnych wiatrów  

o prędkościach większych niż 10 m/s wynosi 4% w roku. Z ruchami mas powietrza bezpośrednio 

wiąże się także zachmurzenie, które wynosi 6,6 stopnia przy średniej wartości dla Polski 6,4 (w skali 

11-sto stopniowej). Nasłonecznienie wynosi średnio w ciągu roku 4 – 4,2 godziny na dobę. Średnia 

roczna temperatura na terenie gminy wynosi 7,7 stopnia Celsjusza. Najzimniejszymi miesiącami  

w roku są styczeń oraz luty. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień. Okres wegetacyjny roślin 

wynosi 216 – 240 dni. Niezwykle ważnymi elementami klimatu są wilgotność i opady. Wilgotność 

kształtuje się na poziomie 80%, a średnia roczna opadów wynosi 606 mm.”
21

 

 

Wody powierzchniowe 

„Na terenie gminy nie występują większe cieki wodne. Wśród małych należy wymienić uregulowany 

Kanał Krzyworzecki oraz Ożarka, Motyl i Olszyna. Do cieku Olszyna doprowadzone są, poprzez rów 

otwarty, oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni. Na terenie Gminy Mokrsko brak jest dużych 

zbiorników wodnych. W kilku miejscowościach gminy (Mokrsko, Ożarów, Krzyworzeka, Chotów) 

znajdują się zbiorniki o charakterze stawów hodowlanych bądź zbiorników powyrobiskowych. 

Największe skupisko stawów na południe od Ożarowa zajmuje powierzchnię ok. 30 ha. Dla 
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 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 
2010 
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 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 
2010 
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utrzymania właściwych stosunków wodnych na terenie gminy oraz zatrzymania i zagospodarowania 

wód opadowych należy wykonać jednak szereg zbiorników retencyjnych. W najbliższym czasie  

w gminie dokonany zostanie spis wszystkich zbiorników wodnych o powierzchni granicznej 30 m
2
 jako 

wartości wynikającej z Prawa Budowlanego. Do realizacji zakwalifikowany został Zbiornik Motyl 

(długości ok.1950 m, szer. największej 160 m, średniej ok. 100 m i pow. ok. 20 ha) na południe  

od miejscowości Komorniki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono 

tam tereny pod znaczną ilość zabudowy letniskowej. Przedmiotem konsultacji społecznej objęta jest 

realizacja zbiornika Turów na Kanale Krzyworzeckim (długości ok.650 m, szer. największej 100 m, 

średniej ok. 70 m i pow. ok. 4,5 ha). Przedmiotem analizy musi być neutralizacja wód opadowych  

z dróg powiatowych, wzdłuż których zlokalizowana jest zabudowa miejscowości: Mokrsko, 

Krzyworzeka, Ożarów, Chotów i Komorniki. (…) Na terenie Gminy Mokrsko głównym źródłem wody 

podziemnej są dwa ujęcia: ujęcie Mokrsko i ujęcie Ożarów.”
22

 

 

Wody podziemne 

„Południowo-wschodnia część gminy znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych  

Nr 325 – Zbiornik Częstochowa. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, jurajski. W związku  

z narażeniem na degradację na terenie Gminy Mokrsko wyznaczono obszar wymagający wysokiej 

ochrony (OWO).”
23

 

„Główny poziom użytkowy wód podziemnych kształtuje się na głębokości od kilkunastu do 50 m ppt. 

Analiza rzeźby terenu gminy, budowy geologicznej oraz przepuszczalność osadów pozwoliły wyróżnić 

dwie zasadnicze strefy charakteryzujące się odmiennymi warunkami występowania wód gruntowych. 

Są to: 

 obszar dolin i obniżeń zbierający wody powierzchniowe i gruntowe, o swobodnym zwierciadle 

utrzymującym się w gruntach przepuszczalnych (piaski, lokalnie namuły i torfy); 

 obszar wysoczyzny o zróżnicowanych warunkach występowania wód, zależnie  

od przepuszczalności podłoża. 

Obszar dolin, do których zaliczono dolinki boczne, prowadzące wody stale lub okresowo. Woda 

gruntowa utrzymuje się zasadniczo w osadach przepuszczalnych (piaski, namuły), przeważnie  

na od 1-2 m p.p.t. Zaliczono tutaj również dolinki erozyjno-denudacyjne prowadzące wody tylko 

okresowo, a głębokość lustra wody związana jest z opadami atmosferycznymi. W obrębie tej grupy 

przeważa infiltracja nad spływem. W obszarze wysoczyzn (zajmujących przeważającą część) lustro 

wody gruntowej występuje przeważnie jako swobodne w przepuszczalnych piaskach i żwirach 

leżących na glinie. Lokalnie przy występowaniu od powierzchni trudno przepuszczalnych warstw glin  

i iłów, lustro wody jest napięte. Tereny znajdujące się bezpośrednio w sąsiedztwie dolin, a więc niżej 

położone – charakteryzują się płytszym występowaniem wód gruntowych (z reguły od 2-3 m p.p.t.), 

natomiast położone wyżej cechują się głębszym występowaniem lustra wody. Na niewielkim obszarze 

przy wschodniej granicy gminy, mogą występować wody „szczelinowe”, mające wpływ na reżim 

wodny płytkich warstw gruntów. Generalnie należy stwierdzić, że warunki wodne na obszarze gminy  
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 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2007 rok, zaktualizowane o informacje z Gminy 
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z punktu widzenia przydatności dla budownictwa są korzystne (lustro wody występuje głębiej  

niż 2,0 m p.p.t.). Niewskazana jest lokalizacja obiektów mogących zanieczyszczać płytkie wody 

gruntowe.”
24

 

 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

Zanieczyszczenie „powodują przede wszystkim następujące punktowe i obszarowe źródła 

zanieczyszczeń: 

 zrzuty ścieków z jednostek wiejskich, gdzie budowa wodociągów wyprzedziła budowę sieci 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – stopień zwodociągowania gminy jest wysoki, brak 

natomiast wystarczającej ilości sieci kanalizacyjnych i obiektów oczyszczania ścieków; 

 ścieki deszczowe spływające z terenów komunikacyjnych, placów utwardzonych i stacji paliw; 

 spływy z terenów rolniczych (stosowane w nadmiarze nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, 

nawozy naturalne – obornik, gnojowica); 

 nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne, nielegalne wykorzystywanie nie 

eksploatowanych studni jako szamb powodujące bezpośrednie zanieczyszczenie całych 

poziomów wodonośnych.”
25

 

 

Gleby 

„Gleby III klasy zajmują 16,32%, a IV klasy 64,15% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Najlepsze 

gleby gminy to głównie gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane oraz lokalnie czarne 

ziemie. Występują one dużymi kompleksami w środkowej części gminy w rejonie wsi Mokrsko, 

Krzyworzeka, Ożarów a także mniejszymi płatami w rejonie wsi Komorniki oraz na północy w rejonie 

wsi Chotów i Słupsko. Są to gleby III klasy (sporadycznie II kl.) zaliczane do kompleksu pszennego 

dobrego oraz żytnio-pszennego. Gleby te charakteryzują się dużą zasobnością w składniki 

pokarmowe, właściwymi stosunkami wodno-powietrznymi, mają bardzo korzystne warunki  

do produkcji rolniczej w szerokim zakresie upraw przy wysokiej kulturze rolnej. Do grupy gleb 

najlepszych należy także zaliczyć gleby o podobnym składzie mechanicznym, ale o niekorzystnych 

warunkach wilgotnościowych zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego, występujące 

sporadycznie niewielkimi płatami we wschodniej części gminy. 

Gleby średniej jakości występują na całym obszarze gminy poza częścią południową. Występują 

głównie w formie dość dużych płatów w rejonie wsi Mątewki, Chotów i Komorniki. Są to głównie gleby 

bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane, a miejscami czarne ziemie właściwe. Są to gleby 

IV klasy gruntów ornych zaliczane do kompleksu żytniego dobrego. 

Gleby mało przydatne do produkcji rolniczej występują głównie w południowej części gm iny, a ponadto 

niewielkimi płatami na całym terenie gminy. Większe ich powierzchnie znajdują się w rejonie wsi 

Orzechowiec, Pasternik, Ożarów, Krzyworzeka. Są to głównie gleby brunatne wyługowane  
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z niewielkim udziałem gleb pseudobielicowych i czarnych ziem. Gleby te należą do V-VI klasy gruntów 

ornych, a zaliczane są do kompleksu żytniego słabego i żytnio-łubinowego. Możliwości podniesienia 

żyzności tych gleb są niewielkie. Propozycja zalesienia tych gleb jest słuszna. W gminie występują 

również gleby organiczne, głównie torfowe, związane z dolinami niektórych cieków. Są to głównie 

obszary we wsiach Orzechowiec, Jasna Góra, Motyl i Dobijacz. Ich odsetek nie jest jednak duży.”
26

 

 

Lasy 

Lasu państwowe zajmują obszar 895,55 ha. Większość należy do Skarbu Państwa i pozostaje  

w zarządzie Skarbu Państwa. „Lasy te znajdują się w Nadleśnictwie Wieluń, Leśnictwo Ożarów  

i Wróblew (obręb Cisowa). (...) Lasy te zlokalizowane są w południowej części gminy tworząc zwarty 

kompleks leśny i szereg mniejszych powierzchni wciśniętych w obręby: Ożarów i Motyl Żelazna, 

stanowiących własność osób prywatnych.” Niewielka część lasów państwowych stanowią grunty 

związane z gospodarką leśną (budynki i budowle, drogi leśne, linie podziału lasu, urządzenia 

melioracji wodnych, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne). Większość lasów 

wykorzystywana jest jako lasy gospodarcze. 

„Charakteryzując drzewostan gospodarczy wg grup wiekowych stwierdza się, że przeważają drzewa  

w klasie wieku 41 lat i wyżej, stanowiąc 54% stanu ogólnego lasów państwowych, pozostałe  

w 46% to drzewa w klasie 1-40 lat. Głównym gatunkiem lasotwórczym, który występuje na wszystkich 

typach siedliskowych lasu jest sosna. Oprócz sosny w drzewostanach leśnych występują: dąb, jesion, 

klon, wiąz, brzoza, jodła, świerk i olcha. (…) Na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa 

Wieluń wyodrębniono następujące typy siedliskowe lasu: Bśw, BMśw, BMw,Bw, LMśw, Lw, LMw. 

Przeważają siedliska boru świeżego, w drugiej kolejności boru mieszanego świeżego. 

Całość lasów Nadleśnictwa Wieluń, w tym lasy w gminie Mokrsko znajdują się w I stopniu słabego 

zagrożenia przemysłowego. Pod względem zagrożenia pożarowego lasy te są w II kategorii 

zagrożenia – średnie zagrożenie pożarowe. (…)” 

Powierzchnia całkowita gruntów leśnych własności prywatnej w gminie Mokrsko wynosi 561 ha. 

„Zdecydowanie największy kompleks leśny własności prywatnej położony jest na południu gminy,  

w sąsiedztwie lasów państwowych. We wszystkich siedliskowych typach lasów, prócz olsu, gatunkiem 

dominującym jest sosna, a gatunki domieszkowe stanowią drzewa: brzoza, dąb, modrzew, jesion, 

świerk. Przeszło połowę powierzchni wszystkich siedlisk lasów prywatnych budują bory świeże 54%, 

prawie 38% udział mają BMśw, 6,3% przypada na BMw, a poniżej 1% zajmują Bw, Bb, Ol. 

W ramach indywidualnej własności gruntów przeznaczonych do zalesienia jest 61,26 ha (wg operatów 

urządzania lasów prywatnych). Są to grunty położone w sąsiedztwie lasów przy dużych obszarowo 

kompleksach wsi Ożarów i Motyl Żelazna. 

Stan zdrowotny lasów prywatnych określa się jako dobry i nie stwierdzono zagrożenia dla stanu 

zdrowotnego lasu. W stanie sanitarnym nie stwierdzono szkód spowodowanych przez szkodniki 

owadzie, pasożytnicze grzyby, czynniki przyrody nieożywionej. 
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Szczególne formy ochrony obejmującej zbiorowiska leśne – lasy ochronne Ustawa o lasach określa 

lasy, które powinny być szczególnie chronione nazywając je „lasami ochronnymi”. Lasy ochronne 

pełnią głównie funkcję czynnika współdziałającego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, 

zwłaszcza stosunków klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Na terenie gminy Mokrsko lasy 

ochronne występują tylko w obrębie lasów państwowych. Uznane one zostały za szczególnie 

chronione na mocy Zarządzenia MOŚZNiL (Zarządzenie Nr 106 z dnia 23 lipca 1997 roku w sprawie 

uznania za lasy ochronne stanowiące własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Wieluń). Za lasy ochronne – 

wodochronne, mające za zadanie chronić zasoby wodne uznaje się 228,77 ha powierzchni gruntów 

zalesionych, co stanowi 24,8% ogółu lasów państwowych w gminie. 

Oceniając ogólnie obszary zalesione dla potrzeb rekreacji należy stwierdzić, że gmina posiada dobre 

warunki dla rozwoju rekreacji. Lasy występują w dość dużym zwartym kompleksie, który w kierunku 

północno-wschodnim łączy się z dużym kompleksem leśnym położonym poza granicami gminy, 

drzewostany mają głównie powyżej 40 lat. Do lasów nieodpowiednich do rekreacji należą lasy  

na siedliskach wilgotnych, gdzie występuje zespół niekorzystnych czynników, które wykluczają  

je z użytkowania rekreacyjnego. 

(…) największy obszar na terenie gminy zajmują parki spacerowo-wypoczynkowe, brak natomiast 

danych na temat zieleni ulicznej czy osiedlowej, która jest charakterystyczna jednak w większych 

skupiskach ludności.”
27

 

 

 

 OBSZARY CHRONIONE 

Zgodnie z art. 6. Ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

do form ochrony przyrody zaliczane są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 

obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa 

roślin, zwierząt i grzybów.  

Mapa poniżej przedstawia formy ochrony przyrody występujące na obszarze gminy Mokrsko. 
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Mapa 7: Formy ochrony przyrody na obszarze gminy Mokrsko 

 
Źródło: Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.geoserwis.gdos.pl, dostęp: sierpień 
2015 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Zgodnie z ww. Ustawą, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu  

na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu  

na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 

korytarzy ekologicznych. Na obszarze gminy Mokrsko wyznaczony jest Obszar Chronionego 

Krajobrazu Doliny Prosny. Powstał on 20.12.1996 roku, zajmuje powierzchnię 14540 ha. Obejmuje  

on również obszary gmin: Bolesławiec, Galewice, Łubnice, Sokolniki, Miasto Wieruszów, Wieruszów 

oraz Skomlin. Obszar chroni cenne ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe zróżnicowane 

ekosystemy, a w szczególności naturalne koryto rzeki Prosny, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarza 

ekologicznego. 

Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu w prawnego: 

Rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 75, poz.711) zmienione 

Rozporządzeniem Nr 19/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia 

http://www.geoserwis.gdos.pl/
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Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 236, poz. 2117) 

Wcześniej obszar ten powołany został Rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 65 z dnia  

20 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”  

na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 1, 

poz. 115). 

 

Obszar Natura 2000
28 

Na obszarze gminy Mokrsko nie występują obszary Natura 2000. 

