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VI. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WIELKA WIEŚ
STRESZCZENIE
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś na lata 2015-2020 w zakresie działań
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich aspektach jak: transport publiczny i prywatny,
budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, gospodarka
odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja.
Niniejszy Plan został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących poprawie
jakości powietrza na terenie gminy, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2)
i ograniczenia niskiej emisji, poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
redukcję zużycia energii finalnej i poprawy efektywności energetycznej.
Na podstawie dostępnych informacji została opracowana analiza SWOT możliwości ograniczania
emisji w gminie, która jest jednym z podstawowych elementów opracowania skutecznych działań.
Dla określenia celu wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych została opracowana bazowa
inwentaryzacja emisji dla roku 2010 (tzw. BEI) oraz kontrolna inwentaryzacja emisji dla roku 2013
(tzw. MEI). Jako rok bazowy ustalono rok 2010 ze względu na dostępność dokumentów
strategicznych oraz niezbędnych danych. Dodatkowo od 2010 roku podejmowane były inwestycje z
zakresu termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału
produkcji energii z odnawialnych źródeł co wpływa na zmianę wielkości emisji. Dzięki inwentaryzacji
emisji ustalono, że wielkość emisji z obszaru gminy w roku bazowym wynosiła 54486 Mg CO2e.
Wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji pokazały, że wielkość emisji gazów cieplarnianych z obszaru
gminy wynosiła 44 948 Mg CO2e.
Działania przewidziane do realizacji przez gminę zostały zestawione w harmonogramie rzeczowofinansowym. Zadania w PGN koncentrują się głównie na rozwoju nowych rozwiązań energetycznych
(w tym OZE), transporcie (rozwój sieci drogowej – upłynnienie ruchu, rozwój komunikacji publicznej),
budownictwie (termomodernizacje) oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego
wykorzystania energii i likwidacji niskiej emisji. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i efektywne
wykorzystywanie potencjału energetycznego jest szczególnie ważnym aspektem dla realizacji
Planu.
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest bardzo ważnym punktem w polityce gminy jak i całego
Obszaru Metropolitalnego. Ograniczenie niskiej emisji przyczyni się do poprawy stanu środowiska
naturalnego oraz zwiększenia komfortu życia mieszkańców poprzez m.in. spadek zachorowań na
choroby układu oddechowego i nerwowego wynikające z obecności szkodliwych substancji w
powietrzu. Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania pozwalają na.




zaoszczędzenie 1023 Mg emisji CO2 – redukcja emisji o 1,9% w stosunku do roku bazowego,
ograniczenie wykorzystywanej energii o 2288,6 MWh – redukcja zużycia energii o 1,4% w
stosunku do 2010,
zwiększenie udziału energii produkowanej z źródeł odnawialnych w stosunku do całkowitej
energii finalnej.

Koszty i sposób finansowania działań, które na etapie przygotowania PGN nie miały zaplanowanego
budżetu w dokumentach planistycznych, mają określony szacunkowy koszt realizacji, który powinien
być zweryfikowany i dopasowany do realnych możliwości gminy na etapie realizacji działania.
Analogicznie należy traktować sposób finansowania działań.
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Realizacja PGN podlega władzom gminy. Zadania wynikające z Planu są przypisane
poszczególnym jednostkom gminnym (interesariusze wewnętrzni) lub interesariuszom
zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania gminy
konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji. Proponuje się, aby
koordynację nad realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wielka Wieś sprawował
specjalnie powołany Zespół Koordynujący, w którego skład będą wchodzić pracownicy wydziałów
Urzędu. Zaleca się także ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi. PGN jest
dokumentem, który powinien ułatwiać pozyskanie środków finansowych w nowej perspektywie
finansowej UE na lata 2014-2020.

OGÓLNA STRATEGIA
Cele strategiczne i szczegółowe
Cele strategiczne
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który realizuje cele
zrównoważonej polityki klimatycznej wynikające z założeń pakietu energetyczno-klimatycznego oraz
zgodne z zapisami Strategii „Europa 2020”, to jest:




redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku,
dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%,
zwiększenie o 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (dla Polski poziom
docelowy to 15% w 2020 roku).

Podczas określania celów strategicznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś
należy wziąć pod uwagę ustawy, rozporządzenia oraz strategie lokalne, regionalne, krajowe
i europejskie.
Dokumenty na szczeblu unijnym i krajowym to:









Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu;
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)
Pakiet energetyczno-klimatyczny (3x20);
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 2020,
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku;
Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych do 2020 roku;
Założenia Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej;

Dokumenty lokalne:









Strategia dla Rozwoju Polski Południowej;
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego;
Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020;
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020,
Program Strategiczny Ochrona Środowiska województwa małopolskiego;
Program Ochrony Powietrza województwa Małopolskiego w zdrowej atmosferze;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020;
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Regionalny Plan Energetyczny dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020;
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2007-2015;

Cele strategiczne – deklaracja na szczeblu gminnym zostały wyznaczone przy uwzględnieniu
zobowiązań krajowych oraz uwarunkowań lokalnych.
Cel strategiczny I Redukcja
emisji
zrównoważonego rozwoju gminy

gazów

cieplarnianych

przy

zapewnieniu

Nadmierna emisja gazów cieplarnianych jest uważana za główną przyczynę niekorzystnych zmian
klimatycznych. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, działania zmniejszające emisje
powinny zapewnić korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wynikające z poprawy
efektywności energetycznej, wzrostu innowacyjności i wdrożenia nowych technologii, poprawy stanu
środowiska. Jako cel strategiczny określono ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 1,9% do
2020 r. w porównaniu z poziomem z 2010 r. przy utrzymaniu dynamiki rozwoju społecznogospodarczego.
Cel strategiczny II

Poprawa jakości powietrza

Niska jakość powietrza atmosferycznego stanowi obecnie największy problem środowiskowy Gmin
zrzeszonych w ramach Metropolii Krakowskiej. Przez wiele dni w roku przekraczane są poziomy
normatywne wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu. Celem strategicznym jest osiągnięcie dopuszczalnych
poziomów zanieczyszczeń w 2023 r.
Cele szczegółowe
Realizacji celu strategicznego i służyć będzie osiągnięcie celów szczegółowych w poszczególnych
obszarach użytkowania energii:
Cel szczegółowy I.1

Podniesienie efektywności energetycznej

Cel szczegółowy I.2

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy I.1 obejmuje zarówno ograniczenie zużycia energii użytkowej jak i zwiększenie
efektywności energetycznej instalacji i urządzeń.
Realizacji celu strategicznego II służyć będzie osiągnięcie celów szczegółowych w poszczególnych
obszarach użytkowania energii:
Cel szczegółowy II.1