 

Pomniki przyrody 

Zgodnie z art. 40 ust.1. Ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  

ze zm.) pomnikami przyrody „są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska  

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 

rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 

jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody występujące na obszarze Gminy charakteryzuje 

tabela poniżej. 
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Tabela 29: Pomniki przyrody w gminie Mokrsko 

nazwa 
pomnika 
przyrody  

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

data 
utworzenia 
pomnika 
przyrody 

obowiązująca 
podstawa prawna wraz 
z oznaczeniem miejsca 

ogłoszenia aktu 
prawnego 

opis pomnika 
przyrody 

obwód 
na wys. 
1,3 m 
(cm) 

miejscowość/ 
obręb 

ewidencyjny 

nr 
działki 
ewid. 

opis lokalizacji 
forma 

własności 
sprawujący 

nadzór 

lipa 
drobnolistna 

1998-11-24 Rozporządzenie 
Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 24 
listopada 1998 r. w 
sprawie uznania za 
obiekty chronione Dz. 
Urz. Woj. Sieradzkiego 
Nr 29, poz. 174  

lipa 
drobnolistna 

658 Mokrsko 232 Chotów, przy 
plebanii dz. Nr 232 

Parafia 
Rzymsko-
Katolicka p.w. 
Św. Idziego 

 

lipa 
drobnolistna 

1998-02-03 

Rozporządzenie 
Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 3 
lutego 1998 r. w 
sprawie uznania za 
pomnik przyrody Dz. 
Urz. Woj. Sieradzkiego 
Nr 3, poz. 9 

lipa 
drobnolistna 

740 Mokrsko 1273 Mokrsko, park 
wiejski dz. Nr 1273 

Skarb 
Państwa 

Wojewódzki 
Konserwator 
Przyrody 

lipa 
drobnolistna 

lipa 
drobnolistna 

300 Mokrsko 1273 

4 wiązy 
szypułkowe 

4 wiązy 
szypułkowe 

310, 
340, 
290, 
280  

Komorniki 132 

Komorniki, park 
wiejski dz. Nr 132 

lipa 
drobnolistna  

lipa 
drobnolistna 

350 Komorniki 132 

lipa 
drobnolistna  

lipa 
drobnolistna 

330 Komorniki 132 

dąb 
szypułkowy 

dąb 
szypułkowy 

330 Komorniki 132 

klon 
zwyczajny  

klon zwyczajny  270 Komorniki 132 

grab 
zwyczajny  

grab 
zwyczajny 

230 Komorniki 132 

wiąz wiąz 290 Komorniki 132 Skarb 
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nazwa 
pomnika 
przyrody  

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

data 
utworzenia 
pomnika 
przyrody 

obowiązująca 
podstawa prawna wraz 
z oznaczeniem miejsca 

ogłoszenia aktu 
prawnego 

opis pomnika 
przyrody 

obwód 
na wys. 
1,3 m 
(cm) 

miejscowość/ 
obręb 

ewidencyjny 

nr 
działki 
ewid. 

opis lokalizacji 
forma 

własności 
sprawujący 

nadzór 

szypułkowy szypułkowy Państwa 

jesion 
wyniosły 

1998-02-03 

Rozporządzenie 
Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 3 
lutego 1998 r. w 
sprawie uznania za 
pomnik przyrody Dz. 
Urz. Woj. Sieradzkiego 
Nr 3, poz. 9 

jesion wyniosły 490 Ożarów 714/5 Ożarów, park 
zabytkowy dz. Nr 
714/5 

Skarb 
Państwa 

Wojewódzki 
Konserwator 
Przyrody wiąz 

szypułkowy 
wiąz 
szypułkowy 

290 Ożarów 714/5 

dąb 
szypułkowy 

dąb 
szypułkowy 

410 Ożarów 714/5 

dąb 
szypułkowy 

dąb 
szypułkowy 

410 Ożarów 714/5 

5 dębów 
szypułkowych 

5 dębów 
szypułkowych 

380, 
380, 
350, 
570, 
360 

Ożarów 714/5 

2 dęby 
szypułkowe, 1 
lipa 
drobnolistna

29
  

1998-02-03 Uchwała NR IV/26/11 
Rady Gminy Mokrsko z 
dnia 24.01.2011 r. W 
sprawie ustanowienia 
pomników przyrody na 
terenie Gminy Mokrsko 
(Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego Nr 89, poz. 
763) zmieniająca 
Rozporządzenie 

2 dęby 
szypułkowe, 1 
lipa 
drobnolistna

30
  

360, 
374          
421

31
  

Ożarów 714/9, 
714/5
32

  

dąb szypułkowy 
obwód 360 cm 
rośnie na terenie 
Ośrodka Zdrowia 
w Ożarowie, dąb 
szypułkowy obwód 
374 cm i lipa 
drobnolistna 
obwód 421 cm 
rosną na terenie 

Skarb 
Państwa 

Wójt Gminy 
Mokrsko 

                                                           
29 było 2 dęby szypułkowe, 2 lipy drobnolistne, buk zwyczajny 
30 Ibidem 
31 było 330, 320, 410, 320, 320 
32 było 714/4 i 714/5 
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nazwa 
pomnika 
przyrody  

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

data 
utworzenia 
pomnika 
przyrody 

obowiązująca 
podstawa prawna wraz 
z oznaczeniem miejsca 

ogłoszenia aktu 
prawnego 

opis pomnika 
przyrody 

obwód 
na wys. 
1,3 m 
(cm) 

miejscowość/ 
obręb 

ewidencyjny 

nr 
działki 
ewid. 

opis lokalizacji 
forma 

własności 
sprawujący 

nadzór 

Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 3 
lutego 1998 r. w 
sprawie uznania za 
pomnik przyrody Dz. 
Urz. Woj. Sieradzkiego 
Nr 3, poz. 9 

Muzeum w 
Ożarowie

33
  

dąb 
szypułkowy 

2005-07-13 Rozporządzenie Nr 
20/2005 Wojewody 
Łódzkiego z dnia 13 
lipca 2005 r. w sprawie 
uznania za pomniki 
przyrody  

dąb 
szypułkowy 

345 Ożarów 2780 miejscowość 
Ożarów, 
Nadleśnictwo 
Wieluń, Leśnictwo 
Ożarów, Oddz. 
162b (dz. Nr 2780) 

Lasy 
Państwowe, 
Nadleśnictwo 
Wieluń 

Wydział 
Środowiska  
i Rolnictwa 
Łódzkiego 
Urzędu 
Wojewódzkiego, 
Delegatura 
Łódzkiego 
Urzędu 
Wojewódzkiego 
w Piotrkowie 
Trybunalskim, 
Sieradzu 

prace pielęgnacyjno-lecznicze prowadzone w roku 2006 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 
(stan na 24.06.2015) 
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 było Ożarów, park zabytkowy dz. Nr 714/4 i 714/5 
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Użytki ekologiczne 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), art. 42.  

- użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie 

dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka 

wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich 

lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca 

sezonowego przebywania. Obszary te charakteryzują się niewielką powierzchnią i posiadają mniejsze 

walory przyrodnicze w porównaniu z rezerwatami przyrodniczymi. Na obszarze gminy Mokrsko 

znajdują się trzy użytki ekologiczne – bagna śródleśne - opisane w tabeli poniżej. 

Tabela 30: Użytki ekologiczne w gminie Mokrsko 

nazwa użytku 
ekologicznego 

(jak w akcie 
prawnym  

o ustanowieniu) 

pow. 
[ha] 

obowiązująca podstawa prawna  
wraz z oznaczeniem miejsca 
ogłoszenia aktu prawnego 

opis lokalizacji 

bagno śródleśne 0,36 Rozporządzenie Nr 18/2000 
Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 
2000 r. w sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Ożarów, Leśnictwo Ożarów oddz. 
166 c, Nadleśnictwo Wieluń,  
dz. Nr 166/1 

bagno śródleśne 0,65 Rozporządzenie Nr 18/2000 
Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 
2000 r. w sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Ożarów, Leśnictwo Ożarów oddz. 
171 i, Nadleśnictwo Wieluń,  
dz. Nr 171 

bagno śródleśne 0,32 Rozporządzenie Nr 18/2000 
Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 
2000 r. w sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Motyl Żelazna, Leśnictwo Wróblew 
oddz. 214 d, Nadleśnictwo Wieluń 
dz. Nr 214/3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (stan na 24.06.2015) 

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Ustawa o ochronie przyrody zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi nazywa fragmenty krajobrazu 

naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. 

Na obszarze gminy Mokrsko ustanowiono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórza Ożarowskie: 
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Tabela 31: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy na obszarze gminy Mokrsko 

nazwa 
data 

utworzenia 
pow. [ha] opis obowiązująca podstawa prawna 

Zespół Przyrodniczo-
Krajobrazowy 
Wzgórza Ożarowskie 

1998-07-31 628,3 

Od granicy z województwem częstochowskim granica 
obszaru biegnie na północny-zachód drogą Wierzbie-
Ożarów. Następnie otacza zespół dworsko-parkowy  
w Ożarowie i nadal podążając drogą mija zabudowania 
Ożarowa i skręca na zachód w drogę polną do wsi Lasek, 
omija teren zwartej zabudowy i dociera do toru kolejowego, 
wzdłuż którego udaje się na północ. Potem skręca na 
wschód w drogę polną biegnącą między miejscowościami 
Zmyślona i Zimne Wody, przecina drogę Komorniki-Wieluń  
i po przebyciu około 300 m skręca na północny-wschód  
w kolejną drogę polną, którą dociera do Krzyworzeki.  
Tam skręca na południe i drogami polnymi dociera do drogi 
Brzeziny-Kocilew. W miejscowości Kocilew skręca  
na wschód i dociera do granicy z województwem 
częstochowskim. Wzdłuż granicy województwa dociera  
do punktu wyjścia. 

Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego  
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
wyznaczenia obszarów chronionego 
krajobrazu oraz uznania za zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe. Dz. Urz. Woj. 
Sieradzkiego Nr 20, poz. 115 
Rozporządzenie Nr 9/99 Wojewody 
Łódzkiego z dnia 29 marca 1999 r.  
w sprawie wykazu aktów prawa 
miejscowego wydanych przez 
dotychczasowych wojewodów i nadal 
obowiązujących na obszarze województwa 
łódzkiego lub jego części. Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego Nr 28, poz. 137 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 
(stan na 24.06.2015)
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Parki dworskie 

Na terenie gminy zlokalizowany jest park dworski (wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 413/A)  

w miejscowości Ożarów oraz parki dworskie znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

zlokalizowane w Chotowie i Mokrsku. Oba parki posiadają bogaty drzewostan, jednak wymagają 

nakładów w celu uporządkowania ich struktury, pielęgnacji występującej tam roślinności oraz 

uzupełnienia o elementy charakterystyczne dla wystroju parków zlokalizowanych na terenach 

wiejskich. Zachowane są w stanie dobrym z czytelnym układem zieleni. 

 

 

 STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE  

GMINY MOKRSKO 

Jak czytamy w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko: „Powietrze atmosferyczne jest 

jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów środowiska, który jednocześnie 

decyduje o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin. Zły stan aerosanitarny powoduje pogorszenie 

zdrowia ludności, straty w środowisku, zwłaszcza w drzewostanie iglastym, a także wymierne straty 

gospodarcze. Gmina Mokrsko przyciąga inwestorów prywatnych dobrymi warunkami środowiskowymi, 

a czyste powietrze jest jednym z najbardziej pożądanych czynników. W kontekście powyższych 

sformułowań zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza na obszarze gminy Mokrsko powinno być 

jednym z priorytetowych celów władz samorządowych. 

Przez zanieczyszczanie powietrza rozumie się wprowadzanie do niego organizmów żywych  

lub substancji chemicznych, które nie są jego naturalnymi składnikami, albo – będąc nimi – występują 

w stężeniach przekraczający właściwy dla nich zakres. Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć formę 

stałą, płynną lub gazową i dzieli się je ogólnie na zanieczyszczenia pierwotne - emitowane  

do powietrza bezpośrednio ze źródeł zanieczyszczenia oraz wtórne – powstające w wyniku reakcji 

chemicznych zachodzących w atmosferze pomiędzy wprowadzonymi zanieczyszczeniami 

pierwotnymi. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Mokrsko są: 

a. źródła komunalno-bytowe – kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności 

publicznej, opalane często węglem i koksem niskiej jakości. Mają znaczący wpływ na lokalny 

stan zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują 

najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe – takie jak dla źródeł energetycznych oraz 

sadze i węglowodory, 

b. źródła transportowe – emisja zanieczyszczeń na niskiej wysokości, tworzą niską emisję. 

Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, 

tlenki siarki, 

c. źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, orką, nawożeniem i opylaniem roślin, 

d. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 

e. zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy. 

Ze względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery, emisję można podzielić  

na zorganizowaną i niezorganizowaną. Emisja zorganizowana występuje, gdy zanieczyszczenia 
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odprowadzane są do atmosfery za pomocą emitora (komin, wyciąg wentylacyjny), natomiast emisja 

niezorganizowana występuje na hałdach, wysypiskach, podczas parowania cieczy lub przeładunku 

chemikaliów. Jeszcze innym rodzajem emisji jest emisja ze źródeł liniowych i powierzchniowych, 

takich jak drogi i parkingi. 

Emisje zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych podaje się w układzie 

powiatowym, stąd nie wiadomo, jaka jej część pochodzi dokładnie z terenu gminy Mokrsko. 

 

Emisja przemysłowa 

Analizując strukturę przemysłową Gminy Mokrsko wyselekcjonowano zaledwie kilka zakładów 

mogących negatywnie oddziaływać poprzez emisję na środowisko przyrodnicze. (…) 

 

Emisja niska 

Najistotniejszym problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza w tego typu gminach, czyli  

w gminach wiejskich jest tzw. emisja niska. Emisja niska, a więc dotycząca „standardowych” 

gospodarstw domowych jak i liniowych zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego jest bardzo 

poważnym problemem na terenie naszego kraju, ponieważ nie istnieje system monitorowania 

zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł. 

Poza znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko zawarte w emitowanych do powietrza 

spalinach tlenki węgla, siarki i azotu, groźne związki chloru, fluoru i metali ciężkich oraz pyły  

wraz z kancerogennymi smołowymi aerozolami są również odpowiedzialne za dziesiątki tysięcy 

przypadków schorzeń. 

Emisja niska ujemnie wpływa na odczucia estetyczne, daje poczucie dyskomfortu, a także zwiększa 

koszty utrzymania czystości (zapylenie). W grupie substancji emitowanych podczas spalania węgla, 

gazu ziemnego i oleju opałowego w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach, oprócz dwutlenku 

siarki, pyłów i tlenków azotu, znajduje się także sadza, zawierająca wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne w tym benzo-a-piren, stanowiące największe potencjalne zagrożenie zdrowotne. 

Podwyższone stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu, będących substancjami zakwaszającymi, 

wywołują szkody w ekosystemie, a więc należy przyjąć, że emisja niska na terenie Gminy może być 

potencjalnym źródłem szkód w ekosystemie. 

Problemem jest również, okresowo, wypalanie ściernisk i łąk, co jest przyczyną znacznej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. (…). 

 

Strategia osiągania celów i kierunki działań 

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności  

przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów  

lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej 

do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Na terenie gminy Mokrsko jednym z największych źródeł zanieczyszczenia są źródła związane  

z wytwarzaniem i użytkowaniem ciepła i energii, stąd też najprostszą i najefektywniejszą metodą 

ochrony środowiska będzie racjonalizacja tych procesów w wyniku bezpośredniego ograniczenia 
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zużycia paliwa lub jego zmiany na tzw. paliwo ekologiczne (przechodzenie z opalania węglem na gaz, 

olej, energię elektryczną lub energię odnawialną). 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia 

gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki działań: 

 wzrost energooszczędności poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych – modernizacje 

budynków mieszkalnych, publicznych i innych, 

 modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz 

indywidualnych palenisk domowych. 

Zadanie to będzie realizowane głównie przez właścicieli budynków, także dla podwyższenia komfortu  

i uzyskania odczuwalnych oszczędności finansowych. W gospodarce cieplnej duże znaczenie mają 

uwarunkowania rynkowe, stąd też wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest możliwe. 

Generalnie, na terenach, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, nie ma ekonomicznego 

uzasadnienia rozwój centralnych systemów ciepłowniczych. Gazyfikacja całego obszaru gminy stoi 

pod znakiem zapytania w kontekście jego wysokiej ceny. W starym budownictwie paliwa stałe są  

i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii. Znaczną, lokalną poprawę 

stanu sanitarnego powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej 

mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, co obecnie jest 

częstą praktyką.” 

„Problemem trudno identyfikowanych zanieczyszczeń powietrza są zanieczyszczenia z lokalnych 

źródeł. Emisja powierzchniowa, pochodząca z niskich emitorów, odprowadzających gazowe produkty 

spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych, szczególnie w sezonie grzewczym 

stanowi istotny problem dla całego powiatu. Ze względu na sytuację ekonomiczną i potencjał 

inwestycyjny osób prywatnych, szansą na poprawę sytuacji jest wsparcie finansowe na realizację 

projektów instalacji proekologicznych (solary etc.).”
34

 

 

 

W ramach monitoringu środowiska przyrodniczego województwa łódzkiego w 2014 r. przeprowadzono 

roczną ocenę jakości powietrza. W tym celu województwo łódzkie podzielono na dwie strefy: Strefę 

łódzką oraz strefę Aglomeracji Łódzkiej. Na terenie gminy Mokrsko nie było zlokalizowanego punktu 

pomiarowego, najbliższa stacja pomiarowa charakteryzująca się wymaganą kompletnością serii 

pomiarowych znajdowała się w Wieluniu. Wyniki parametrów dla stref oceny jakości powietrza  

pod kątem ochrony zdrowia przydzielono do dwóch klas:  

 klasy A – poziom stężeń nieprzekraczający wartości poziomu dopuszczalnego, docelowego 

lub celu długoterminowego; 

 klasy C – poziom stężeń powyżej wartości poziomu dopuszczalnego, docelowego lub celu 

długoterminowego. 

Gmina Mokrsko znajduje się w strefie łódzkiej, która została przydzielona do następujących klas 

jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia:  

                                                           
34

 Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014 – 2020, Wieluń 2013 
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dla SO2 – klasa A,  

dla NO2 – klasa A,  

dla B(a)P – klasa A,  

dla CO – klasa A,  

dla ozonu – klasa A, 

dla PM 2,5 – klasa C, 

dla PM 10 – klasa C, 

dla B(a)P w pyle PM 10 - klasa C. 

 

„Emisje zanieczyszczeń do atmosfery można podzielić na naturalną i antropogeniczną. Emisja 

naturalna związana jest głównie z erupcją wulkanów, pożarami lasów i łąk, rozkładem materii 

organicznej, erozją gleb i skał. W emisji antropogenicznej wyróżnia się zaś: 

1) emisję punktową pochodzącą ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego spalania paliw 

i przemysłowych procesów technologicznych; 

2) emisję liniową – komunikacyjną pochodzącą głownie z transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i lotniczego; 

3) emisję powierzchniową w skład, której wchodzą zanieczyszczenia komunalne z palenisk 

domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów; 

4) emisję z rolnictwa pochodzącą z upraw i hodowli zwierząt; 

5) emisję niezorganizowaną powstającą wskutek pojedynczych pożarów, prac budowlanych  

i remontowych, nakładania na powierzchnie warstw kryjących, przypadkowych wycieków, itp.”
35

 

 

Jak podaje dokument: 

„Ze względu na przekroczenie 24 godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w obszarach przekroczeń 

rozmieszczonych w 31 miastach w obu strefach oceny w województwie wraz z obszarami ościennych 

gmin wiejskich i wiejskich części gmin miejsko-wiejskich.” Obszar przekroczeń objął m.in. miasto 

Wieluń, gdzie „wartość 36 maksimum stężenia 24-godzinnego sięgała w centrum miasta 61μg/m
3
  

(tj. 122% D24). Obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia PM10 

obejmował swym zasięgiem centrum i południowozachodnią część miasta, sięgając poza granice 

miasta na obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Wieluń. 

 

„Ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 konieczne jest 

przeprowadzenie działań naprawczych na dużym obszarze województwa łódzkiego, w granicach 

którego leżą 42 miasta. Często obszary przekroczeń obejmowały oprócz miast także liczne gminy 

wiejskie oraz wiejskie obszary gmin miejsko-wiejskich (znajdujących się pod wpływem napływu 

zapylonych mas powietrza z dużą zawartością benzo(a)pirenu z obszarów zurbanizowanych).” Obszar 

przekroczeń objął miasto Wieluń. „W porównaniu z rokiem poprzednim powierzchnia obszarów 

przekroczeń zmniejszyła się. stężenie roczne B(a)P w centrum miasta sięgnąć mogło 5,0 ng/m
3
  

                                                           
35

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r., Łódź 2015 
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(tj. 500%Ddc). Obszar przekroczenia poziomu docelowego obejmował większą część miasta,  

za wyjątkiem północnej jego część. Na południu obszar przekroczeń sięgał poza granice miasta  

na teren wiejskiej części gminy miejsko-wiejskiej Wieluń.” 

 

 

Na mocy uchwały Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 

roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 

zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 

PL1002, gmina wiejska Mokrsko (należąca do powiatu wieluńskiego) została objęta programem 

ochrony powietrza w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 

zawieszonym PM10.  

 

Jak zapisano w Uchwale: „Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 zlokalizowany jest w następujących 

gminach strefy łódzkiej: gmina miejsko-wiejska Wieluń, gmina miejsko-wiejska Wieruszów, gmina 

wiejska Biała, gmina wiejska Czarnożyły, gmina wiejska Mokrsko, gmina wiejska Pątnów, gmina 

wiejska Skomlin, gmina wiejska Wierzchlas, gmina wiejska Bolesławiec, gmina wiejska Czastary, 

gmina wiejska Galewice, gmina wiejska Łubnice, gmina wiejska Sokolniki. Obszar zajmuje 

powierzchnię 723,5 km
2
, zamieszkiwany jest przez 82,1 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 206,9 kg; 

maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 2,6 ng/m
3
 w Wieluniu. W stężeniach 

przeważa emisja powierzchniowa na obszarach miejskich (Wieluń, Wieruszów) oraz emisja 

napływowa głównie na obszarach o charakterze rolniczym.” Poniżej w tabeli przedstawiono 

procentowy udział poszczególnych typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P na omawianym 

obszarze. 

Tabela 32: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 
przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 

typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 18,0 

Powierzchniowa 80,9 

Liniowa 0,9 

przemysłowa 0,2 

Źródło: Uchwała Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 
roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 
PL1002 

Na analizowanym obszarze dominuje emisja powierzchniowa (80,9%), znaczny udział ma również 

emisja napływowa (18%). 
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Wykres 7: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 
przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli powyżej. 

 

Mapa poniżej przedstawia opisywany obszar przekroczeń B(a)P w strefie łódzkiej. 

Mapa 8: Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie łódzkiej w 2012 roku 

 
Źródło: Uchwała Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 
roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 
PL1002 
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Na mapie poniżej przedstawiono zaś przewagi emisji w stężeniach B(a)P na opisywanym obszarze.  

W gminie Mokrsko widoczna jest przewaga emisji napływowej. 

Mapa 9: Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie 
łódzkiej w 2012 r. 

 
Źródło: Uchwała Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 
roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 
PL1002 

 

Charakterystyka gminy Mokrsko jako obszaru przekroczeń w odniesieniu do obszarów przekroczeń 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: 

 powierzchnia obszaru przekroczeń poziomu docelowego – 76,8 km
2
; 

 liczba ludności obszaru przekroczeń – 5,4 tys.; 

 emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń objętych programem w 2012 roku – 15,0 kg. 

 

Określony w przedmiotowej Uchwale zakres działań naprawczych powinien objąć: 

Kierunek nr 1 – w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-

bytowego 

LdEM01  
budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych  
lub/i energetycznych  

LdEM03  
stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego 
rodzaju/typu kotła  

LdEM04  
stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty 
energetyczno-emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”)  
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LdEM05  
stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej 
odpowiadających normom polskim i europejskim  

LdEM06  
przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności energetycznej 
oraz wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia zakresu prac dot. 
wymiany kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu lub konserwacji  

LdEM07  
prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających 
do powietrza spaliny  

LdEM08  termomodernizacja budynków  

LdEM09  
instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów 
termostatycznych grzejnikowych  

LdEM10  
instalowanie i stosowanie technik odpylania, w miarę możliwości technicznych  
i finansowych  

LdEM11  
kontrola gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami,  
w celu zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub 
paliw niekwalifikowanych  

LdEM12  
kontrola przestrzegania tzw. „Regulaminu pracowniczego ogrodu działkowego” w zakresie 
wyposażenia domków działkowych w źródła grzewcze, ewidencja tych źródeł oraz 
kontrola warunków ich eksploatacji  

LdEM13  
organizacja terenów rekreacyjnych z wyznaczonymi miejscami do organizowania ognisk 
 i grillowania  

LdEM14  skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ścierniska i pól  

LdEM15  wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach  

LdEM99  Inne niewymienione działania  

 

Kierunek nr 3 – w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej)  

LdEL09 budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu 

LdEL10  
sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu 
publicznego i służbach miejskich na niskoemisyjne  

LdEL11  czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w czasie dni bezopadowych  

LdEL12  wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni  

LdEL13  planowe utwardzanie dróg gruntowych  

LdEL14  
modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów  
i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji  

LdEL15  stosowanie przy budowie dróg metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu  

LdEL16  budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu  

 

Kierunek nr 5 - w zakresie gospodarowania zużytymi oponami  

LdGOP01  likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon  

LdGOP02  zapewnienie możliwości odpowiedniego gromadzenia zużytych opon  

LdGOP03  wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon  

 

Kierunek nr 6 - w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  

LdGOK01  
wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie 
odpadów (śmieci) na terenach prywatnych posesji  

LdGOK02  usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów  

LdGOK03  zachęcanie do stosowania kompostowników  

LdGOK04  
organizowanie stałych miejsc selektywnej zbiórki odpadów pochodzenia roślinnego oraz 
rozpowszechnianie informacji o miejscach ich magazynowania  

LdGOK05  rozwój sieci łatwo dostępnych miejsc zbiórki makulatury oraz powszechnie dostępna 
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informacja o lokalizacji tych miejsc zbiórki  

LdGOK06  
organizowanie i egzekwowanie selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności palnych, 
takich jak np. makulatura  

LdGOK07  zbiórka makulatury  

 

Kierunek nr 7 - w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy  

LdEDU1  
kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod 
oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości 
spalania paliw niskiej jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom  

LdEDU2  
prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa  
o szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar 
administracyjnych za spalanie paliw nie-kwalifikowanych i odpadów  

LdEDU3  
uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej 
sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji 
niskiej  

LdPRO1  
promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności 
energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej  

LdPRO2  propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego  

 

Kierunek nr 8 - w zakresie planowania przestrzennego (LdZAG) 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania inwestycji, w szczególności takich 

jak: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, zapisów 

dotyczących:  

a) sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne  

i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, ogrzewaniu z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii 

odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, 

ale pod następującymi warunkami:  

 gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfikaty 

energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego),  

b) lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych 

wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne wykorzystanie 

energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych  

i użyteczności publicznej, 

c) wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni. 

 

Kierunek nr 9 - w zakresie identyfikacji źródeł emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz rozwoju narzędzi 

do zintegrowanego zarządzania jakością powietrza (LDlE01) - kontynuacja inwentaryzacji źródeł 

emisji punktowej i powierzchniowej – utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł 

emisji. 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko 77 

 
Na mocy Uchwały nr XLIII/797/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002, powiat wieluński  

w tym także gmina Mokrsko została objęta programem ochrony powietrza. 

 

§ 10. Ustala się podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia poziomu 

docelowego ozonu przyziemnego: 

1) w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 

a) opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, ruchem, 

przepływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie infrastruktury i pojazdów, w tym 

‘transportu publicznego, 

b) dalsza rozbudowa systemu transportu publicznego strefy łódzkiej zapewniająca szybkie, dogodne 

dojazdy do pracy i placówek edukacyjnych, 

c) budowa obwodnic i dróg, mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu, 

d) tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów, 

e) tworzenie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźników 

emisyjnych, 

f) tworzenie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, 

zamiast indywidualnego transportu prywatnego, 

g) zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania  

z tego transportu, 

h) organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miast łącznie z systemem taniego 

transportu zbiorowego do centrum miast (system Park & Ride), 

i) budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu, 

j) sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego  

i służbach miejskich na niskoemisyjne, 

k) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu, 

l) wzmożone badania pojazdów pod wzglądem emisji prekursorów ozonu, tj. NOX i CO, 

m) szkolenia kierowców w celu popularyzacji tzw. Eko-drivingu; 

 

2) w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego: 

a) sukcesywna budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych  

lub/i energetycznych, 

b) sukcesywna zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia części gminy w ciepło, polegająca  

na podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie 

źródeł węglowych na: posiadające certyfikaty energetyczno-emisyjne („znak bezpieczeństwa 

ekologicznego”) wysokosprawne źródła ciepła opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły 

kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim bądź zasilane  

w energię cieplną ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim), 
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ewentualnie paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu 

paliwa stałego zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych, 

c) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego 

rodzaju/typu kotła, 

d) stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty 

energetyczno-emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”), 

e) stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej 

odpowiadających normom polskim i europejskim,  

f) prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających  

do powietrza spaliny, 

g) termomodernizacja budynków, 

h) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów 

termostatycznych grzejnikowych; 

 

3) w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej: 

a) zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie sieci ciepłowniczej lub wymiana 

przestarzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej i pary technologicznej  

na wysokosprawne źródła niskoemisyjne posiadające certyfikaty energetyczno-emisyjne  

(„znak bezpieczeństwa ekologicznego”) opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły 

kondensacyjne, konwencjonalne nisko-temperaturowe), olejem opałowym lekkim lub paliwami stałymi 

spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie  

z DTR tych kotłów, uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych, 

b) termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne, 

c) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem, 

d) stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających 

normom polskim i europejskim, 

e) wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji  

i zmniejszenie zużycia paliw, 

f) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu 

kotła, 

g) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów 

termostatycznych grzejnikowych, 

h) stosowanie technologii o możliwe najniższych wskaźnikach emisji NMLZO, 

i) stosowanie materiałów i surowców o niskiej zawartości rozpuszczalników, 

j) wprowadzanie dodatkowych, obowiązków pomiarowych emisji NMLZO, 

k) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty systemów wentylacji i przewodów wentylacyjnych w celu 

ograniczenia emisji niezorganizowanej NMLZO; 
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4) w zakresie ograniczania emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej: 

a) sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 

w Kogeneracji, 

b) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem, 

c) stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw o niskich wskaźnikach emisji  

NO2 i CO, 

d) stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej, 

e) zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej, 

f) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, 

g) stosowanie technik i technologii mających na celu ograniczenie emisji zorganizowanej NMLZO, 

h) stosowanie metod ograniczających emisje niezorganizowaną NMLZO, 

i) wprowadzenie dodatkowych obowiązków pomiarowych emisji NMLZO ze względu na konieczność 

ochrony powietrza, 

j) termomodernizacja obiektów przemysłowych, 

k) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty systemów wentylacji i przewodów wentylacyjnych w celu 

ograniczenia emisji niezorganizowanej NMLZO, 

l) tworzenie preferencji finansowych dla zakładów, które obniżają emisję zanieczyszczeń prekursorów 

ozonu przed upływem wyznaczonego terminu, (np. dotacje/pożyczki z WFOŚiGW i in.), 

m) stosowanie technik i technologii gwarantujących zmniejszenie emisji prekursorów ozonu  

do powietrza, 

n) zmiana surowców i materiałów wpływających na zmniejszenie emisji prekursorów ozonu; 

 

5) w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 

a) edukacja społeczeństwa dotycząca: 

- zanieczyszczenia powietrza ozonem, 

- źródeł pochodzenia ozonu, 

- szkodliwości ozonu dla zdrowia, 

- działań mogących przyczynić się do obniżenia stężeń ozonu, 

- korzyści dla środowiska płynących z obniżenia emisji prekursorów ozonu, 

b) promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności 

energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej, 

c) propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego, 

d) wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru i usług 

propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony powietrza, 

e) promocja produktów wytwarzanych w procesach o niskiej emisji prekursorów ozonu; 

 

6) w zakresie planowania przestrzennego: 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym zapisów dotyczących: 

a) kształtowanie korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast, 
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b) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu 

samochodowego w ścisłym centrum miasta, 

c) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem miasta 

ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej, 

d) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem 

czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza; 
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5.3. Identyfikacja obszarów problemowych 

 

Analiza stanu obecnego Gminy sporządzona na potrzeby poprzedniego rozdziału wykazała,  

że głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Mokrsko są: 

 źródła komunalno-bytowe – kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności 

publicznej, opalane często węglem i koksem niskiej jakości, 

 źródła transportowe, 

 źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, orką, nawożeniem i opylaniem roślin, 

 pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 

 zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy. 

Najistotniejszym problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza jest tzw. emisja niska, a więc 

emisja dotycząca „standardowych” gospodarstw domowych jak i liniowych zanieczyszczeń 

pochodzenia komunikacyjnego. 

Na skutek zanieczyszczenia powietrza, zawiera ono szkodliwe dla całego ekosystemu Gminy 

substancje, w tym w szczególności pyły. Do najbardziej niebezpiecznych dla życia człowieka pyłów 

zaliczane są pyły PM10 oraz PM2,5. Pył PM10 to pył grubszy, który zawiera cząstki o średnicy 

mniejszej niż 10 mikrometrów, pył PM2,5 jest pyłem drobnym o średnicy cząstek mniejszej  

niż 2,5 mikrometra. Niewielki rozmiar tychże cząstek sprawia, że mogą one docierać do górnych dróg 

oddechowych i płuc, a w przypadku pyłu PM2,5 mogą również przenikać do krwi. Są one zatem 

bardzo niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 

(International Agency for Research on Cancer, IARC) (agenda WHO – Światowej Organizacji 

Zdrowia) podaje, że zanieczyszczenia powietrza, które spowodowały raka były przyczyną 223 000 

zgonów na świecie. Skutki zdrowotne ekspozycji na podwyższone stężenie pyłu zawieszonego,  

w podziale na długi i krótki czas oddziaływania, określone przez WHO przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 33: Istotne skutki zdrowotne związane z ekspozycją na pył zawieszony 

Efekty związane z ekspozycją krótkoterminową: 

 zapalenie płuc, 

 objawy oddechowe, 

 niekorzystne efekty w układzie krążenia, 

 zwiększenie spożycia leków, 

 zwiększenie liczby hospitalizacji, 

 zwiększenie umieralności. 

Efekty związane z ekspozycją długoterminową: 

 przyrost objawów zmniejszenia czynności oddechowej, 

 zmniejszenie czynności oddechowych płuc u dzieci, 

 zwiększenie liczby chronicznych objawów chorób górnych dróg oddechowych, 

 zmniejszenie czynności oddechowych płuc u dorosłych, 

 zmniejszenie oczekiwanej długości życia, wynikające przede wszystkim z umieralności, 

 na choroby układu krążenia i prawdopodobnie na raka płuc. 