Likwidacja palenisk węglowych

Cel szczegółowy II.2

Ograniczenie emisji z transportu

Cel szczegółowy II.3

Niskoemisyjne zarządzanie gminą

Cele są wzajemnie powiązane i komplementarne, realizacja celów szczegółowych sprzyjających
redukcji emisji gazów cieplarnianych jednocześnie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
Także na odwrót, likwidacja palenisk węglowych, ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Sektory działań
Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje działania w obszarach społeczno-gospodarczych
określonych w Tabela VI.1 w PGN nie uwzględniono instalacji objętych systemem EU ETS.
Tabela VI.1. Sektory i podsektory społeczno-gospodarcze
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Sektory
1
Budownictwo

2

Transport

3

Gospodarka komunalna

4

Działania nieinwestycyjne

Podsektory
1.1
Budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności
publicznej (komunalne)
1.2
Budynki, wyposażenie i urządzenia usługowe
(niekomunalne)
1.3
Budynki mieszkalne
2.1
Transport publiczny
2.2
Transport prywatny i komercyjny
3.1
Gospodarka odpadami
3.2
Gospodarka wodno-ściekowa
3.3
Komunalne oświetlenie publiczne
3.4
Dystrybucja ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego
3.5
Produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu
w instalacjach nie objętych EU ETS
3.6
Zieleń
4.1
Planowanie gminne
4.2
Planowanie przestrzenne
4.3
Zamówienia publiczne
4.4
Informacja i edukacja

Stan obecny
Dane ogólne
Gmina Wielka Wieś położona jest w województwie małopolskim w powiecie krakowskim,
w odległości 15 km od centrum Krakowa. Powierzchnia gminy stanowi 48,3 km2. Jest to jedna
z siedemnastu gmin powiatu krakowskiego ziemskiego. Gminę tworzą dwanaście sołectw: Bębło,
Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce,
Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie. Gmina od południa graniczy z Gminą Kraków, od północy
z Gminami: Jerzmanowice-Przeginia oraz Skała, od zachodu z Gminą Zabierzów, a od wschodu
z Gminą Zielonki.
Pod względem geograficzno-przyrodniczym gmina należy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
W północnej części gminy mieszczą się obszary Ojcowskiego Parku Narodowego. Obszar gminy
przedstawiony jest na Rysunek VI-1.
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Rysunek VI-1. Mapa Gminy Wielka Wieś
Źródło: (1)

Struktura demograficzna
Pod koniec roku 2013 w Gminie Wielka Wieś mieszkało 10 946 osób, z czego 50,9 % (5 572 osoby)
stanowiły kobiety, a 49,1 % (5 374 osób) mężczyźni (2). Dla roku 2013 współczynnik „feminizacji”
(liczba kobiet przypadająca średnio na 100 mężczyzn) wyniósł 105. Wskaźnik gęstości zaludnienia
w gminie osiągnął poziom 227 osób/km2 i jest to wartość większa niż dla województwa
małopolskiego (221 osób/km2). W gminie w 2013 roku odnotowano dodatni przyrost naturalny,
jednak o wiele niższy niż w przypadku powiatu Krakowskiego oraz całego Województwa
małopolskiego (Tabela VI.2).
Tabela VI.2. Przyrost naturalny liczby ludności

Gmina Wielka Wieś

Powiat Krakowski

Województwo
małopolskie

Na 1000 ludności

Na 1000 ludności

Na 1000 ludności

Urodzenia żywe

9,8

10,0

10,2

Zgony
Przyrost
naturalny

9,57

9,05

9,02

0,2

0,9

1,2

Typ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (2)
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Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba mieszkańców gminy wzrosła o 1 935. Zjawisko to
spowodowane jest w głównej mierze trwającym procesem zmiany charakteru gminy z rolniczego na
podmiejski. Dynamikę zmian liczby ludności w całej gminie przedstawia Rysunek VI-2Błąd! Nie
można odnaleźć źródła odwołania., a w podziale na poszczególne sołectwa Rysunek VI-3.
11500

10946

11000
10754

Liczba ludności [os.]

10517
10500

10322
9946

10000
9605
9500

9305

9713

9401

9183
9011
9000

8500
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rok
Rysunek VI-2. Zmiany liczby ludności w Gminie Wielka Wieś w latach 2003– 2013
Źródło: (2)
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Rysunek VI-3. Ludność w poszczególnych sołectwach gminy Wielka Wieś 2000-2014
Źródło: (3)
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Energetyka
Energia elektryczna
Dystrybucją energii na terenie gminy zajmuje się spółka Tauron Dystrybucja S.A. Na terenie gminy
występuje sieć średniego oraz niskiego napięcia. Eksploatacja, konserwacja, rozbudowa oraz
naprawa usterek leży w gestii spółki. W obrębie gminy znajduje się ponad 220 km różnego rodzaj
sieci (Tabela VI.3) oraz 80 stacji transformatorowych SN/nN (4).
Tabela VI.3. Długość sieci energetycznej w gminie Wielka Wieś

Rodzaj sieci
Niskiego napięcia
Napowietrznych średniego napięcia
Kablowe średniego napięcia
Linia 110 kV

Długość [km]
Ok. 150
Ok. 51
Ok. 17
Ok. 3,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (4)

W najbliższych latach spółka Tauron nie planuje
elektroenergetycznej.

przeprowadzenia modernizacji

sieci

Według danych udostępnionych przez firmę Tauron – głównego dostawcę energii elektrycznej
w gminie, w latach 2010 – 2012 można zaobserwować spadek zużycia energii elektrycznej przez
odbiorców taryfy C – małe jednostki gospodarcze (niskie napięcie). W grupie odbiorców taryfy G –
mieszkalnictwo (niskie napięcie ) liczba odbiorców jak i zużycie energii utrzymuje się na podobnym
poziomie. Rysunek VI-4 przedstawia położenie sieci elektromagnetycznych na terenie gminy,
z wyróżnieniem sieci napowietrznych i wewnętrznych, linii 110kV, 220kV i 400 kV.
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Rysunek VI-4. Sieć elektromagnetyczna na terenie Gminy Wielka Wieś
Źródło: (3)
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Oświetlenie uliczne
Oświetlenie uliczne w gminie stanowi 1 522 oprawy o mocy łącznej mocy 189 220W (3). Oprawy
podzielone są na sieć wspólną i wydzieloną, szczegółowe dane przedstawia Tabela VI.4.
Tabela VI.4. Oświetlenie uliczne w gminie Wielka Wieś