Źródło: „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 r.”, WIOŚ, Łódź 2014 
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Skutki zdrowotne związane z ekspozycją na pył zawieszony są bardzo groźne dla człowieka.  

Jak wskazano, mogą przyczyniać się nawet do przedwczesnej śmierci człowieka. Wiele osób nadal 

nie zdaje sobie jednak z tego sprawy. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań, które przyczynią się  

do zmniejszenia ilości tych szkodliwych pyłów w powietrzu atmosferycznym. 

Jak wspomniano na wstępie, niska emisja przyczynia się do zaburzenia całego ekosystemu obszaru, 

którego dotyka. Wywiera więc negatywny wpływ także na środowisko przyrodnicze. Pyły i inne 

zanieczyszczenia przedostają się również do gleby i wód, a zatem mogą skazić np. tereny zieleni. 

Zagrożone mogą być również uprawy rolnicze, ponieważ pyły zakwaszają glebę, ponad to wywołują 

skażenie metalami ciężkimi także wód i roślinności. Trudno jest określić rozmiar tychże szkód, 

jednakże należy zwrócić uwagę na ryzyko ich występowania. 

Poniżej omówiono podstawowe obszary problemowe w gminie Mokrsko. 

 

 LOKALNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Jednym z podstawowych problemów Gminy są zanieczyszczenia, których źródeł upatruje się  

w nieefektywnych, starych instalacjach grzewczych oraz niskoefektywnym opale, używanym  

przez mieszkańców do ogrzewania mieszkań. Zanieczyszczenia wydostające się z domowych pieców 

to szkodliwe pyły PM2,5, PM10 oraz rakotwórczy benzo(a)piren. Zanieczyszczenia, o których mowa, 

powstają na skutek spalania niskiej jakości węgla, często miału węglowego ale również odpadów 

generowanych na co dzień przez gospodarstwa domowe. Spalanie odpadów choć karalne i prawnie 

zakazane, nadal jest praktykowane. Utylizowane są w ten sposób przeróżne materiały i substancje,  

a dowodem są wydobywające się z kominów czarne, smoliste kłęby dymu. Spalane są kartony  

po mleku, sokach, opakowania po jogurtach, butelki PET, opony oraz wszelkie inne materiały, które 

spaleniu ulegną i dzięki temu wytworzą ciepło, podtrzymają ogień. Spalanie odpadów komunalnych  

w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych (a zatem w zbyt niskiej temperaturze,  

bez systemów oczyszczania gazów), powoduje przedostawanie się do atmosfery pyłów zawierających 

metale ciężkie oraz toksyczne związki organiczne, w tym rakotwórcze dioksyny i furany. 

Często w parze z niskiej jakości opałem połączony jest nieefektywny, przestarzały piec z równie starą, 

czasami nieszczelną instalacją odprowadzającą dym, a wraz z nim większość nieczystości. Zdarza się 

również, że piece są nieprawidłowo eksploatowane albo używany jest nieodpowiedni rodzaj paliwa  

do danego rodzaju pieca grzewczego. Przestarzałe technologie powodują niską sprawność spalania 

oraz wysoką emisję zanieczyszczeń. 

Najbardziej niekorzystna sytuacja występuje w miejscach, w których uzupełnieniem wyżej 

wymienionych problemów jest przestarzały budynek o niskiej izolacji termicznej, wadliwych otworach 

okiennych i drzwiowych, czy nieszczelnych stropodachach. Efektem jest zużywanie coraz większej 

ilości paliwa, zwykle - ze względów ekonomicznych - coraz tańszego i najmniej ekologicznego 

sposobu ogrzewania. Następstwem zaś – coraz większa ilość szkodliwych substancji emitowanych  

do powietrza. 

Instalacje ekologiczne, oparte o odnawialne źródła energii są w gospodarstwach domowych 

rzadkością.  
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Wśród przyczyn zastanej sytuacji należy wymienić niską świadomość ekologiczną mieszkańców, złą 

sytuację ekonomiczną, która każe wybierać mniej kosztowne rozwiązania, ale również brak 

świadomości na temat możliwych do wdrożenia ekologicznych rozwiązań oraz szkodliwości wyżej 

opisanego postępowania. 

W tabeli przedstawiono efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 

oraz benzo(a)pirenu możliwy do osiągnięcia po zastosowaniu wymiany pieca węglowego starego typu 

na piec nowszego typu na niskoemisyjne paliwo. 

Tabela 34: Efekt ekologiczny wymiany pieca i zmiany paliwa 

Efekt ekologiczny na 100 m
2
 

ogrzewanej powierzchni mieszkalnej 

[kg PM10/rok] [kg PM2,5/rok] [kg B(a)P/rok] 

węgiel drewno węgiel drewno węgiel drewno 

Zastosowanie koksu 105,47 55,87 59,34 55,14 20,22 33,43 

Wymiana na piec olejowy 112,98 63,38 66,79 61,35 20,22 33,43 

Wymiana na piec gazowy – gaz ziemny 114,58 64,98 68,71 62,95 20,22 33,43 

Wymiana na piec gazowy - LPG 114,56 64,96 68,68 62,92 20,22 33,43 

Wymiana na piec retortowy - ekogroszek 110,86 61,26 67,61 59,42 17,9 31,11 

Wymiana na piec retortowy - pelety 114,24 64,64 68,31 62,62 20,22 33,43 

Wymiana na ogrzewanie elektryczne 114,60 65,00 68,73 62,97 20,22 33,43 

Przyłączenie do ciepła sieciowego 114,60 65,00 68,73 62,97 20,22 33,43 

Źródło: Projekt z dn. 31.07.2014 r. Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza 
dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego  
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań 
krótkoterminowych Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.; Opracowanie własne  
na podstawie Wskazówek dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących  
i programów ochrony powietrza, Warszawa, 2003 

 

 NISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

O niskiej efektywności energetycznej budynków wspomniano już wcześniej, w kontekście niskiej 

izolacji termicznej budynków, czy nieszczelnych drzwiach i oknach. Niska efektywność energetyczna 

budynków dotyczy jednak również budynków użyteczności publicznej. Władza samorządowa ma tego 

świadomość, stąd na obszarze Gminy realizowano już projekty polegające na termomodernizacji 

budynków. Niestety nie wszystkie obiekty zdołano w ten sposób zmodernizować.  

Niska efektywność energetyczna budynków przyczynia się do generowania nadmiernych strat ciepła, 

to z kolei implikuje zużywanie większej ilości paliwa potrzebnego na ich ogrzanie. Efektem są zarówno 

zwiększone emisje substancji szkodliwych do powietrza jak i wyższe koszty utrzymania budynków. 

Budynki charakteryzujące się słabą, nieefektywną wentylacją, a także nieszczelnymi elementami 

obniżają również komfort przebywania w nich. 

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz usprawnienia w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wiążą się z istotnym ograniczeniem 

zapotrzebowania budynku na ciepło, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w ilości spalanego 

paliwa, a w rezultacie emisji zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiono sposoby uzyskania oszczędności 

w efekcie wprowadzenia wybranych usprawnień termomodernizacyjnych.  
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Tabela 35: Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych 

Lp. Sposób uzyskania oszczędności 
Obniżenie zużycia ciepła  

w stosunku do stanu 
poprzedniego 

1. 
Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, 
stropodachu) – bez wymiany okien. 

15 - 25% 

2. 
Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości 
współczynnika przenikania ciepła 

10 – 15% 

3. 
Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub kotłowni,  
w tym automatyka pogodowa i regulacyjna 

5 - 15% 

4. 

Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.,  
w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie przewodów, regulacja 
hydrauliczna i montaż zaworów termostatycznych we wszystkich 
pomieszczeniach 

10 – 25% 

5. Wprowadzenie podzielników kosztów 5 – 10% 

Źródło: Robakiewicz M.: Termomodernizacja budynków i systemów grzewczych. Poradnik. Biblioteka 
Poszanowania Energii. Warszawa 2002. 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku może nastąpić również w wyniku wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, takich jak np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy pompy 

ciepła. Są to rozwiązania, które choć stosunkowo kosztowne, to jednak w długim okresie czasu 

zwracają się zarówno pod względem finansowym jak i pod postacią czystszego powietrza. 

Poprawę efektywności energetycznej można również osiągnąć wykorzystując energooszczędne 

oprawy oświetleniowe, które z powodzeniem mogą służyć np. oświetleniu budynku od zewnątrz.  

W miarę możliwości należy używać także energooszczędnych urządzeń oraz wykorzystywać energię 

w sposób racjonalny, adekwatny do potrzeb. 

 

 TRANSPORT 

Największym ciągiem drogowym przebiegającym przez obszar Gminy, a także w bliskiej odległości  

od jej wschodniej i południowej granicy jest droga krajowa nr 45. Droga ta charakteryzuje się dużym 

natężeniem ruchu samochodowego. Stanowi doskonałe połączenie Wielunia z południową granicą 

kraju, często uczęszczana jest także przez mieszkańców gminy Mokrsko, jako najbliższy i najbardziej 

komfortowy ciąg drogowy. Pozostałe drogi prowadzące przez obszar Gminy charakteryzują się 

ruchem drogowym adekwatnym do pełnionej przez nie roli. Ruch na drogach jest jednak znaczny  

i należy mieć na uwadze, że w kontekście zachodzących zmian społeczno-gospodarczych będzie się 

zwiększać. Społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne. Zwiększają się potrzeby i oczekiwania 

szczególnie wśród osób młodych. Podróż do innego miasta nie jest dla nich problemem. Dodatkowo 

wzrasta podaż stosunkowo tanich samochodów osobowych, które tym samym stają się dostępne  

dla coraz większej grupy mieszkańców. Na terenie gminy Mokrsko funkcjonuje zbiorowa komunikacja 

publiczna, niemniej jednak, ze względu na rozproszone położenie gospodarstw domowych, 

korzystanie z indywidualnych środków transportu jest nieuniknione. W ostatnich latach spadł wskaźnik 

osób podróżujących jednym samochodem, co wiąże się nie tylko ze wzrostem kosztów podróży,  

ale i wyższą emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Coraz większego znaczenia nabiera 

komfort podróżowania, szybkość, oszczędność czasu oraz samodzielność, stąd mając do wyboru 
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publiczną komunikację zbiorową oraz własny samochód, mieszkańcy najczęściej decydują się  

na podróżowanie indywidualnym środkiem transportu. Zwiększa się tym samym ilość pojazdów  

na drogach, wzrasta zatłoczenie, liczba sytuacji niebezpiecznych w ruchu drogowym, a także ilość 

substancji niebezpiecznych emitowanych do powietrza. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu 

samochodowego związane są ze spalaniem paliw, ale także ścieraniem się hamulców, opon oraz 

nawierzchni jezdni. Dodatkowy wpływ na wielkość emisji pyłu PM10 ma tzw. emisja wtórna  

(z unoszenia) pyłu PM10 z nawierzchni dróg. 

Pojazdy generują największe ilości substancji szkodliwych podczas ruszania, gwałtownego 

przyspieszania, gwałtownego hamowania oraz stania w korku. Najmniejszy ładunek zanieczyszczeń 

uwalnia się, gdy pojazd jest prowadzony ze stałą prędkością, na odpowiednich obrotach. Problemem 

stają się zatem miejsca w których tworzą się zatory drogowe, ale również nieumiejętne prowadzenie 

pojazdu, bez znajomości i wdrażania zasad eco driving’u. 

Znacznym problemem może stać się również wypadek z udziałem pojazdu transportującego 

substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Wyciek takich substancji może 

doprowadzić do znacznych strat. 

Samorząd gminny nie ma jednak wpływu na zagęszczenie pojazdów na drogach oraz ich stan 

techniczny. Stąd należy sięgać po narzędzia, które będą informować i edukować mieszkańców,  

na temat zanieczyszczenia środowiska przez samochody oraz na temat możliwości zmniejszania  

tych emisji. Propagować należy zasady eko jazdy oraz tzw. carpooling czyli wspólne przejazdy. Coraz 

bardziej popularne stają się również portale internetowe, za pomocą których, możliwe jest 

podróżowanie z zupełnie nieznanymi sobie osobami w tym samym kierunku, co znacznie obniża 

koszty podróży, a także ma korzystny wymiar środowiskowy. 

Niezmiernie istotnym aspektem jest również utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym,  

tak aby nie wymuszały na kierowcach gwałtownych zmian prędkości prowadzonego pojazdu. Istotnym 

elementem jest także utrzymywanie dróg w czystości, tak aby zmniejszyć unos pyłu z dróg. 

 

 EMISJA ZE ŹRÓDEŁ PRZEMYSŁOWYCH 

Na terenie gminy Mokrsko nie występują zakłady czy przemysł o wyjątkowo szkodliwym wpływie  

na powietrze atmosferyczne. Istnieje kilka zakładów mogących oddziaływać negatywnie poprzez 

emisje do powietrza. Funkcjonują tu przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do zanieczyszczania 

powietrza atmosferycznego – podobnie jak gospodarstwa domowe – na skutek złej izolacji budynków, 

używania nieefektywnych źródeł ciepła, niskiej jakości opału. Mają zatem swój udziału w tworzeniu 

niskiej emisji na obszarze Gminy, jednak nie są to emisje znaczne. 

Na obszarze Gminy funkcjonują również Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., jednak 

brak jest informacji o emitowanych zanieczyszczeniach. 
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5.4. Aspekty organizacyjne i finansowe 

 

5.4.1. Struktura organizacyjna 

 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. Zadania 

wynikające z Planu są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy, a także 

interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin 

funkcjonowania Gminy, konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji.  

 

Rolą koordynatora Planu jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w Dokumencie 

były skutecznie realizowane (również poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, 

dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych instrukcjach). Wszystkie cele oraz 

działania w ramach Planu powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 - 

2022 oraz innymi dokumentami strategicznymi. Ponadto, koordynator powinien również mieć  

w swoim zakresie inne działania związane z zarządzaniem energią, bezpośrednio nie wynikające  

z Planu (np.: nadzór nad zaopatrzeniem Gminy w energię i ciepło, zakupy energii itp.). 

 

Koordynacja polityki energetycznej Gminy powinna być powierzona osobie zajmującej się ochroną 

środowiska naturalnego. 

 

Do zakresu zadań koordynatora należy przykładowo przewidzieć: 

 nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze Gminy; 

 monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Mokrsko; 

 przygotowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym Gminy; 

 przygotowanie raportów o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; 

 współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy 

planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych a Założeniami i Planem zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

 opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

 uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania 

warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki energetycznej  

dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów; 

 opiniowanie - uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych  

dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych; 

 opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie  

dla inwestycji gminnych; 
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 wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych; 

 przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i ewentualnego uciepłownienia dla obiektów 

Gminy; 

 kontrola w miejskich obiektach publicznych eksploatacji i wykonywanego przez jednostki 

organizacyjne Gminy nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych; 

 uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach 

i sieciach energetycznych w obiektach Gminy; 

 udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach  

i sieciach energetycznych; 

 prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminnych; 

 monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach Gminy; 

 prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji 

urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz 

mieszkańców Gminy; 

 prowadzenie informacji na temat wdrażania Planu; 

 współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie 

i zarządzanie energią. 

 

Zaleca się również powołanie jednostki opiniująco-doradczej składającej się z przedstawicieli 

jednostek gminnych oraz tzw. interesariuszy zewnętrznych, która powinna działać w formie 

okresowych spotkań w formie „Komisji Energetycznej”. Głównym celem spotkań interesariuszy 

powinno być opiniowanie i doradzanie władzom Gminy w realizacji polityki energetyczno-klimatycznej.  
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5.4.2. Zasoby ludzkie 

 

Podmiotem zarządzającym infrastrukturą gminną objętą poszczególnymi projektami będzie gmina 

Mokrsko. Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja obiektów będzie zadaniem 

własnym Gminy. Struktura Urzędu Gminy jest wydolna organizacyjnie - obecnie na bieżąco wykonuje 

zadania o podobnej skali. Gmina zrealizowała lub realizuje projekty unijne. Nigdy nie nastąpiły 

problemy z realizacją zadania i rozliczeniem projektu.  

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury 

wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu po jego zakończeniu. 

 

 Motywacja przyszłego zarządcy do osiągnięcia długofalowych celów projektu (uzyskania 

zaplanowanych oddziaływań). 

Obowiązek zarządu nad infrastrukturą gminną spoczywa na Gminie ustawowo. Zadania mają więc 

charakter publiczny. Rada Gminy będzie odpowiedzialna za zachowanie celów poszczególnych 

inwestycji zgodnie z celami opisanymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.  

 

 Trwałość finansowa 

Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących prac będą zabezpieczane corocznie 

w budżecie Gminy, na każdy kolejny rok użytkowania. Środki te będą pochodziły z budżetu Gminy,  

a więc ze stabilnego źródła finansowania.  

Gmina Mokrsko przeprowadziła już kilka projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i nie 

miała problemów z wdrożeniem i rozliczaniem tych projektów. Pracownicy Urzędu Gminy posiadają 

wysokie kwalifikacje zawodowe. Za projekty odpowiedzialni będą pracownicy doświadczeni  

w realizacji innych projektów unijnych. Gmina posiada również osoby odpowiedzialne za infrastrukturę 

oświatową, proces inwestycyjny, prawnika, osoby zajmujące się finansami. Skład osobowy gwarantuje 

zatem wykonalność projektu.  

 

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury 

wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu. 

 

OSTATNIO PRZEPROWADZONE PRZEZ BENEFICJENTA PROJEKTY TO M.IN.: 

Dotacje z Unii Europejskiej 

nazwa projektu źródło dofinansowania 
całkowita 
wartość 

projektu [zł] 

kwota 
dofinansowania 

[zł] 

eMokrsko – STOP 
wykluczeniu cyfrowemu 

EFRR, POIG, działanie: 8.3. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - eInclusion 

1 567 420.25 1 253 206.21 

SZKOŁA Z 
PERSPEKTYWĄ - 
Wysoka jakość oświaty  

EFS, POKL, działanie: 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
 i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych  

1 352 108.98 1 149 292.63 
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w gminie Mokrsko w systemie oświaty 

poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych 

Rozbudowa budynku 
szkolnego w miejscowości 
Mokrsko - etap I 

EFRR, RPOWŁ, działanie: V.3. 
Infrastruktura edukacyjna 

1 245 840.95 1 020 002.34 

Zamknięcie i rekultywacja 
składowiska odpadów  
w Gminie Mokrsko 

EFRR, RPOWŁ, działanie: II.2. 
Gospodarka odpadami 

251 334.99 177 060.67 

Klub Integracji Społecznej 
"Pomocna dłoń" II 

EFS, POKL, działanie: 7.2. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu  
i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej 

poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

164 238.24 139 602.50 

Przedszkolaki z Chotowa 
równają szanse 

EFS, POKL, działanie: 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty 

poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie 
nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej 

60 229.98 51 195.48 

Kierowca na medal - 
program podnoszenia 
kwalifikacji  
dla mieszkańców Gminy 
Mokrsko 

EFS, POKL, działanie: 6.3. Inicjatywy 
lokalne na rzecz podnoszenia 
poziomu aktywności zawodowej  
na obszarach wiejskich 

49 700.00 42 245.00 

Wiejski Lider szansą  
na aktywizację gminy 
Mokrsko 

EFS, POKL, działanie: 9.5. Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich 

42 341.87 35 990.59 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

nazwa projektu dziedzina 
całkowita 
wartość 

projektu [zł] 

kwota 
dofinansowania [zł] 

Budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami zagrodowymi  
w msc. Mokrsko-Kolonia (Cz. A) 

Ochrona Zasobów 
Wodnych 

881 591,00 
pożyczka: 

793 000,00 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Mokrsko 

Ochrona Zasobów 
Wodnych 

159 900,00 
pożyczka: 

124 000,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami zagrodowymi  
w miejscowości Mokrsko-Wola 

Ochrona Zasobów 
Wodnych 

246 828,00 
pożyczka: 

126 000,00 

Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery 
poprzez wymianę 

Ochrona powietrza 91 944,00 
pożyczka: 

44 000,00 

Termomodernizacja budynku 
Gimnazjum w Mokrsku 

Ochrona powietrza 129 838,00 
pożyczka: 

41 874,00 
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Modernizacja sieci wodociągowej  
w miejscowości Mokrsko 

Ochrona Zasobów 
Wodnych 

359 642,00 
pożyczka: 

126 000,00 

Budowa systemu oczyszczania ścieków 
w Gminie Mokrsko 

Ochrona Zasobów 
Wodnych 

4 167 317,00 
dotacja: 

400 000,00 

Zarządzanie energią w budynkach 
użyteczności publicznej JST: 

 Termomodernizacja budynku 
komunalnego Mokrsko 233 z budową 
przyłącza cieplnego do budynku 
Urzędu Gminy w Mokrsku, 

 Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół i Przedszkola  
w Mokrsku w zakresie wymiany 
kotłowni i modernizacji systemu 
ogrzewania Sali gimnastycznej 

Ochrona powietrza 574 143,00 
dotacja: 

413 753,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami i przepompowniami 
ścieków w miejscowości Mokrsko 
(Mokrsko - Piekło, Mokrsko - 
Przemysłowa, Mokrsko - Kościół) 

Ochrona Zasobów 
Wodnych 

1 110 366,00 
dotacja: 

166 000,00 

Opracowanie gminnego programu 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Mokrsko 

Badania naukowe  
i ekspertyzy/ 
Monitoring 
środowiska 

32 000,00 
dotacja: 

25 600,00 

Rewaloryzacja Parku Dworskiego 
Ochrona przyrody  
i krajobrazu 

32 854,00 
dotacja: 

19 712,00 

Zamknięcie i rekultywacja składowiska 
odpadów w gminie Mokrsko 

Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni Ziemi 

235 333,00 
pożyczka: 

200 000,00 

Termomodernizacja budynku 
usługowego z częścią mieszkalną  
w Ożarowie 

Ochrona powietrza 361 401,00  
pożyczka: 

100 072,00 

Budowa systemu oczyszczania ścieków 
w Gminie Mokrsko 

Ochrona Zasobów 
Wodnych 

4 167 317,00 
pożyczka: 

400 000,00  

Inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska: 

1,2) budowa wodociągu Mokrsko Wola 
II oraz Mokrsko Tartak, 

3) budowa przyłączy kanalizacyjnych  
d 160 PCV o łącznej długości 656 mb 
(14 szt.) w Mokrsku, 

4) budowa drogi wewnętrznej 
dojazdowej nr 422 Komorniki-Pa 

Ochrona Zasobów 
Wodnych 

360 148,00 
dopłata do kredytu: 

31 957,00 

Wykonanie tablic informacyjnych 
obrazujących walory przyrodniczo-
ekologiczne Parku Wiejskiego  
w Mokrsku oraz na szlakach 
rowerowych w miejscowościach Ożarów 
i Motyl - Żelazna 

Edukacja 
ekologiczna 

5 500,00 
dotacja: 

3 850,00 

Bliżej Natury, Bliżej Wiedzy 

Edukacja 
ekologiczna 

 

43 931,00 
dotacja: 

28 655,00 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

nazwa projektu działanie 
całkowita 
wartość 

projektu [zł] 

kwota 
dofinansowania 

[zł] 

Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca 
na budowie obiektu sportowego wraz z budową 
chodników 

Odnowa i rozwój 
wsi 

770 999,98 337 000,00 

Odnowa centrum wsi Komorniki polegająca na 
zmianie sposobu użytkowania budynku 
komunalnego na świetlicę wiejską wraz z 
budową parkingu oraz budową chodników 

Odnowa i rozwój 
wsi 

 480 000,00 

Źródło: opracowano na podstawie danych ze strony internetowej gminy, www.mokrsko.pl, serwisu 
Mapa Dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi Budujemy Razem, Mapa inwestycji województwa łódzkiego 
mapa.wfosigw.lodz.pl 

 

Plan będzie wdrażany przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji Planów, Strategii  

i Projektów (również finansowanych ze źródeł zewnętrznych). 

 

 W realizacji projektu udział weźmie: 

Zespół projektowy - beneficjent planuje samodzielnie zarządzać wdrażaniem Planu ze względu  

na posiadane kwalifikacje i doświadczenie. Za realizację poszczególnych prac projektowych 

odpowiedzialne będą następujące komórki, sekcje i osoby w ramach struktury Beneficjenta: 

 

 przygotowanie dokumentacji projektowej 

Za całość prac związanych z pracami koncepcyjnymi, za przygotowanie założeń projektowych 

odpowiadał będzie Sekretarz Gminy Mokrsko. W trakcie tych prac zaangażowana będzie także 

komórka – Referat Zamówień Funduszy i Spraw Społecznych. 

 

 rzeczowa realizacja projektu 

Za rzeczową realizację Planu odpowiadać będzie koordynator. Zadaniem osób zajmujących się 

wdrażaniem, będzie kierowanie pracą zespołu projektowego, podejmowanie decyzji, przezwyciężanie 

trudności komunikacyjnych.  

 

 realizacja finansowa i rozliczenie projektu 

Realizacja finansowa i rozliczenie poszczególnych projektów Planu prowadzone będą  

przez pracownika Urzędu, który na co dzień zajmuje się rozliczaniem projektów finansowanych  

ze źródeł zewnętrznych. Do kompetencji tej osoby należeć będzie prowadzenie rozliczeń finansowych 

i sprawozdawczości finansowej.  

 

 zamówienia publiczne 

Za całość spraw związanych z zamówieniami publicznymi odpowiadać będzie pracownik Urzędu, 

który na co dzień zajmuje się Prawem Zamówień Publicznych. Do głównych zadań pracownika 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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należeć będzie koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę, 

określanie trybu zamówienia, przygotowanie lub weryfikacja projektu specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

 promocja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Działania dotyczące promocji niniejszego Planu będą podejmowane zgodnie z wymogami zawartymi 

w dokumentach krajowych i wspólnotowych. Wprowadzone rozwiązania będą udostępniane 

podmiotom trzecim. Plan posiada spójną koncepcję udostępniania jego wyników jednostkom 

samorządu terytorialnego lub innym zainteresowanym podmiotom. Przyjęte technologie oraz 

rozwiązania techniczne mogą być zastosowane w innych projektach. Informacje dotyczące projektu 

będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Przewiduje się, iż ze względu na jeszcze 

nowatorski charakter poszczególnych projektów Planu, zainteresowanie nim oraz jego rezultatami 

będzie znaczne. W związku z powyższym Gmina zamierza traktować niniejszy Plan jako projekt 

sztandarowy, źródło dobrych praktyk, które należy przenieść na inne Plany i Strategie.  
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5.4.3. Zaangażowane strony 

 

Wykonawcą instytucjonalnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest gmina Mokrsko, jednostka 

samorządu terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy  

o samorządzie gminnym. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest ona prawnie upoważniona  

i zobowiązana w ramach Ustawy o samorządzie gminnym do realizacji zadań mających na celu 

utrzymanie systemu ochrony środowiska. 

 

Zadania samorządu gminy to zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy:  

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 

zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody  

oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) ochrony zdrowia, 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

8) edukacji publicznej, 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

11) targowisk i hal targowych, 

12) zieleni gminnej i zadrzewień, 

13) cmentarzy gminnych, 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  

i prawnej, 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania  

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej, 
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18) promocji gminy, 

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

Realizacja Planu w sposób nie budzący wątpliwości mieści się więc w kompetencjach samorządu. 

Realizacja poszczególnych zadań Planu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. 

Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wynikających z czynników formalno- 

prawnych oraz instytucjonalnych zarówno gminy Mokrsko jak i instytucji zewnętrznych. 

Sprawdzono, że wykonawca instytucjonalny jest w sytuacji stabilności ekonomicznej i posiada 

zdolność kredytową. Stwierdzono, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu 

długu na poczet pokrycia wydatków projektów zamieszczonych w Planie.  

 

Interesariusze Planu to: 

- mieszkańcy (odpowiedzialni będą za wdrażanie projektów w obiektach prywatnych), - mieszkańcy 

nie wyrazili woli udziału w realizacji PGN. Ankietyzacja była sporządzona cząstkowo. Mieszkańcy nie 

chcieli brać w niej udziału. Spływ ankiet był cząstkowy a więc nie mogły dać pełnego obrazu sytuacji. 

Dlatego też zgodnie z uznaną praktyką międzynarodową sporządzono spis z natury, aby dać pełny 

obraz sytuacji. Audytorzy odwiedzili w 2015 roku większość budynków, co dało obraz problemów. 

Dzięki prowadzonym działaniom promocyjnym i edukacyjnym ma nastąpić wzrost liczby mieszkańców, 

którzy włączać się będą w działania przewidziane w PGN. W tym momencie nie przewidziano działań 

w sektorze prywatnym co przekłada się na przyjęte cele i wskaźniki. 

- władze samorządowe (odpowiedzialne będą z reedukację zanieczyszczeń w budynkach 

użyteczności publicznej). Są odpowiedzialne za uzyskanie wskaźników. Poprzez działania 

inwestycyjne przewidziane w dalszej części opracowania władze biorą na siebie ciężar realizacji 

Planu. 

- przedsiębiorstwa – nie uczestniczą w realizacji Planu. Gmina zamierza prowadzić wobec nich 

jedynie działania promocyjne i informacyjne.  

Planowane działania identyfikujące potrzeby komunikacyjne poszczególnych interesariuszy: 

Interesariusz Działania komunikacyjne 

Mieszkańcy - spotkania w szkołach,  

- spotkania informacyjne,  

- plakaty, ulotki, 

- informacje na stronach internetowych Gminy 
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Przedsiębiorcy - spotkania informacyjne,  

- plakaty, ulotki, 

- informacje na stronach internetowych Gminy 

 

 

 

 

 

5.4.4. Budżet 

 

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektów wchodzących w skład Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej z podziałem na źródła finansowania.  

Kwoty podano w tys. zł. 

 

Projekt 

rok 2015 rok 2016 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Gmina Mokrsko - zarządzanie 

energią w budynkach 

użyteczności publicznej 
0 0 0 0 0 0 0 0 

cd.  

Projekt 

rok 2017 rok 2018 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Gmina Mokrsko - zarządzanie 

energią w budynkach 

użyteczności publicznej 
1000 850 150 0 0 0 0 0 

cd. 

Projekt 

rok 2019 rok 2020 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Gmina Mokrsko - zarządzanie 

energią w budynkach 

użyteczności publicznej 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.4.5. Źródła finansowania inwestycji 

 

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków 

zewnętrznych i własnych Gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie  

w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań 

długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań  

w budżecie Gminy i jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego 

wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych 

działań.  

Podstawą do wyznaczenia kosztów działań i sposobów finansowania był Wieloletni Plan Inwestycyjny. 

Ponieważ nie można zaplanować w budżecie Gminy szczegółowo wszystkich wydatków  

z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań 

należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty  

do wydatkowania. W ramach corocznego planowania budżetu Gminy i jednostek gminnych na kolejny 

rok, wszystkie jednostki wskazane w Planie jako odpowiedzialne za realizację działań powinny 

zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe 

działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane  

pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych. 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Wersja 6.0 

Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4.a. 

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych. 

„Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa 

łódzkiego przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców 

energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. Interwencje zaplanowane  
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w ramach PI 4.a. przyczynią się ponadto do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 

województwa łódzkiego, a w szczególności do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo 

rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Ponadto wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 

cechuje się niewielką lub zerową emisją gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, co zapewnia 

pozytywne efekty ekologiczne, a jednocześnie bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu 

szczegółowego Umowy Partnerstwa ”zmniejszenie emisyjności gospodarki”.” 

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.a: 

- budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii (sieci 

niskiego napięcia poniżej 110 kV), pochodzącej ze źródeł odnawialnych (ze szczególnym 

nastawieniem na produkcję energii elektrycznej), w oparciu o moc instalowanej jednostki: energia 

wodna (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, 

przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej), energ ia 

wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy. Wielkość mocy 

wynikać będzie z zapisów Linii demarkacyjnej. 

Priorytet inwestycyjny 4.c. 

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, 

 i w sektorze mieszkaniowym. 

Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze 

budownictwa mieszkaniowego. 

„Projekty przewidziane w ramach PI 4.c. przyczynią się do budowy bardziej konkurencyjnej 

gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób 

wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Największy potencjał w zakresie 

oszczędności energii identyfikowany jest w budynkach, w związku z tym wsparcie skoncentrowane 

będzie na ich głębokiej modernizacji energetycznej. Ponadto bardzo ważna jest świadomość 

społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się  

do eliminacji lub znacznego ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania  

na energię. Do działań w tym zakresie zaliczyć należy wdrażanie rozwiązań technologicznych 

ograniczających zużycie energii poprzez wykonywanie głębokiej modernizacji energetycznej 

budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, celem 

zwiększenia ich efektywności energetycznej.” 

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.c.: 

- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 

(ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, 

przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizacja 

systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.  

W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach 

konwencjonalnych na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza 
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sieciowe oraz najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. 

Zastosowanie pieców węglowych nie będzie przedmiotem dofinansowania. 

W ramach PI 4.c. wsparciem będą mogły być objęte projekty zgodne z planami gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Priorytet inwestycyjny 4.e. 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności  

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej  

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

Cel szczegółowy: Lepsza jakość powietrza. 