Drogi gminne
Drogi powiatowe
Drogi wojewódzkie
Łącznie

Sieć wspólna
Ilość opraw [szt.]
375
54
56
485

Moc [W]
33750
4230
7380
45360

Sieć współdzielona
Ilość opraw [szt.]
880
112
45
1037

Moc [W]
74940
10440
6560
91940

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (3)

W roku 2013 zużycie energii przez sygnalizację świetlną kształtowało się na poziomie 4,596 [MWh],
a roczny koszt energii wyniósł ok. 2 521zł. Wykorzystywana technologia oświetleniowa to diody LED.
Zużycie energii elektrycznej przez aktywne znaki kasetonowe D-6 w 2013 kształtowało się na
poziomie 2,208 MWh, a roczny koszt wyniósł 1 464zł. Dwa z trzech znaków D-6 jest wykonanych
w technologii LED, a jeden wykorzystuje lampy sodowe (wysokoprężne). Sygnalizacja świetlna
w gminie jest własnością GDDKiA (5).
Zaopatrzenie w paliwa gazowe
Na terenie Gminy Wielka Wieś znajduje się czynna sieć o długości 138 518m, z czego 127 035 m
to czynna sieć rozdzielcza oraz 11 483 m to sieć przesyłowa. Ilość przyłączy gazowych to 3 598
sztuk. W 2013 roku według GUS w gminie było 3 061 odbiorców gazu. Właścicielem sieci gazowej
jak i dystrybutorem gazu jest spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (4). Stan techniczny
sieci w gminie uznany jest za dobry jednak sieć wymaga rozbudowy oraz budowy nowych przyłączy
co związane jest z zwiększającą się ilością nowych budynków w gminie. Tabela VI.5 przedstawia
ilość odbiorców gazu w gminie.
Tabela VI.5. Ilość odbiorców gazu na terenie Gminy Wielka Wieś

Grupa
taryfowa
Rok 2012
Ilość
użytkowników

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

W-6

980

1053

1070

14

16

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (4)

Energia cieplna
System dostawy energii cieplnej na terenie gminy charakteryzuje się wysokim poziomem
zdecentralizowania. Ciepło dostarczane jest przez kotłownie indywidualne lub grupowe zaopatrujące
pojedynczych odbiorców lub grupę okolicznych odbiorców.
W większości przypadków budynki użyteczności publicznej są ogrzewane z wykorzystaniem gazu,
natomiast w większości budynków prywatnych budynków mieszkalnych, głównym paliwem
stosowanym w celach grzewczych jest węgiel (4).
Na podstawie wyników z przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców gminy została
opracowana struktura wykorzystywanych systemów grzewczych przez mieszkańców gminy
(Rysunek VI-5).
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Rysunek VI-5. Średni udział poszczególnych sposobów ogrzewania w Gminie Wielka Wieś
Źródło: (6)

Z powyższego wykresu wynika, że aż 56,8% mieszkańców wykorzystuje kocioł węglowy, 40,6%
kocioł gazowy, a 3,5% stosuje piece kaflowe oraz 5,7% stanowią inne sposoby ogrzewania. Część
mieszkańców posiada więcej niż jedno źródło ciepła. Niewiele, bo tylko niecałe 0,7% mieszkańców
wykorzystuje pompy ciepła.
Alternatywne źródła energii
Wykorzystanie energii odnawialnej pozwala ograniczyć zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych.
Wzrost wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej pozwalają na zaspokojenie
potrzeb nowych odbiorców (a więc rozwój gospodarczy) bez zwiększania zużycia energii pierwotnej
i emisji CO2.
Energia słońca
Gmina Wielka Wieś zlokalizowana jest w strefie o umiarkowanym nasłonecznieniu. Ilość energii
promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni poziomej w ciągu roku wynosi 962,2
kWh/m2. Jak przedstawia Tabela VI.6 Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada
na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego.
Tabela VI.6. Potencjalna energia użyteczna w kWh/m2/rok w południowej części Polski

Rejon

Półrocze letnie
(IV-IX)

Sezon letni (VIVIII)

Półrocze
zimowe (X-III)

Rok
(I-XII)

Południowa
część Polski

682

682

280

962

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (4)

Potencjał ten jest w niewielkim stopniu wykorzystywany – głównie przez instalacje przygotowywania
ciepłej wody użytkowej z wykorzystywaniem kolektorów słonecznych. Są to instalacje
przygotowujące c.w.u. w budynkach jednorodzinnych oraz w budynkach gminnych.
Energia wiatru
Województwo małopolskie zlokalizowane jest w strefie mało korzystnej pod względem
wykorzystania energii wiatrowej co przedstawia Rysunek VI-6. Jedynie południowa część
województwa, gdzie występuje urozmaicona forma terenu charakteryzują się lepszymi warunkami
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pod względem wykorzystania energii wiatrowej. Takie warunki występują m.in. w Gminie Rytro oraz
w Zawoi. Na obszarze Gminy Wielka Wieś potencjał wykorzystania energii wiatru nie jest wysoki ze
względu na niekorzystne warunki wiatrowe, gdzie średnia prędkość wiatru oscyluje w granicach
2m/s.

Rysunek VI-6. Strefy energetyczne wiatru w Polsce
Źródło (7)

Energia spadku wód
Przez teren gminy przepływa rzeka Prądnik-Białucha, lewobrzeżny dopływ Wisły i rzeka ta nie jest
wykorzystywana w celach energetycznych. Zasoby wód powierzchniowych są zbyt niskie by
wykorzystywać je przez zastosowanie hydroelektrowni.
Energia biomasy i biogaz
Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które mają w sobie
energetyczny lub ulegają biodegradacji, z wytwarzaniem znacznych ilości substancji
potencjale energetycznym z reguły są produktami lub pochodzą z produktów,
i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich
a także części odpadów, które ulegają biodegradacji.

potencjał
o dużym
odpadów
produkty,

Lasy położone na terytorium Gminy Wielka Wieś są w zarządzie Nadleśnictwa Krzeszowice oraz
Ojcowskiego Parku Narodowego. Powierzchnia lasów z terenu gminy, zarządzana przez
Nadleśnictwo Krzeszowice wynosi 33,46 ha, a przez Ojcowski Park Narodowy - 31,56 ha. Z lasów
należących do Nadleśnictwa Krzeszowice pozyskuje się średnio ok. 216,15 m3/rok drewna
opałowego, natomiast Ojcowski Park Narodowy nie prowadzi produkcji drewna. Pozyskane drewno
jest jedynie dodatkowym wynikiem zabiegów ochronnych. (4)
W celu zwiększenia racjonalnego wykorzystania biomasy w celach grzewczych należy:



zadrzewić nieużytki wyselekcjonowanymi gatunkami szybko rosnących drzew i krzewów,
stosować nowoczesne, wysokosprawne technologie spalania biomasy w kotłowniach.
14