Inwestycje planowane w ramach PI. 4.e powinny przyczynić się do obniżenia zużycia energii oraz 

redukcji zanieczyszczeń powietrza, związanych szczególnie z niską emisją. Ich realizacja będzie 

wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej, które mają na celu wskazanie sposobów wypełnienia 

obowiązków wynikających ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole  

z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno- energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 

2008 roku. Ich realizacja służy spełnieniu obowiązków, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o efektywności energetycznej, w szczególności dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, redukcji zużycia energii, a także wzrostu udziału zużycia energii z odnawialnych 

źródeł. W wyniku realizacji projektów powinna nastąpić poprawa efektywności dystrybucji ciepła  

do odbiorców, co w znacznym stopniu spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy 

efektywność energetyczną. Ponadto realizacja priorytetu wpłynie na racjonalizację rozproszonych 

systemów gospodarowania energią i ciepłem użytkowym oraz oszczędnością w zużyciu energii 

pierwotnej. Realizowane przedsięwzięcia wpłyną na ograniczenie emisyjności gospodarki, a tym 

samym na poprawę jakości powietrza, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Umowy 

Partnerstwa ”zmniejszenie emisyjności gospodarki”. 

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.e.: 

- inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych, 

polegające na projektach pilotażowych, demonstracyjnych dotyczących budynków użyteczności 

publicznej, 

- inwestycje w ramach modernizacji źródeł ciepła (kompleksowa wymiana lub renowacja), rozbudowy 

systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenia źródeł ciepła do budownictwa jednorodzinnego 

i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Zastosowanie pieców węglowych nie 

będzie przedmiotem dofinansowania, 

- inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych  

i ekologicznych jako element szerszego projektu infrastrukturalnego. 

W ramach PI 4.e. wsparciem będą mogły być objęte projekty zgodne z planami gospodarki 

niskoemisyjnej 

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (POIiŚ 2014 - 2020) to krajowy program 

wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian 

klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną 

również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 

I Oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Priorytet inwestycyjny 4.III. 

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych,  

i w sektorze mieszkaniowym. 

Cele szczegółowe: Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym 

mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej  

na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie 

poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się 

dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej 

modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych 

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: 

- ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; 

- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów 

wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; 

- budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych 

źródeł ciepła; 

- instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu 

energetycznego); 

- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

Priorytet inwestycyjny 4.V. 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności  

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej  

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Cele szczegółowe: Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej w ramach inwestycji 

wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane 

m.in. na projekty takie, jak: 

- przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty  

na przesyle, 

- likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją 

węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), 
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- budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu 

likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. 

- likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków 

do sieci ciepłowniczej. 

Priorytet inwestycyjny 4.VI. 

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu  

o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

Cele szczegółowe: Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji 

Biorąc to pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: 

- budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji 

na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu 

neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod 

względem ekonomicznym; 

- w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, 

uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji  

o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku 

nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej  

w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych 

dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną 

kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących 

instalacji. 

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne 

pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne 

rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; 

- budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego 

w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji 

wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; 

- wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci 

ciepłowniczych;  budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej 

wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji  

z wykorzystaniem OZE, a także powodującej zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej  

w takich instalacjach. 

II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Priorytet inwestycyjny 6.IV 

Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, 

rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów 

powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących 

zmniejszeniu hałasu 
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Cele szczegółowe: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach  

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 

- rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; 

- rozwój miejskich terenów zieleni. 

 

 

 

 

 

Programy Priorytetowe 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015 – 2020 

Prosument  

– linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych 

źródeł energii dla samorządów 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 

z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych 

źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych 

oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. 

Rodzaje przedsięwzięć:  

1. Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych 

instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii 

elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub wielorodzinnych. 

2. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej: 

 źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 

 pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 

 kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 

 systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp; 

 małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe; 

 mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla budynków 

mieszkalnych. 

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne 

źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu  

ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej. 

 

 

System Zielonych Inwestycji – GIS 
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Program priorytetowy: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii  

w budynkach będących w użytkowaniu: samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, 

organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kościelnych osób prawnych. 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
36

 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

prowadzone przez JST 

Nazwa programu: "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz 

zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery". 

Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji 

polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Osoby fizyczne 

Nazwa programu: „Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków 

mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii” 

Cel zadania: Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez 

dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, 

modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa 

łódzkiego 

Wspólnoty mieszkaniowe 

Nazwa programu: Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań  

w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji 

polegających na termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, prowadzącej  

do racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego
37

 

                                                           
36

 www.wfosigw.lodz.pl 
37

 www.bgk.com.pl 
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Program: Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Cel: pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, 

remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych 

w bankach komercyjnych. „Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną", „premią remontową" lub 

„premią kompensacyjną" stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację 

przedsięwzięcia lub remontu. 

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: 

 budynków mieszkalnych, 

 budynków zbiorowego zamieszkania, 

 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, 

 lokalnej sieci ciepłowniczej, 

 lokalnego źródła ciepła. 

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby 

prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu 

terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. 

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych, których celem jest: 

 zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej  

w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących 

własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań 

publicznych, 

 zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku 

wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku  

z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

 zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających  

je lokalnych źródłach ciepła, 

 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie 

oszczędności w zużyciu energii. 

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna 

weryfikacja przez BGK.” 
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5.4.6. Środki finansowe na monitoring i ocenę 

 

Monitoring jest to proces, który ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania 

realizacji poszczególnych kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi w Planie celami. Jego 

istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego 

stanu rzeczy, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. 

Innymi słowy, istotą procesu monitoringu i kontroli jest stwierdzenie, czy wynik naszego działania 

(efekt końcowy) jest zgodny z zamierzeniami (cele i kierunki działania) oraz czy wszystkie czynności  

i środki zastosowanie w działaniu były potrzebne do osiągnięcia zamierzonego stanu. Monitoring 

prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. 

 

MONITORING RZECZOWY obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp w realizacji 

zapisanych w Planie zadań oraz umożliwiać będzie oceny ich wykonania w odniesieniu do celów 

rozwoju. Będzie się on posługiwał dwoma rodzajami wskaźników, a mianowicie: 

 wskaźnikami produktu (dostarczają informacji o dobrach lub usługach wytworzonych w wyniku 

realizacji zadań) - opisują one rzeczy materialne lub usługi powstałe bezpośrednio w wyniku 

realizacji zadań, np. długość zmodernizowanych dróg, liczba docieplonych obiektów, liczba 

zamontowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii); 

 wskaźnikami rezultatu (dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji 

zadań) - opisują bezpośrednie i natychmiastowe efekty (korzyści) wynikające z realizacji zadań, 

np. liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej, liczba osób 

korzystających z obiektów poddanych termomodernizacji. 

 

MONITORING FINANSOWY obejmować będzie natomiast ocenę racjonalności i sprawności 

wydatkowania środków finansowych (własnych i zewnętrznych) na realizację ustaleń zawartych  

w Planie. 

 

Monitoring i kontrola realizacji ustaleń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą obejmowały  

w szczególności: 

 zbieranie i interpretowanie (oceny) danych opisujących postęp i efekty realizowanych 

kierunków działań (projektów realizacyjnych); 

 bieżący nadzór, kontrolę i ocenę realizacji poszczególnych kierunków działań; 
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 wczesne diagnozowanie trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na realizowane 

kierunki działań, zwłaszcza na ich terminowość i ostateczne koszty realizacji; 

 korygowanie i modyfikowanie planowanych kierunków działań, jeśli nie ma szans i możliwości 

ich wykonania; 

 weryfikację zgodności założonych planów finansowych z faktyczną ich realizacją; 

 weryfikację zgodności uzyskiwanych efektów z założonymi celami; 

 ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji. 

Wszystkie wyżej wskazane czynności będą wykonywane w ramach codziennych obowiązków 

pracowników Gminy. Wskazać należy, że czynności te pokrywały się będą z monitoringiem strategii 

rozwoju Gminy oraz poszczególnych projektów. Nie planuje się więc angażowania dodatkowych 

pracowników. Monitoring nie będzie się też wiązał z dodatkowymi nakładami finansowymi.  
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6. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji 

dwutlenku węgla 

 

Inwentaryzację sporządzono na podstawie wytycznych Poradnika „Jak opracować plan działań  

na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”. W wielu przypadkach posłużono się danymi dużo 

dokładniejszymi niż przewiduje Poradnik. 

 

 

 

6.1. Zasięg geograficzny, zakres i sektory 

 

Zasięg geograficzny inwentaryzacji obejmuje cały obszar Gminy Mokrsko. Bazowa inwentaryzacja 

emisji CO2 sporządzona została w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie Gminy, zarówno  

w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym. W zakres poniższej inwentaryzacji wzięto  

pod uwagę: bezpośrednie emisje ze spalania paliw w budynkach, instalacjach, emisję z pojazdów 

będących w użytkowaniu Gminy, pojazdów poruszających się po obszarze Gminy (Gmina nie ma 

znacznego wpływu na działania zmierzające do zmian emisji w sektorze transportowym) oraz emisję  

z punktów świetlnych Gminy. Wzięto pod uwagę pośrednie emisje towarzyszące produkcji energii 

elektrycznej, ciepła i chłodu w wykorzystywanych przez odbiorców końcowych instalacjach 

zlokalizowanych na terenie Gminy. Emisja przemysłowa jest trudna do zinwentaryzowania. Brak jest 

wiarygodnych danych odnośnie zużycia energii przez przedsiębiorstwa. Na obszarze Gminy nie 

stwierdzono innych emisji.  
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6.2. Metodyka inwentaryzacji 

 

Prawidłowo prowadzona gospodarka energetyczna na różnych szczeblach administracyjnych  

np. gminy, nie może bazować na wykorzystaniu jednego źródła energii, konieczne jest zróżnicowanie 

dostępnych form energii i metod ich przetwarzania. Powoduje to wzrost konkurencyjności 

poszczególnych nośników energii na rynku paliwowo-energetycznym, a w konsekwencji wzrost  

ich jakości jako paliw i zwiększenie jakości usług energetycznych, tzn. ich wytwarzania, przesyłania  

i dystrybucji. Dywersyfikacja źródeł energii poprzez wykorzystanie energii odnawialnej umożliwia 

wejście na rynek energetyczny małej energetyki rozproszonej. Zgodnie z wymogami Prawa 

energetycznego, na szczeblu gminnym powinny być zbilansowane potrzeby energetyczne gminy  

i istniejące możliwości zaopatrzenia w ciepło i elektryczność.  

 

Na terenie Gminy ciepło do ogrzewania obiektów, przygotowania posiłków, c.w.u. i do celów 

przemysłowych pozyskiwane jest z następujących nośników energetycznych: 

 węgla i pochodnych, 

 gazu ziemnego GZ – 35, 

 oleju opałowego, 

 energii elektrycznej. 

 

 

Celem rozdziału jest zbilansowanie potrzeb energetycznych gminy oraz wskazanie możliwości 

racjonalizacji zużycia paliw kopalnych w aspekcie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego. 

 

Przeprowadzone badania dotyczyły: 

 zużycia poszczególnych paliw, 

 obliczenia powierzchni ogrzewanej i zużycia energii na podstawie pomiarów w szkołach oraz 

w wybranych budynkach mieszkalnych, 

 obliczenia emisji pochodzącej ze spalania paliw. 

 

Dane do obliczeń uzyskano z właściwych instytucji i badań własnych. Bilans energii w gminie Mokrsko 

wykonano przyjmując podane niżej założenia. Do ogrzania 1m
2
 powierzchni mieszkalnej (badania 

własne) potrzebne jest 0,7 GJ energii. Odpowiadająca tym potrzebom energetycznym moc cieplna 
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wynosi 0,1 kW, czyli 1 kW zainstalowanej mocy odpowiada produkcji energii cieplnej 7 GJ. 

Przyjmując, że 1 t węgla posiada wartość opałową 21 GJ, można nią ogrzać 30 m
2
 powierzchni. 

Zatem w obliczeniach można przyjąć, że do ogrzania 1 mieszkania w gminie Mokrsko jest zużywane 

2,5 t węgla. 

 

Emisję ze spalania paliw obliczono na podstawie jednostkowych wskaźników emisji gazów  

do atmosfery pochodzących ze spalania różnego rodzaju paliw, podanych w tabeli poniżej. 

Tabela 36: Jednostkowe wskaźniki emisji gazów do atmosfery pochodzące ze spalania różnego 
rodzaju paliw. 

paliwo wartość opałowa MJ/jedn. nat 
emisja w g/GJ 

CO2 SO2 NOx CO 

Węgiel kam. 21 MJ/kg 90 240 750 150 120 

Koks 22 MJ/kg 11 080 750 150 120 

Drewno 15 MJ/kg 0 0 200 150 

Słoma 14 MJ/kg 0 0 200 150 

Olej opałowy 43 MJ/kg 77 360 195 180 15 

Gaz ziemny 34 MJ/Nm
3 

55 840 15 100 19 
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6.3. Budynki będące własnością Gminy  

 

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono diagnozę wszystkich budynków będących własnością 

gminy Mokrsko. Załącznikiem do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest baza w formacie 

edytowalnym. Baza powinna być aktualizowana co rok, aby stwierdzić realne oszczędności w emisji 

substancji niebezpiecznych do powietrza. 
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Tabela 37: Emisja bazowa w budynkach będących własnością gminy Mokrsko 

l.p
. 

położenie budynku przeznaczenie 
powierzchnia  

użytkowa 
(m

2
) 

źródło energii 

energia 
zużywana 

rocznie 
GJ/rok 

emisja bazowa rok 2015 (w gramach) 

CO2 SO2 NOx CO 

1 Budynek Urzędu Gminy Mokrsko 231 administracja publiczna 553,80 pellet 332,28 25705180,8 64794,6 59810,4 4984,2 

2 Budynek ośrodka zdrowia, Mokrsko 233 usługi dla mieszkańców 1 309,80 pellet 785,88 60795676,8 153246,6 141458,4 11788,2 

3 Budynek szkoły, Mokrsko 254 edukacja 3916,8 pellet 2350,08 181802188,8 458265,6 423014,4 35251,2 

4 remiza OSP Mokrsko usługi dla mieszkańców 741,3 węgiel 44,78 34408180,8 86732,1 80060,4 6671 

5 
budynek stacji „trafo” przy hydroforni, 
Mokrsko 

funkcja gospodarcza 22,5 
brak 
ogrzewania 

13,50 1044360 2632,5 2430 202,5 

6 budynek mieszkalny Nr 275 Mokrsko,  mieszkalnictwo 133 węgiel 79,80 6173328 15561 14364 1197 

7 budynek mieszkalny Mokrsko Nr 279,  mieszkalnictwo 101,8 węgiel 61,08 4725148,8 11910,6 10994,4 916,2 

8 budynek oczyszczalni ścieków, Mokrsko usługi dla mieszkańców 337,5 prąd 202,50 15665400 39487,5 36450 3037,5 

9 budynek posterunku policji, Mokrsko 269 b usługi dla mieszkańców 226 ekogroszek 135,60 10490016 26442 24408 2034 

10 budynek dworku, Mokrsko 267 A funkcja społeczna 570,2 
węgiel, 
drewno, prąd 

342,12 26466403,2 66713,4 61581,6 5131,8 

11 budynek hydroforni, Mokrsko 264 A usługi dla mieszkańców 132 prąd 79,20 6126912 15444 14256 1188 

12 
budynek po SKR, Mokrsko, baza sprzętu 
drogowego 

funkcja gospodarcza 104,8 brak danych 62,88 4864396,8 12261,6 11318,4 943,2 

13 
budynek po SKR, Mokrsko, baza sprzętu 
drogowego 

funkcja gospodarcza 158,3 
brak 
ogrzewania 

94,98 7347652,8 18521,1 17096,4 1424,7 

14 budynek szkoły, Ożarów 142 edukacja 979,9 gaz ziemny 587,94 45483038,4 114648,3 105829,2 8819,1 

15 budynek gospodarczy przy szkole, Ożarów funkcja gospodarcza 70 
brak 
ogrzewania 

42,00 3249120 8190 7560 630 

16 remiza OSP, Ożarów 2 usługi dla mieszkańców 553,5 ekogroszek 332,10 25691256 64759,5 59778 4981,5 

17 
budynek bazy sprzętu drogowego, Ożarów 19 
A 

funkcja gospodarcza 62,7 węgiel 37,62 2910283,2 2031,48 714,78 338,58 

18 budynek bazy sprzętu drogowego, Ożarów funkcja gospodarcza 423 
brak 
ogrzewania 

253,80 19633968 49491 45684 3807 

19 budynek ośrodka zdrowia, Ożarów 1 usługi dla mieszkańców 512,8 ekogroszek 307,68 23802124,8 59997,6 55382,4 4615,2 

20 budynek po zlewni mleka, Ożarów 56 brak funkcji 41,7 prąd, gaz 25,02 1935547,2 4878,9 4503,6 375,3 
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l.p
. 

położenie budynku przeznaczenie 
powierzchnia  

użytkowa 
(m

2
) 

źródło energii 

energia 
zużywana 

rocznie 
GJ/rok 

emisja bazowa rok 2015 (w gramach) 