Biogaz
Na terenie gminy nie rozwinęła się produkcja roślinna i hodowlana pozwalająca na pozyskiwanie
biogazu rolniczego.
Pozyskiwanie biogazu z oczyszczalni ścieków do celów energetycznych jest uzasadnione
ekonomicznie tylko na większych obiektach przyjmujących średnio ponad 8 000 – 10 000 m3/dobę.
Oczyszczalnia ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną,
o przepustowości 300 m3/d z czego wynika, że pozyskanie biogazu nie jest uzasadnione
technologicznie i ekonomicznie. (4)
Budownictwo i gospodarstwa domowe
W gminie przeważa zabudowa jednorodzinna, pozostałe to budynki administracyjne, gospodarcze,
usługowe oraz zakłady pracy. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy to 3 366 mieszkań o łącznej
powierzchni użytkowej 391 982 m2 zlokalizowanych w 4 753 budynkach (GUS, 2013 r). Przeciętna
powierzchnia mieszkania to 116,5 m2. Określona na podstawie ankiet średnia powierzchnia
użytkowa obiektu mieszkalnego w gminie wynosi ok. 155,84 m2. Wartość podana przez GUS dość
znacznie odbiega od powierzchni uzyskanej w odpowiedziach z ankietyzacji, czego przyczyną może
być fakt uwzględniania przez GUS także mieszkań w budynkach wielorodzinnych, podczas gdy
inwentaryzację prowadzono głównie w budynkach jednorodzinnych (6).
Tabela VI.7. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w gminie Wielka Wieś

Sektor
budownictwo mieszkalne
budownictwo użyteczności publicznej
budownictwo produkcyjno-usługowego i handlowego
Suma

Powierzchnia użytkowa [m2]
391 982
20 429
228 050
623 464

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (4)

Według danych przedstawionych w Tabela VI.7 największa powierzchnia użytkowa przypada na
sektor budownictwa mieszkalnego (2/3 całej powierzchni w gminie).
Na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących struktury
wiekowej budynków w powiecie krakowskim, została opracowana szacunkowa struktura wiekowa
budynków w powiecie Krakowskim (Rysunek VI-7).
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Rysunek VI-7. Struktura wiekowa budynków w powiecie krakowskim
Źródło: (6)

Zgodnie z danymi przedstawionymi na Rysunek VI-7 największy udział % w ogólnej liczbie
budynków przypada na budynki powstałe w latach 1945-1970 (ok. 30 %). Udziały budynków z lat
1971-1978, 1989-2002 stanowią po ok. 14%, a nieco więcej bo 15% przypada na budynki z lat 19791988. Ilość budynków z lat 1918-1944 wynosi ok. 9%, a budynków starszych 3,4%. Budownictwo
z lat 2003-2007 stanowi niecałe 8%, a budynki z lat 2008-2011 niecałe 7% całości.
W ciągu ostatnich lat liczba budynków mieszkalnych wzrosła z 2 979 (rok 2010) do 3 400 (rok 2013)
co stanowi 10,5% wzrostu. Budowa nowych budynków niesie ze sobą zwiększenie zapotrzebowania
na energię elektryczną i cieplną oraz gazu ziemnego oraz budowę nowych lub modernizację już
istniejących przyłączy (6).
Ruch budowlany w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców największy był na północy KrOF w tym
w Gminie Wielka Wieś. Największe natężenie ruchu budowlanego występuje zatem w dużej mierze
w gminach pozbawionych wydajnego systemu zarówno transportu zbiorowego w skali
aglomeracyjnej jak i stosownej infrastruktury drogowej (Rysunek VI-8) (8).
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Rysunek VI-8. Mieszkania oddane na 10 tys. Mieszkańców w Metropolii Krakowskiej
Źródło: (8)

Transport
Transport drogowy
Przez gminę przebiega droga krajowa nr 94 relacji Kraków – Katowice, która jest alternatywą dla
autostrady A4 przebiegające przez gminę Zabierzów. Jest to istotny ciąg komunikacyjny łączący ze
sobą dwie aglomeracje wojewódzkie.
Istniejący podstawowy układ drogowy gminy obejmuje:





drogi krajowe:
• krótki odcinek drogi ekspresowej S-7 – węzeł Radzikowskiego;
• wspólny odcinek dróg krajowych nr 7 i nr 79 w południowej części gminy o długości
2,4 km;
• drogę krajową nr 94 Modlniczka – Olkusz o długości 12,6 km;
krótki odcinek drogi wojewódzkiej nr 794 przebiegający wzdłuż granicy w Giebułtowie;
posiadające nawierzchnie twarde drogi powiatowe o łącznej długości 11,8 km:
Rudawa – Modlniczka – o długości 1,0 km;
Więckowice – Będkowice – Bębło - o długości 6,9 km;
Zabierzów – Bolechowice – Biały Kościół – o długości 1,5 km;
Kraków – Giebułtów – o długości 2,4 km.

Układ uzupełniający stanowią drogi gminne, których długość wynosi 101,0 km. Drogi te w 90 %
posiadają nawierzchnie utwardzoną. Sieć dróg gminnych jest bardzo dobrze rozwinięta, jednak
w związku ze znacznym wzrostem budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy konieczna jest
systematyczna jej rozbudowa oraz poprawa stanu technicznego. Konieczne jest podjęcie działań
związanych z modernizacją istniejących dróg gminnych oraz uzupełnieniem chodników dla ruchu
pieszego.
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W obrębie gminy największe natężenie ruchu drogowego, szacowane na ok. 14,5 tys. pojazdów na
dobę, odbywa się drogą krajową nr 7. Duże obciążenie ruchowe, ze znacznym udziałem ruchu
ciężkiego, występuje również na drogach krajowych nr 79 i 94, które pełnią aktualnie funkcję dróg
alternatywnych dla płatnej autostrady A-4. Dotyczy to szczególnie drogi nr 94 przebiegającej przez
centralne części Szyc i Białego Kościoła.
Stan jakości drogi krajowej 94 (DK94) na terenie gminy w większości jest zadawalający co również
przedstawia Rysunek VI-9. Kolor zielony to drogi kategorii a (stan dobry), niebieski to kategoria B
(stan zadawalający), kolor żółty to kategoria C (stan niezadawalający) i kolor czerwony to kategoria
D (stan zły).

Rysunek VI-9. Stan jakości dróg krajowych w gminie Wielka Wieś
Źródło: (9)

W roku 2005 oraz 2010 Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad na terenie całego kraju przeprowadzała
pomiar ruchu na drogach krajowych. w gminie Wielka Wieś taki pomiar miał miejsce na odcinku drogi
krajowej 94. Na podstawie wyników GDDKiA sporządzono Tabela VI.8. Długość trasy pomiarowej
wynosiła 16,2 km, nazwa odcinka pomiarowego to Jerzmanowice – Kraków.
Tabela VI.8. Średnie dobowe natężenie ruchu na drogach krajowych

Pojazdy
silnikowe
ogółem
2005 rok
14885
2010 rok
15972

Motocykle

Samochody
osobowe,
mikrobusy

Lekkie
samochody
ciężarowe
(dostawcze)

Samochody
ciężarowe

Autobusy

Ciągniki
rolnicze

Rowery

15

10 881

1 340

2 426

208

15

25

48

12 612

1 515

1 687

99

11

14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (10)

Z danych przedstawionych w Tabela VI.8 w przeciągu 5 lat (2005-2010) nastąpił wzrost średniego
dobowego natężenia ruchu na drodze 94. Ilość motocykli, samochodów osobowych oraz
samochodów dostawczych wzrosła, natomiast liczba samochodów ciężarowych, autobusów,
ciągników rolniczych zmalała. Jednocześnie odnotowano również spadek średniego dobowego
natężenia przejazdów rowerów. Rysunek VI-10 przedstawia średnie dobowe natężenie ruchu
pojazdów wpisane w drogi krajowe (zielona szrafura) oraz na drogach wojewódzkich
(pomarańczowa szrafura).
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Rysunek VI-10. Średnie dobowe natężenie ruchu na drogach krajowych w 2010 roku w gminie Wielka Wieś
Źródło: (10)

Transport kolejowy
Transport kolejowy na terenie gminy nie występuje. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się
w miejscowości Zabierzów.
Transport publiczny
Gmina Wielka Wieś oraz 14 gmin należących do powiatu krakowskiego przystąpiło do Porozumienia
Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kraków roli Organizatora transportu
publicznego (Uchwała Nr XVI/146/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2012 r). Do zadań
Gminy Miejskiej Kraków należy zapewnienie przewozów na terenie poszczególnych Gmin na
wspólnie określonych warunkach. Do zadań gmin należy określenie potrzeb mieszkańców
w zakresie transportu zbiorowego oraz zapewnienie finansowania przewozów w ustalonej wielkości
(11). Obecnie mieszkańcy gminy mogą korzystać z 3 linii autobusowych aglomeracyjnych (12).
W chwili obecnej czynne połączenia autobusowe stanowią:
1. Linia 210 Aglomeracyjna – Relacja: Kraków Bronowice Małe – Będkowice.
centralną część gminy

Obsługuje

Liczba kursów w jedną stronę: dni powszednie – 24, soboty – 12, niedziele – 12, średni czas
przejazdu na całej trasy – 22 minuty, długość trasy – 17,55 km. Największe odległości występują na
trasie pomiędzy przystankami Szyce i – Czajowice. W obszarze Gminy na trasie relacji 210
występuje 16 przystanków.
2. Linia 220 Aglomeracyjna Relacji Kraków Krowodrza Górka - Giebułtów
Obsługuje wschodnią część gminy Liczba kursów w jedną stronę: dni powszednie – 16;soboty - 8;
niedziele - 8 w obszarze Gminy na trasie relacji 220 występuje 8 przystanków
3. Linia 230 Aglomeracyjna Relacji Kraków Bronowice Małe – Ujazd
Obsługuje zachodnią część gminy. Liczba kursów w jedną stronę: dni powszednie – 16;soboty - 11;
niedziele – 11 w obszarze Gminy na trasie relacji 230 występuje 11 przystanków
Według informacji uzyskanych od przewoźnika obsługującego te linie (12) na trasie kursują
autobusy Jelcz M081MB/3 (rok produkcji między 1999 a 2005, rozpoczęcie eksploatacji 2005 r. –
2008 r., 19 miejsc siedzących, 18 miejsc stojących, częściowo niskopodłogowy, normy emisji EURO
II/ EURO III, stan całkowity na 2014 r. – 47 sztuk) oraz Jelcz M121MB (rok produkcji między 1995
a 2008, rozpoczęcie eksploatacji 1995 r. – 2003 r., 33 miejsc siedzących, 68 miejsc stojących,
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częściowo niskopodłogowy, normy emisji EURO II/EURO III, średnie spalanie 36,69 l/100 km, stan
całkowity na 2014 r. – 41 sztuk).
Transport zbiorowy na terenie gminy uzupełniany jest przez regularną linię obsługiwaną przez
lokalnego, prywatnego przewoźnika. Kursują samochody typu „Bus” mogące jednorazowo
przewozić ok. 20 pasażerów
Transport prywatny
Transport prywatny obejmuje pojazdy poruszające się po drogach z wyłączeniem pojazdów
komunikacji miejskiej, zaliczamy do nich samochody osobowe (71,54%), ciężarowe (14,81%),
autobusy, jednoślady oraz pojazdy specjalne. Ilość zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy
przedstawia tabela poniżej. Między 2010, a 2013 rokiem zaobserwowano wzrost/spadek (13,63%)
liczby zarejestrowanych pojazdów (Tabela VI.9).
Tabela VI.9 Liczba zarejestrowanych pojazdów w gminie Wielka Wieś

Liczba zarejestrowanych
pojazdów wg. rodzaj
Samochody osobowe [szt.]
Autobusy [szt.]
Samochody ciężarowe [szt.]
Jednoślady [szt.]
Samochody specjalne [szt.]
Suma [szt.]