CO2 SO2 NOx CO 

propan 

21 budynek poczty, Ożarów 21 usługi dla mieszkańców 90,9 
węgiel, 
drewno 

54,54 4219214,4 10635,3 9817,2 818,1 

22 budynek mieszkalny Nr 7, Ożarów mieszkalnictwo 107 węgiel 64,20 4966512 10914 11556 963 

23 
budynek przy budynku mieszkalnym Nr 7, 
Ożarów 

brak funkcji 10,6 
brak 
ogrzewania 

6,36 492009,6 1081,2 1144,8 95,4 

24 budynek hydroforni, Ożarów 188 A usługi dla mieszkańców 268 węgiel 160,80 12439488 31356 28944 2412 

25 budynek szkoły, Krzyworzeka 166 edukacja 756 ekogroszek 453,60 35090496 88452 81648 6804 

26 
budynek gospodarczy przy szkole, 
Krzyworzeka 

funkcja gospodarcza 84 
brak 
ogrzewania 

50,40 3898944 9828 9072 756 

27 budynek mieszkalny nr 251, Krzyworzeka 251 mieszkalnictwo 65,9 węgiel 39,54 3058814,4 7710,3 7117,2 593,1 

28 budynek szkoły, Chotów 94a edukacja 258 ekogroszek 154,80 11975328 30186 27864 2322 

29 budynek po zlewni mleka, Chotów  brak funkcji 53 
brak 
ogrzewania 

31,80 2460048 6201 5724 477 

30 remiza OSP, Chotów 94 B usługi dla mieszkańców 633,3 węgiel, prąd 379,98 29395252,8 74096,1 68396,4 5699,7 

31 budynek szkoły, Komorniki 126 edukacja 661 ekogroszek 396,60 30680976 77337 71388 5949 

32 świetlica wiejska, Komorniki 7 A usługi dla mieszkańców 124,96 prąd 74,98 5800143,36 14620,32 13495,68 1124,64 

33 remiza OSP Komorniki 36 A usługi dla mieszkańców 327 węgiel 196,20 15178032 38259 35316 2943 

34 remiza OSP Słupsko 29 A usługi dla mieszkańców 485,4 ekogroszek 291,24 22530326,4 56791,8 52423,2 4368,6 

35 Budynek bazy sprzętowej, Mokrsko 277 funkcja gospodarcza 242,3 
prąd, węgiel, 
drewno 

145,38 11246596,8 28349,1 26168,4 2180,7 

36 Magazyn paliw, Mokrsko 277 funkcja gospodarcza 13,2 
brak 
ogrzewania 

7,92 612691,2 1544,4 1425,6 118,8 

37 
Dom Dziecka im, Św. Urszuli Leduchowskiej 
w Komornikach, Komorniki 30, 98-345 
Mokrsko 

usługi dla mieszkańców 1341,5 
brykiet 
drzewny 

804,90 62267064 156955,5 144882 12073,5 

  

Suma [g] 764632119 1920326 1773077 148035 

Suma [t] 764,63 1,92 1,77 0,15 

Źródło: Opracowanie własne. 
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POJAZDY  

W tej podgrupie uwzględniono wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu Gminy (pojazdy służbowe).  

Z tego względu w inwentaryzacji wydzielono następujące kategorie pojazdów: 

 osobowe, 

 dostawcze, 

 specjalne – głównie sprzęt budowlany (ładowarki, koparki, ciągniki rolnicze itp.). 

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną ze spalaniem z wyżej wymienionych 

pojazdów. 

Tabela 38: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu gminy Mokrsko 

Lp. Typ pojazdu Rodaj paliwa 

Zużycie 

paliw 

stałych i 

ciekłych w 

Mg, energi 

elektrycznej 

w MWh 

 

1 
Samochody 

osobowe 

Benzyna 6,12 

 Olej 

napędowy 4,21 

 Gaz ciekły 

LPG 0,14 

 

2 

Samochody 

dostawcze, 

ciężarowe i inne 

(budowlane, 

pojazdy spaecjalne) 

Benzyna 5,21 

 Olej 

napędowy 1,11 

 Gaz ciekły 

LPG 0,00 

 

3 Autobusy 

Olej 

napędowy   

 Gaz ciekły 

LPG   

 

4 Tramwaje/trolejbusy 

Zużycie 

energii 

elektrycznej   

 

Zużycie łączne 

Benzyna 11,33 Mg 

Olej 

napędowy 5,32 Mg 

Gaz ciekły 

LPG 0,14 Mg 

Zużycie 

energii 

elektrycznej 0,00 MWh 
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OŚWIETLENIE ULICZNE 

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej, 

iluminacji budynków. 

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z oświetleniem publicznym. 

Tabela 39: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy 

l.p. rodzaj rok 2015 

1 Całkowita emisja CO2 z oświetlenia publicznego 24,37 ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Budynki prywatne 

 

Gmina Mokrsko znajduje się w na obszarze peryferyjnym województwa łódzkiego. Dlatego też nie 

stwierdzono tu emisji napływowej ze strony większej aglomeracji. Budynki prywatne są więc 

największym emiterem substancji niebezpiecznych do powietrza w  całej gminie Mokrsko. Wyniki 

inwentaryzacji są niepokojące ponieważ stwierdza się, że 77% budynków posiada piece węglowe 

nowego lub starego typu. Mieszkańcy wybierają węgiel bo jest najtańszy. Tona węgla to wydatek  

od 400 do 800 zł. Koszt ogrzania 100 metrowego mieszkania to koszt 1400 zł na sezon.  

Dla porównania ogrzewanie gazem jest średnio dwa razy droższe. Niepokój budzi fakt, że piece 

węglowe są instalowane nawet w nowych domach. Na podstawie analizy w terenie oraz ilości 
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budynków na terenie Gminy oszacowano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych. Wskazać 

należy, że większość budynków to domy jednorodzinne. 

 

Analizując przybliżoną emisję zanieczyszczeń w gminie Mokrsko (szczątkowe dane pozwalają  

na określenie jedynie emisji przybliżonej, lecz wskazać należy, że odchylenie od realnych wartości nie 

będzie większe niż 10%), przyjęto średnie wartości wielkości dla domów jednorodzinnych. Uśredniając 

przyjęto następujące wartości: 

 powierzchnia ogrzewana domu/mieszkania – 94,53 m
2
 (dane GUS), 

 standard energetyczny budynku – budynek średnio izolowany (zapotrzebowanie około  

140 kWh/MW/rok), 

 ilość osób korzystających z ciepłej wody – 4, 

 zapotrzebowanie na wodę na osobę – 60l/osobę (potrzeby standardowe przyjmowane  

dla terenów wiejskich), 

 temperatura ciepłej wody użytkowej – 45 stopni C, 

 średnia temperatura wewnątrz – 19 stopni C, 

 liczba dni korzystania z wody – 325, 

 cyrkulacja – brak. 

 

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe (tych w Gminie najwięcej), sprawność w trybie 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. 

Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła 

kondensacyjnego wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej również ulega nieznacznemu obniżeniu. 

 

 

 

 

 

Wykres 8: Sposób ogrzewania budynków prywatnych (udział procentowy) 
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Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + bojlerem 

elektrycznym. 

Tabela 40: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + 
bojlerem elektrycznym [kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

Kocioł na miał 17257 710.57 17.83 97.45 14.21 

Kocioł na „ekogroszek” 14202 584.80 14.67 80.20 11.70 

Kocioł na „ekogroszek” + bojler elektryczny 13369 550.47 13.81 75.49 11.01 

 

 

Wizja lokalna określiła przybliżoną ilość domów prywatnych opalanych miałem węglowym oraz 

ekogroszkiem. Na tej podstawie oszacowano unos substancji niebezpiecznych do powietrza.  

 

Kocioł na miał – 77% domów/mieszkań, czyli 1650 sztuk. 

Tabela 41: Unos substancji niebezpiecznych do powietrza: kocioł na miał – 77% domów/mieszkań, 
czyli 1650 sztuk [kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

Kocioł na miał 21459942,4 1546416,6 22172,5 121183,9 17670,85 

 

 

Ekogroszek – 3% domów, czyli 48 sztuk. 

Tabela 42: Unos substancji niebezpiecznej do powietrza: ekogroszek  – 3% domów, czyli 48 sztuk 
[kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

ekogroszek 688086,9 28333,56 710,7615 3885,69 566,865 

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym. 
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Tabela 43: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym [kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

Kocioł niskotemperaturowy 8852 5.29 0.19 17.90 6.32 

Kocioł kondensacyjny 7311 4.37 0.16 14.78 5.22 

Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 6842 4.09 0.15 13.84 4.88 

 

Olej opałowy –  mniej niż 1% domów, czyli 16 sztuk. 

Tabela 44: Olej opałowy – mniej niż 1% domów, czyli 16 sztuk [kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

Olej opałowy (przyjęto piec kondensacyjny) 142 960 85,4335 3,0685 289,085 102,068 

 

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem. 

Tabela 45: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem [kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

Kocioł na zgazowanie drewna 664 404.75 0.48 201.11 6.58 

Kocioł na pelety 1976 58.46 0.42 5.98 5.79 

 

Drewno– 18% domów, czyli 291 sztuk.  

Tabela 46: Drewno – 18% domów, czyli 291 sztuk [kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

Drewno 193 025 117660,83 139,536 58462,68 1912,806 

 

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek). 

Tabela 47: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek) [kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

Kocioł kondensacyjny 5723 3.38 0.01 0.09 2.48 

 

Gaz LPG – około 1 % domów, czyli 16 sztuk. 

Tabela 48: Gaz LPG – około 1% domów, czyli 16 sztuk [kg/rok] 

 CO2 CO Pył SO2 NOx 

Gaz LPG 92 426 54,587 0,1615 1,4535 40,052 

 

Spalanie paliw powoduje emisję zanieczyszczeń. Wysokie znaczenie odgrywa w tym zakresie nie 

tylko rodzaj paliwa, ale także konstrukcja kotła grzewczego i palnika oraz ustawienie jego parametrów 

pracy. Do podstawowych produktów spalania należą: dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O i tlenki 

azotu NOx. W zależności od rodzaju paliwa i przebiegu spalania, emitowane mogą być poza tym: 

związki siarki SOx, tlenek węgla CO i pył. 

 

Dwutlenek węgla CO2 nie jest traktowany jako zanieczyszczenie, ale jako gaz powodujący efekt 

cieplarniany. Stanowi on bowiem końcową postać związku węgla powstałą przy prawidłowym 
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całkowitym spalaniu paliwa. Węgiel jako pierwiastek jest składnikiem każdego paliwa, stanowiąc 

nośnik energii w nim zawartej. Niekorzystne spalanie paliwa powoduje, że produktami mogą być: 

tlenek węgla CO lub niespalony węgiel C. Szczególnie tlenek węgla CO (czad) stanowi zagrożenia  

dla człowieka, w przypadku zwiększonego stężenia w zamkniętych pomieszczeniach. 

 

Tlenki azotu stanowią nieunikniony produkt spalania, z racji ich zawartości w powietrzu na poziomie 

78%. Związki siarki emitowane są przy spalaniu paliw stałych (węgiel), a także przy spalaniu oleju 

opałowego. Emisje zanieczyszczeń można obniżać stosując nowoczesne wysokosprawne źródła 

cieplne, dodatkowo wspomagając je Odnawialnymi Źródłami Energii, jak w szczególności instalacjami 

solarnymi. 

Tabela 49: Tabela sumaryczna 

 CO2 (kg/rok) CO (kg/rok) Pył (kg/rok) SO2 (kg/rok) NOx (kg/rok) 

suma 22 576 440 1 692 551 23 026 183 823 20 293 

 

 CO2 (ton/rok) CO (ton/rok) Pył (ton/rok) SO2 (ton/rok) NOx (ton/rok) 

suma 22 576 1 693 23 184 20 

Wykres 9: Udział substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza atmosferycznego  
z budynków prywatnych gminy Mokrsko 

 

 

Jak już wspomniano, badanie oparto na wartościach uśrednionych i w dużej mierze obserwacjach. 

Choć obliczone wartości mogą zawierać 10% odchylenia, to dane jasno ukazują problem Gminy. Jest 

nim emisja z domów prywatnych. Szczególnie chodzi o domy opalane węglem i ekogroszkiem. Tutaj 

emisja wszystkich badanych związków jest największa. Dlatego też - w okresie wdrażania Planu - 

Gmina musi skupić się na zmniejszeniu emisji z domostw opalanych węglem i jego pochodnymi.  

 

Problemem w gminie Mokrsko jest niska emisja. Jak stwierdzono w analizie, podstawowymi źródłami 

emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Mokrsko są: lokalne kotłownie komunalne  
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i paleniska domowe, procesy technologiczne (nieliczne na terenie Gminy) oraz transport 

samochodowy. W gospodarstwach domowych często używa się starych pieców lub nieefektywnych 

instalacji do ogrzewania domów, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale również przygotowywania 

posiłków. Problemem staje się niska efektywność energetyczna budynków w Gminie (zarówno tych 

prywatnych jak i użyteczności publicznej, choć część z nich została już poddana termomodernizacji). 

Generowane są nadmierne straty ciepła, czego wynikiem jest zwiększenie zużycia paliwa. Najczęściej 

stosowanym rodzajem opału jest węgiel i miał węglowy. Spalane są również odpady generowane  

na co dzień przez gospodarstwa domowe, co jest procederem nielegalnym, szczególnie szkodliwym 

dla zdrowia mieszkańców. W wyniku spalania odpadów powstają albowiem szkodliwe związki, takie 

jak dioksyny i furany, które mogą prowadzić m.in. do rozwoju chorób nowotworowych. Rozwiązaniem 

problemu są m.in. działania termomodernizacyjne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

takich jak np. słońce czy wiatr poprzez montowanie urządzeń wykorzystujących ich energię (kolektory 

słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe).  

 

Wiele domów na terenie Gminy wybudowanych jest z pustaków betonowych. Jest to słaby izolator. 

Wiele domów nie posiada jakiejkolwiek izolacji zewnętrznej. Dominują dachy azbestowe o niskiej 

efektywności energetycznej. Wiele domów posiada nowe okna PCV. Na terenie Gminy znajduje się 

wiele ciekawych pod względem architektonicznym domów drewnianych. Nie posiadają one izolacji.  

 

 

TRANSPORT 

Podgrupa ta zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach 

poruszających się po terenie Gminy. Uwzględniono ruch lokalny oraz tranzytowy przez Gminę. 

Zgodnie z ogólnokrajowym trendem wzrasta ilość samochodów oraz intensywność ich użytkowania, 

co przekłada się na wzrost emisji z transportu. Jednocześnie średnia wieku pojazdów w Polsce ulega 

zmianie (jest coraz większy udział samochodów nieprzekraczających 10 lat), zatem zmniejsza się 

średnie zużycie paliw. Źródłami emisji w tej grupie są procesy spalania benzyn, oleju napędowego 

oraz LPG, przy czym udział benzyn zmniejsza się na korzyć oleju napędowego i LPG.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z transportem. 

Tabela 50: Całkowita emisja CO2 związana z transportem 

lp. rodzaj rok 2015 

1 Całkowita emisja CO2 z transportu 17,18 ton 
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6.5. Przedsiębiorstwa 

 

Na terenie gminy Mokrsko nie występują zakłady czy przemysł o wyjątkowo szkodliwym wpływie  

na powietrze atmosferyczne. Istnieje kilka zakładów mogących oddziaływać negatywnie poprzez 

emisje do powietrza. Funkcjonują tu przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do zanieczyszczania 

powietrza atmosferycznego – podobnie jak gospodarstwa domowe – na skutek złej izolacji budynków, 

używania nieefektywnych źródeł ciepła, niskiej jakości opału. Mają zatem swój udziału w tworzeniu 

niskiej emisji na obszarze Gminy, jednak nie są to emisje znaczne. 

Na obszarze Gminy funkcjonują również Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., jednak 

brak jest informacji o emitowanych zanieczyszczeniach. 

 

Dane zbiorcze: 

 

 

Powiazanie BEI z działaniami:  

- jako że gmina ma ograniczony wpływ na budownictwo mieszkaniowe przewiduje się akcje 

promocyjne skierowane do mieszkańców. Mają one na celu promocję budownictwa pasywnego oraz 

promocję odnawialnych źródeł energii, 

- gmina planuje głęboką termomodernizację największego emitera substancji niebezpiecznych  

do powietrza, czyli budynków publicznych.  