Rok 2010

Rok 2013

5319
22
1170
497
484

6090
18
1261
624
520
8513

7492

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (13)

Zgodnie z dokumentem „Strategia ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Załącznik 1:
Diagnoza obszaru wsparcia”, struktura osób dojeżdżających do pracy wyglądała następująco:


Najwięcej osób zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś dojeżdżało do Krakowa (1234 osoby),
duża liczba dojeżdżała do Zabierzowa (100 osób)



Najwięcej osób dojeżdżało do pracy w Gminie Wielka Wieś z Krakowa (425 osób) oraz
Zabierzowa (80 osób)
Transport rowerowy

Na terenie gminy zlokalizowane są trasy rowerowe i pieszo – rowerowe, dodatkowo planowana jest
ich dalsza rozbudowywana. w gminie Wielka Wieś znajduje się wiele szlaków turystyki indywidualnej
(piesze, rowerowe) i turystyki zorganizowanej (tematycznej). Ostatnio powstają także trasy do
rekreacyjnej jazdy konnej. Poniżej zostały wyszczególnione szlaki rowerowe, piesze oraz
tematyczne.
Szlaki rowerowe (14):


Szlak czerwony (Jaskinia Wierzchowska Górna - Rez. Kluczwody 2,5 km - Gacki 5,9 km Bolechowice 7,5 km – Dol. Bolechowicka 11,2 km – Kobylany 14 km – Będkowska Brama
17,7 km – Bębło 23 km – Jaskinia Wierzchowska 25,7 km);



Szlak niebieski (Dol. Będkowska-Jerzmanowice Kol. Wsch. 2,1 km - centrum 3,9 km Racławice 12,1 km - Szklary 16,8 km - Łazy 20,8 km - Dol. Będkowska);



Szlak zielony (Jerzmanowice – Bębło Kol. Zachodnia 4,9 km – Dol. Bolechowicka 8,4 km –
Bolechowice 10,9 km – Zabierzów PKP 13,7 km);
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Szlak czarny (Wierzchowie – Czajowice 3,6 km – Brama Krakowska 7,8 km – Prądnik
Korzkiewski 11,9 km – Giebułtów 16,2 km – Modlnica 20,1 km – Tomaszowice – Gacki 26,8
km);



Szlak niebieski (Prądnik Korzkiewski - Grębynice - Korzkiew 3,5 km);



Szlak żółty Nietoperzowy (Będkowice - Dolina Będkowska - Jerzmanowice - Bębło - Las
Krzemionka).

Szlaki piesze (14):


Czerwony: Szlak “Orlich Gniazd” (Kraków os. Krowodrza Górka - szosa Zielonki - Tonie 3,8
km - Pękowice 5,1 km - Giebułtów 7,6 km - Hamernia 10,0 km - Prądnik Korzkiewski 11,3
km - Wąwóz Smardzowicki 15,0 km - Brama Krakowska 16 km, Ojców ”na postoju”);



Niebieski: Szlak “Warowni Jurajskich” (Rudaw PKP - Radwanowice 3,0 km - Brama
Będkowska 8,8 km - Jaskinia Nietoperzowa 13,3 km – Jerzmanowice);



Żółty: Szlak “Dolinek Jurajskich” (Szklary - Dol. Będkowska 2,5 km - Będkowice 2,1 km - Dol.
Kobylańska-Karniowice 1,6 km);



Zielony (Jerzmanowice III PKS - Łazy 1,9 km - Dol. Będkowska 3,1 km - Kawiory 4,3 km skraj lasu Krzemionka 6,0 km - Wierzchowie 9,3 km);



Niebieski (Korzkiew - Prądnik Korzkiewski 2,6 km - Dol. Kluczwody, Zamkowe Skały 3,5 km
- Bolechowice 3,7 km);



Czarny (Modlnica-Gacki 6,6 km - Dol. Kluczwody, Zamkowe Skały 8,3 km - Wierzchowie
10,7 km - Jaskinia Wierzchowska Górna 11,5 km).

Szlaki tematyczne występujące na terenie gminy: (14)


Szlak architektury drewnianej;



Szlak Orlich Gniazd;



Szlak Warowni Jurajskich;



Szlak Dolinek Jurajskich;



Szlak Twierdzy Kraków;



Pierścień Jurajski;



Podziemne trasy turystyczne - Jaskinie Wierzchowską i Nietoperzową;



Małopolski Szlak Geoturystyczny.

Na terenie gminy istnieją obecnie dwie wypożyczalnie rowerów „We Młynie” i „Dolina Prądnika”
w sołectwie Prądnik Korzkiewski. Dodatkowo rowery są oferowane w większości gospodarstw
agroturystycznych.
Transport lotniczy
Na terenie gminy nie został zlokalizowany transport lotniczy. Najbliższy port znajduje się w Gminie
Zabierzów.
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Gospodarka
Na stan gospodarki wpływ mają warunki panujące w gminie, w tym możliwości rozwoju form
i przedsiębiorstw, istnienie specjalnych stref gospodarczych zaplecze usługowo-dostawcze, bliskość
dużych ciągów komunikacyjnych oraz wykwalifikowana kadra zawodowa.
Na kondycje gospodarczą gminy wpływa się również ilość osób bezrobotnych. Tabela VI.10
przedstawia ilość mieszkańców bezrobotnych w gminie.
Tabela VI.10. Ilość osób bezrobotnych w Gminie Wielka Wieś

Liczba osób
bezrobotnych
Ogółem [lb.]
Kobiety [lb.]
Mężczyźni [lb.]

2010

2011

2012

2013

252
113
139

259
125
134

296
146
150

280
138
142

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (2)

Przemysł
Gmina Wielka Wieś cechuje się silnym potencjałem gospodarczym o czym może świadczyć
funkcjonowanie na terenie gminy znacznej liczby podmiotów gospodarczych. w roku 2013 widniało
w rejestrze REGON prawie 1 300 podmiotów. w porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost o 30%.
Ma to swoje odzwierciedlenie we wpływach do budżetu gminy z podatku CIT w 2012 roku wartość
ta wyniosła 32,79 zł/os (średnia wartość dla wszystkich gmin w województwie małopolskim wyniosła
14,68 zł/os) (15).
Do przedsiębiorstw odprowadzających największe podatki od nieruchomości należą Coral Logistics
(właściciel centrum logistycznego Krakow Airport Logistics Centre w Modlniczce), Neinver Kraków
(właściciel centrum handlowego Futura Park/Factory Kraków) oraz Jeronimo Martins (właściciel
centrum logistycznego sieci Biedronka) (3).
Rolnictwo i rybactwo
Gmina Wielka Wieś posiada wysoki potencjał agroturystyczny. Część mieszkańców stale zajmuje
się uprawą roli. Gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym rozdrobnieniu – średnia powierzchnia
wynosi 2 ha, (średnia dla województwa wynosi 3,56 ha) (4).
Leśnictwo i tereny zielone
Lasy położone na terytorium Gminy Wielka Wieś są w zarządzie Nadleśnictwa Krzeszowice oraz
Ojcowskiego Parku Narodowego (4). Tabela VI.11 przedstawia charakterystykę gospodarki leśnej
w Gminie Wielka Wieś.
Tabela VI.11.Charakterystyka gospodarki leśnej w Gminie Wielka Wieś

Parametr
Powierzchnie gruntów
leśnych [ha]
lasy ogółem [ha]
grunty leśne publiczne
ogółem [ha]
grunty leśne prywatne
ogółem [ha]
grunty leśne prywatne
osób fizycznych [ha]

2010r.