 

Rok inwentaryzacji 2014 
  

Źródło emisji/wytworzenia energii 
Całkowita 

energia pobrana 
i wytworzona  

Całkowita 
emisja CO2 eq  

Udział źródła 
w emisji 

sumarycznej    

  MWh/rok Mg/rok % * 

Zużycie energii elektrycznej (budynki mieszkalne) 288,00 282,82 31 

Zużycie energii elektrycznej (usługi i przemysł) 13,11 12,87 1 

Ogrzewanie budynków mieszkalnych 2089,28 531,11 58 

Ogrzewanie budynków (usługi i przemysł)  87,40 30,94 3 

Pojazdy transport - paliwa w tym energia elektryczna 
dla pojazdów (społeczeństwo, usługi, przemysł) 202,11 50,57 6 

Składowanie odpadów (społeczeństwo, usługi, 
przemysł)   0,00 0 

Wytworzenie energii przez OZE 0,000 0,00 0 

        

Suma 2679,90 908,31 100 
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Zestawienie zużycia energii, 
wytworzonej energii i emisji 
CO2 eq w sektorze 
społeczeństwo 

     

Żródło emisji 
Zużycie/ 

Wytworzenie 
łączne 

Jednostka 

Całkowita 
energia  

Całkowita 
emisja CO2 eq  

Udział w 
wielkości 
emisji lub 

wytworzeniu 
energi  

MWh/rok Mg/rok % * 

Zestawienie zużycia energii z 
paliw i wielkośc emisji w 

sektorze użyteczności 
publicznej           

Zużycie energii elektrycznej - 
budynki mieszkalne 288,00 MWh 288,00 282,82 31 

Zużycie energii elektrycznej - 
usługi 13,11 MWh 13,11 12,87 1 

Zużycie energii elektrycznej - 
przemysł 0,00 MWh 0,00 0,00 0 

Spalanie gazu ziemnego - 
ogrzewanie budynków 
mieszkalnych 0,00 m3 0,00 0,00 0 

Zużycie ciepła sieciowego - 
ogrzewanie budynków 
mieszkalnych 0,00 MWh 0,00 0,00 0 

Spalanie oleju opałowego - 
ogrzewanie budynków 
mieszkalnych 10,00 Mg 118,80 33,15 4 

Spalanie węgla kamiennego - 
ogrzewanie budynków 
mieszkalnych 211,00 Mg 1406,67 497,96 55 

Spalanie biomasy - ogrzewanie 
budynków mieszkalnych 53,00 Mg 206,11 0,00 0 

Spalanie gazu płynnego 
propan-butanu (LPG) - 
ogrzewanie budynków 
mieszkalnych 14,00 Mg 357,70 0,00 0 

Spalanie gazu ziemnego - 
ogrzewanie usługi 0,00 m3 0,00 0,00 0 

Zuzycie ciepła sieciowego - 
ogrzewanie usługi 0,00 MWh 0,00 0,00 0 

Spalanie oleju opałowego - 
ogrzewanie usługi 0,00 Mg 0,00 0,00 0 

Spalanie węgla kamiennego - 
ogrzewanie usługi 13,11 Mg 87,40 30,94 3 

Spalanie biomasy - ogrzewanie 
usługi 0,00 Mg 0,00 0,00 0 

Spalanie gazu płynnego 
propan-butanu (LPG) - 
ogrzewanie usługi 0,00 Mg 0,00 0,00 0 

Spalanie gazu ziemnego - 
ogrzewanie przemysł 0,00 m3 0,00 0,00 0 
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Zuzycie ciepła sieciowego - 
ogrzewanie przemysł 0,00 MWh 0,00 0,00 0 

Spalanie oleju opałowego - 
ogrzewanie przemysł 0,00 Mg 0,00 0,00 0 

Spalanie węgla kamiennego - 
ogrzewanie przemysł 0,00 Mg 0,00 0,00 0 

Spalanie biomasy - ogrzewanie 
przemysł 0,00 Mg 0,00 0,00 0 

Spalanie gazu płynnego 
propan-butanu (LPG) - 
ogrzewanie przemysł 0,00 Mg 0,00 0,00 0 

Spalanie oleju napędowego - 
pojazdy 5,32 Mg 63,20 16,87 2 

Spalanbie benzyn - pojazdy 11,33 Mg 135,33 33,70 4 

Spalanie gazu płynnego 
propan-butan (LPG) - pojazdy 0,14 Mg 3,58 0,00 0 

Zużycie energii elektrycznej - 
pojazdy 0,00 MWh 0,00 0,00 0 

Składowanie odpadów 0,00 Mg   0,00 0 

Suma     2679,90 908,31 100 
 

 

 

Prognoza: 

Prognoza wzrostu emisji w kolejnych latach. Ze względu na charakter gminy nie przewiduje się 

większych odchyleń mających wpływ na końcową emisję. Ilość mieszkańców i domów pozostaje  

na stabilnym poziomie. Nie jest widoczny wzrost ilości domów. Rozwój przedsiębiorczości jest 

utrudniony przez brak skoncentrowanych terenów inwestycyjnych. Dlatego w najbliższym czasie nie 

powstanie znaczna ilość dużych firm, które znacznie zwiększyłby emisję. Ruch pojazdów znajduje się 

na stabilnym poziomie a jego wzrost będzie niewielki.  
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7. Działania/zadania i środki zaplanowane  

na cały okres objęty planem 

 

W poniższych tabelach zaprezentowano projekty wytypowane do realizacji w latach 2015 – 2020. 

Nazwa projektu 

Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 

Opis projektu 

Podmiot odpowiedzialny: Gmina Mokrsko 

 

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w dwóch budynkach użyteczności publicznej  

na obszarze Gminy Mokrsko. 

Dom Ludowo Strażacki w Chotowie - Obiekt wybudowany został w latach sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku z przeznaczeniem na dom ludowy z wydzielonym pomieszczeniem na garaż dla samochodów 

OSP. Projekt przewiduje termomodernizację budynku Domu Ludowo Strażackiego w Chotowie,  

w ramach której nastąpi: docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych płytami 

styropianowymi, wymiana starych okien fasadowych na nowe o mniejszej powierzchni oraz wymiana 

starych okien w ramie drewnianej na nowe wraz z nawiewnikami higrosterowanymi. 

Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie - W ramach projektu planuje się: docieplenie ścian 

zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wymianę starych okien na nowe, ocieplenie stropodachu  

ze stropem drewnianym, stropodachu niewentylowanego oraz stropodachu nad klatką wraz  

z wykonaniem sufitu podwieszanego, a także wymianę instalacji elektrycznej (m.in. opraw 

oświetleniowych) oraz modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji c.o. i automatyki 

kotłowni obiektu.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1 000 000,00 PLN 

Wkład UE – 850 000,00 PLN 

Wkład własny gminy Mokrsko – 150 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2017. 

Wpływ na realizację Planu 

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie 

ilość substancji niebezpiecznych do niego uwalnianych. Ochronie podlegać będzie środowisko 

naturalne Gminy. Spadną również koszty utrzymania budynku. Poprawi się bezpieczeństwo na terenie 

Gminy. 
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Wskaźniki osiągnięcia celów 

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, 

- poprawa zdrowotności mieszkańców, 

- spadek kosztów utrzymania budynków; 

 

Szacowane mierniki osiągnięcia celów (dane mają charakter szacunkowy ze względu na brak pełnej 

dokumentacji projektowej): 

- redukcja emisji – około 12 Mg/rok, 

- oszczędność energii – 1,43 (Mwh/rok), 

- oszczędność kosztów – około 18%, 

- poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 25%. 

Projekty uzupełniające 

Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się 

realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych. Będą one miały 

na celu promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szczególny nacisk położony zostanie  

na promowanie efektywności energetycznej w budynkach prywatnych i przedsiębiorstwach. 

 

Działania nieinwestycyjnie w zakresie strategii komunikacji, które realizowane będą w okresie krótko  

i długoterminowym: 

 kontynuowanie procesu edukacji ekologicznej, w tym prowadzenie akcji promujących 

efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii wśród dzieci i młodzieży, 

 podnoszenie świadomości mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców w kwestii  

m.in. efektywności energetycznej, 

 upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród mieszkańców 

Gminy, 

 wdrożenie zielonych zamówień publicznych, 

 powiązanie planowania przestrzennego z Planem 

 wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie, 

 stałe szkolenia pracowników Gminy oraz jednostek podległych na temat efektywności 

energetycznej, 

 wdrażanie zielonych zamówień publicznych, 

 promocja transportu zbiorowego, ekologicznych środków transportu oraz eko jazdy i car 

pooling’u. 

 

 

Gmina nie planuje działań inwestycyjnych w gospodarce odpadami. Gmina nie posiada na swoim 

obszarze składowiska odpadów. Nie przewiduje się również emisji nie związanej z zużyciem energii.  
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Gmina nie przewiduje projektów w zakresie zużycia energii w transporcie ponieważ: 

- nie posiada własnego systemu transportu zbiorowego, 

- nie posiada własnego taboru szynowego czy kołowego,  

- nie ma wpływu na transport prywatny, 

 

Lista projektów będzie poszerzana, jeśli tylko będzie to możliwe, biorąc pod uwagę uwarunkowania 

budżetowe gminy Mokrsko. 

 

 

8. Wskaźniki monitorowania  

 

Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Regularny monitoring, któremu towarzyszy odpowiednia adaptacja Planu, pozwala ten proces stale 

usprawniać. Raport z wdrażania Planu powinien obejmować wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji 

CO2
38

. 

 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Planu i jego 

zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało  

i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć 

zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania 

informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność 

prowadzonych działań.  

 

Monitorowania wdrażania Planu oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet 

Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania Planu i jego realizacji, w skład Komitetu 

Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie Planu. 

Skład Komitetu Monitorującego przedstawiać się będzie zatem następująco:  

 Wójt Gminy, 

 Koordynator Zespołu. 

 

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz w roku. Istnieje możliwość częstszych 

spotkań. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat 

wdrażanych projektów i całego Planu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest 

zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. 

Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane z wdrażaniem Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej, Komitet Monitorujący powinien podjąć działania mające na celu 

wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych. Na koniec każdego podokresu 

                                                           
38

 Wykorzystano: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” 
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planowania Koordynator sporządzi raport końcowy, obrazujący faktycznie zrealizowane zadania  

w kontekście założeń. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Planu, a jego rzeczywistym 

wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny  

do wglądu w Urzędzie Gminy. 

 

 

Zgodnie z potrzebami i typem Gminy zaprojektowano następujące wskaźniki monitoringu: 

 

 

Transport 

W Planie zrezygnowano z umieszczenia wskaźników dotyczącej polityki transportowej. Gmina nie 

ma jakiejkolwiek możliwości wpływania na tę politykę ani wiarygodnego pomiaru wskaźników. 

Gmina nie posiada zintegrowanej sieci połączeń komunikacyjnych, taboru. Nie przebiega tu linia 

kolejowa, od września 2015 roku funkcjonuje trasa rekreacyjna kolejki wąskotorowej. Która jednak 

nie jest jednak źródłem znacznych emisji. 

Na terenie Gminy nie występuje problem korków czy niedrożności ruchu. 

Gmina może jedynie oddziaływać na władze krajowe i regionalne w celu możliwie jak najszybszej 

reorganizacji ruchu drogowego. Działania promocyjne będą również ukierunkowanie na wdrażanie 

pojazdów elektrycznych lub oszczędnych.  

 

Budynki 

Wskazano następujące wskaźniki monitoringu budynków: 

1. Procentowy spadek CO2 uwalnianego do powietrza w budynkach publicznych  

i prywatnych na terenie Gminy. 

Wskaźnik będzie monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej i powykonawczej danego 

projektu. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie musiał ocenić, jak zmieni się emisja CO2  

i innych substancji do powietrza atmosferycznego po oddaniu projektu. Każdy projekt będzie musiał 

obejmować analizę opcji ze wskazanymi wskaźnikami emisji i opłacalności ekonomicznej.  

Dla każdego budynku publicznego sporządzono bazową inwentaryzację emisji CO2. Monitoring 

będzie więc mógł się odbywać w oparciu o analizę bazową. Pamiętać jednak należy, że analiza 

została sporządzona w oparciu o oficjalne wskaźniki i mogą się one różnić biorąc pod uwagę 

temperatury w danym roku. Rozbieżności będą więc niewielkie.  

W miarę dostępnych danych prowadzony będzie również monitoring w domach prywatnych.  

Za monitoring wskaźnika odpowiedzialny będzie koordynator.  

2. Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w budynkach publicznych 

i prywatnych. 

W tym momencie udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy jest bliski 

zeru. Dlatego jako poziom bazowy przyjmuje się zero. Gmina będzie czynnie pomagać w instalacji 
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kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych, dlatego będzie w stanie monitorować ich ilość. 

We własnych budynkach monitoring odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru robót.  

Za monitoring odpowiedzialny będzie koordynator. 

3. Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków 

publicznych. 

Gmina wdrażać będzie projekty zmierzające do zastąpienia istniejących źródeł energii źródłami 

odnawialnymi (fotowoltaika, pompy ciepła, kogeneracja). Zainstalowane mierniki muszą analizować, 

jak duży udział w poszczególnym obiekcie zajmuje energia tworzona ze źródeł odnawialnych.  

Za monitoring odpowiedzialny będzie koordynator. 

Lokalna produkcja energii 

Wskazano następujące wskaźniki monitoringu budynków: 

1. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje. 

Lata 2014 – 2020 to lata, w których rozwijać się będzie lokalna energetyka. Monitorowane będą 

dane dotyczące energii powstającej w lokalnych instalacjach (farmach fotowoltaicznych i innych). 

Dane pozyskiwane będą na podstawie warunków wydawanych przez Gminę i innych 

ogólnodostępnych danych. Za monitoring wskaźnika odpowiedzialny będzie koordynator. 

 

Zaangażowanie sektora prywatnego 

Zrezygnowano ze wskaźnika w dziale zaangażowanie sektora prywatnego. Na terenie Gminy 

znajdują się małe firmy monterskie (czasami jednoosobowe). Dynamika powstawania i zamykania 

tych firm zależy od bieżącego popytu. Dlatego też monitoring tego wskaźnika nie obrazuje realnych 

trendów gospodarczych na terenie Gminy.  

 

Poniżej przestawiono szacowane wskaźniki osiągnięcia poszczególnych wskaźników do roku 2021. 

Wskaźniki zaprezentowano rosnąco. 

 

Wskaźnik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dział budynki 

Procentowy spadek CO2 uwalnianego do powietrza 
w budynkach publicznych i prywatnych na terenie 
Gminy [%] 

1 1 2 3 4 4 

Całkowita powierzchnia zainstalowanych 
kolektorów słonecznych w budynkach publicznych  
i prywatnych [m

2
] 

0 50 200 400 500 700 

Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym 
bilansie energetycznym budynków publicznych 

[%] 

5 7 7 7 8 10 

Lokalna produkcja energii 

Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez 
lokalne instalacje [MW] 

0 0,001 0,03 0,4 1 1 
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Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o co najmniej 12 Mg  

w roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 1,43  MWh/rok. 

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

o 0,2 MW/rok.  

Celem jest zmniejszenie emisji: 

PM10 – o 0,000013 Mg/rok 

PM2,5 – o 0,000009 Mg/rok 

SO2 – o 0,00360 Mg/rok 

NOx – o 0,00375 Mg/rok 

Benzo(a)piren – o 0,000004 Mg/rok
39

 

 

 

Ewaluacja 

W procesie monitorowania Planu przewidziano następujące fazy: 

 Ocenę wstępną 

Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone zostanie 

ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki 

realizowanych zadań). Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji 

poszczególnych zadań (termin rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być 

stosowane przez cały czas realizacji programów i projektów. 

 

 Monitoring sterujący 

Dotyczy całego okresu wdrażania projektu. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie 

wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu. 

  

 Kontrolę końcową - ewaluację efektów 

Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć, że planowanie 

ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. Jest to bardzo 

ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki programu/projektu. Logika 

programu/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: potrzebami, strategią, 

celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, badając wewnętrzną 

spójność programu/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady programu przekształcane są  

                                                           
39 Źródło: audyt energetyczny dla zadania inwestycyjnego. 
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w produkty, jak produkty prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc i zaspokojenia 

potrzeb grup docelowych. 

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia 

rezultatów. Głównym zadaniem jest dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności 

interwencji publicznej, rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze 

związane bezpośrednio z planem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań 

podejmowanych przez władze publiczne. 

Główne zastosowania ewaluacji: 

 identyfikacja słabych i mocnych stron, 

 oszacowanie możliwości i ograniczeń, 

 usprawnienie zarządzania, 

 wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego, 

 poprawianie błędów, 

 dla celów odpowiedzialności, 

 wsparcie alokacji zasobów finansowych, 

 ulepszenie procesu decyzyjnego. 

W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen 

stanu wdrożenia programów w zakresie: 

 działania programów; 

 wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów; 

 wpływu na problemy, do których odnoszą się programy; 

 wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia programów i projektowania 

nowych programów; 

 identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu. 

 

Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków publicznych 

poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsięwzięć 

finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny. Uczy, bowiem 

rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk. 

Ocena końcowa powinna określić, na ile zakładane w Planie cele zostały osiągnięte oraz ustalić 

przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia,  

czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie 

również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną 

wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości. Są one również 

kluczowe dla prawidłowego planowania kolejnych edycji Planu. 
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Do Planu można wprowadzać zmiany i nowe projekty jeśli są zgodne z celami. 

 