2011r.

2012r.

2013r

355,1

355,1

354,1

365,10

290,60

290,60

289,60

300,60

77,1

77,1

77,1

77,10

278,0

278,0

277,0

288,00

277,00

277,00

275,00

274,00
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grunty leśne gminne
ogółem [ha]
Lesistość [%]
Pozyskiwanie grubizny
[m3]

12,60

12,60

12,60

12,60

7,4

7,4

7,3

7,6

75

0

7

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (2)

Obszar gruntów leśnych i lasów w gminie utrzymuje się na stałym poziomie. Wskaźnik lesistości
wynosi ok. 7,4-7,6% i jest to wartość sporo mniejsza niż w przypadku powiatu krakowskiego, gdzie
wartość ta stanowi ok. 12,2%. Ilość pozyskiwanego drewna z terenów leśnych na przestrzeni
ostatnich 4 lat spadła z 75 m3 do 0 m3.
Obszary chronione
Ojcowski Park Narodowy
W wschodniej części obszaru gminy znajduje się fragment Ojcowski Park Narodowy, o łącznej
powierzchni 114,67 ha, tj. 5,3% ogólnej powierzchni Parku. Obszar Parku znajduje się w obrębie
części sołectw: Prądnik Korzkiewski (obejmując dno doliny Prądnika i jej zbocza), Biały Kościół
i Czajowice. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8.08.1997 r. w sprawie Ojcowskiego
Parku Narodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 607) w granicach OPN obowiązują ograniczenia działalności
gospodarczej.
Otulina Ojcowskiego Parku Narodowego
Obejmuje wschodnią część obszaru gminy po drogę krajową Kraków - Olkusz. Ograniczenia
i zasady działalności przestrzennej na obszarze otuliny OPN określał wyżej wspomniany Plan
Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego wykonany w 1998 r.
Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych
Obejmuje on pozostałą część gminy, położoną poza obszarem OPN i otuliny OPN. Składa się
z części obszarów: Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego oraz obszaru otuliny parków krajobrazowych. Zespół Jurajskich Parków
Krajobrazowych powstał na mocy Uchwały Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia
1981 r.
Dotychczasowy Plan Ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (zatwierdzony
rozporządzeniem Wojewody Krakowskiego nr 28 z 22.10.1998 r.) przestał obowiązywać. W 2004 r.
opracowano nowe projekty planów ochrony dla obszarów Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Poniżej scharakteryzowano główne zapisy projektów
planów ochrony mające bezpośredni związek z problematyką planowania przestrzennego (16).
Tereny Parków dzieli się na obszary działań ochronnych:




Obszar I – o szczególnych walorach krajobrazowych, o zachowanych najwyższych walorach
krajobrazu jurajskiego, wymagający bezwzględniej ochrony – wymagający wyłączenia
z lokalizacji zabudowy.
Obszar II - o szczególnych walorach krajobrazowych, o walorach krajobrazu jurajskiego,
miejscami zubożonego działalnością człowieka, wymagający zachowania istniejących
walorów, porządkowania miejsc przekształconych – obszar ograniczonego inwestowania na
określonych warunkach.
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Obszar III - o różnorodnych walorach krajobrazowych, zainwestowany i przeznaczony
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do
zainwestowania - obejmuje wszystkie jednostki osadnicze (16).

Gospodarka odpadami
Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałą Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Plan
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, którego celem jest określenie systemu
gospodarki odpadami zgodnego z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 oraz wymaganiami
aktualnie obowiązujących przepisów prawa (17).
Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów na terenie Gminy Wielka Wieś.
Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową, przejęła na siebie gmina. W przetargu wyłoniono
konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych VAN GANSEWINKEL,
które odbiera odpady od mieszkańców gminy. Umowa zobowiązuje kontrahenta do świadczenia
usług do 30 czerwca 2015 roku. Odpady komunalne odbierają firmy:



VAN GANSEWINKEL (obsługa miejscowości Będkowice i Czajowice) oraz
SITA Małopolska Sp. z o.o. z Krakowa. (obsługa pozostałych 10 miejscowości).

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. Zgodnie
z zapisami ustawy o gospodarowaniu odpadami, opłata za odbiór odpadów od mieszkańców jest
pobierana w formie podatku. Mieszkańcy, którzy prowadzą segregację odpadów ponoszą niższe
opłaty niż osoby, które nie prowadzą selektywnej zbiórki. Podatek za wywóz odpadów można
składać u sołtysów (3).
Tabela VI.12. Rodzaj i ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Wielka Wieś

Rodzaj odpadu
Zużyte opony
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35
Urządzenia zawierające freony
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania z metali
Odpady wielkogabarytowe
Inne odpady nieulegające
biodegradacji
inne
łącznie

Ilość odebranych odpadów [Mg]
3,67
1924,98
12,62
1

0,3
105,36
138,53
0,2
59,40
95,45
1,78
2 343,29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (3)

Tabela VI.12 przedstawia ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielka Wieś
w roku 2013. Dodatkowo na terenie gminy zlokalizowany jest PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (Tabela VI.13).
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Tabela VI.13. Rodzaj oraz masa zebranych odpadów w PSZOK w Gminie Wielka Wieś

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych
Odpady Wielkogabarytowe
Odpady ulegające biodegradacji
Gruz Ceglany
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Opakowania ze szkła
Tekstylia
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione
w 20 01 27
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Odzież
Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Łącznie

Masa zebranych odpadów
komunalnych [Mg]
13,58
0,8
1,42
0,015
0,96
0,12
1,043
0,038
0,002
0,114
0,568
0,257
1,08
0,031
0,663
0,078
0,243
24,474

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (3)

Nowy system zarządzania odpadami ma na celu zachęcenie mieszkańców do segregacji odpadów
a jednocześnie zniechęcenie ich do wyrzucania odpadów na dzikie wysypiska lub do spalania
w kotłowniach indywidualnych. Gmina w 2010 rok usunęła 29 dzikich wysypisk mieszczących się na
jej terenie, a w roku 2013 – 30 dzikich wysypisk. Ilość zebranych odpadów komunalnych podczas
likwidacji dzikich wysypisk wyniosła 71 Mg w 2010 roku i 47,5 Mg w 2013 roku. (2)
Na terenie gminy nie istnieje żadna instalacja do pozyskania magazynowania lub spalania biogazu
wysypiskowego.
Jakość powietrza
Gmina Wielka Wieś pod względem oceny jakości powietrza została przydzielona do strefy
małopolskiej. Strefa ta została zaklasyfikowana do klasy C. Oznacza to, że na terenie strefy
występują przekroczenia stężeń substancji dopuszczalnych powiększone o margines tolerancji.
Stężenia te są przekroczone dla pyłu i benzopirenu zawartego w pyle. Wysokości stężeń
średniorocznych benzo(a)pirenu zależą od wielkości emisji ze źródeł powierzchniowych
zlokalizowanych nie tylko na terenie danej gminy czy powiatu, ale również powiatów sąsiadujących,
a nawet tych zlokalizowanych poza województwem małopolskim. z danych oraz symulacji
modelowych wynika, że 100% mieszkańców województwa małopolskiego mieszka na obszarach
przekroczeń docelowych poziomów średniorocznych benzo(a)pirenu. Rysunek VI-11 przedstawia
model rozkładu stężeń benzo(a)pirenu w gminie oraz na terenach ościennych. Kolor ciemno
czerwono-szary to stężenie powyżej 5,01 µg/m3 – m.in. obszar Krakowa; kolor czerwony to obszar
o stężeniu od 2,01 do 5,00 µg/m3. Poziom docelowy stężenie średniorocznego benzo(a)pirenu
wynosi 1 ng/m3.
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Warto nadmienić, że zawarty w pyle benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, za to dużą
toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Związki te mają
udowodnione właściwości kancerogenne (rakotwórcze) i mutagenne (powodujące mutacje
genetyczne, co oznacza, że reagują z DNA).
Wartości stężeń pozostałych substancji monitorowanych na terenie strefy nie charakteryzują się
przekroczeniami norm i zaliczane są do klasy A (18).

Rysunek VI-11. Narażenie mieszkańców gminy na zanieczyszczenia w powietrzu
Źródło: (19)

Rysunek VI-11 przedstawia model narażenia mieszkańców Gminy Wielka Wieś na
zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Na większości terenów gminy narażenie
mieszkańców na zanieczyszczenia jest małe jedynie wzdłuż drogi krajowej 94 zauważyć można
zwiększony poziom oddziaływania na mieszkańców.
Na jakość powietrza w gminie szczególny wpływ mają emisje pochodzące z kotłowni i palenisk
indywidualnych, transportu oraz emisje z przemysłu pochodzące z gmin ościennych oraz
województwa śląskiego (emisja transgraniczna). Do podmiotów mogących wpływać na jakość
powietrza poprzez łatwość przenoszenia się zanieczyszczeń powietrza i ich transgraniczny
charakter możemy wymienić:
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Południowy Koncern Energetyczny S.A. Siersza w Trzebini należący do Tauron S.A.;
Arcelor Mittal Poland S.A. Kraków;
Elektrociepłownia Kraków S.A.

Na terenie gminy nie są zlokalizowane przedsiębiorstwa zaliczane do szczególnie uciążliwych,
mogących powodować zagrożenie środowiska poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Przez obszar gminy przebiega droga krajowa 94, o dużym natężeniem ruchu. Droga ta przebiega
przez większość sołectw gminy (Modlniczka, Modlnica, Szyce, Wielka Wieś, Biały Kościół,
Czajowice). Pojazdy spalinowe emitują gazy spalinowe, a także pył. Ilość emitowanych
zanieczyszczeń zależy od wielu czynników: rodzaju paliwa; rodzaju silnika; zastosowania filtrów
w pojazdach; sposobu jego eksploatacji, płynności ruchu, jakości nawierzchni dróg Należy
uwzględnić również emisję pyłów pochodzącą ze ścierania nawierzchni dróg i opon. Na emisję
główny wpływ ma także stan poboczy dróg. a zwłaszcza ich stan i stopień zanieczyszczenia (m.in.
piasek ,sól , resztki roślin). Ze względu na osiadanie zanieczyszczeń atmosferycznych są one
źródłem nie tylko zanieczyszczenia powietrza, ale również wód powierzchniowych, roślin i gleby.
Identyfikacja obszarów problemowych
Na podstawie stanu obecnego określone zostały obszary problemowe Gminy Wielka Wieś.
Budownictwo
Na sektor budownictwa składa się budownictwo mieszkalne, usługowe i publiczne. Sektor
budownictwa w znacznym stopniu przyczynia się do emisji CO2 za sprawą konieczności
wytwarzania energii cieplnej do ogrzewania mieszkań oraz energii elektrycznej wykorzystywanej do
oświetlenia i zasilania urządzeń. W obszarze budownictwa możemy wyróżnić następujące obszary
problemowe.
Ograniczenie zużycia energii użytkowej
Struktura wiekowa budynków mieszkalnych w gminie została określona na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji. Na podstawie uzyskanych informacji oszacowano średni wiek
budynków mieszkalnych w gminie na poziomie 24 lat. Należy nadmienić, że jest to wynik niższy niż
przeciętny wiek domów w powiecie krakowskim (42 lata, (2)). Wynik ten może być spowodowany
procesem migracji osób z Miasta Krakowa na teren gminy. Budynki starsze niż budynki
o oszacowanym średnim wieku, w większości wymagają dużych nakładów materiałów i zabiegów
dociepleniowych w celu zmniejszenia ilości traconej energii cieplnej co w rezultacie zmniejszy
zużycie paliw, a tym samy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Na podstawie inwentaryzacji
określono również średni wiek źródeł grzewczych, który szacuje się na ok. 8 lat (6).
Proponowane działania ograniczające zużycia energii użytkowej to:






termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej,
termomodernizacja obiektów usługowych,
termomodernizacja budynków mieszkalnych,
budowa nowych obiektów w wysokim standardzie energetycznym,
promocja oszczędzania energii i racjonalnego wykorzystania zasobów.

Termomodernizacja powinna obejmować docieplenie przegród zewnętrznych (ścian i stropów),
wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Termomodernizacja każdorazowo powinna być połączona
z modernizacją instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

27

Likwidacja palenisk węglowych
Na terenie gminy szacunkowo funkcjonuje 119 piece kaflowe oraz 1931 kotły węglowe, co łącznie
daje liczbę 2050 palenisk węglowych oraz 155 kominków (6).
Proponowane działania eliminujące paleniska węglowe:






zastąpienie palenisk węglowych urządzeniami spalającymi gaz ziemny,
zastąpienie palenisk węglowych kotłami na olej opałowy,
zastąpienie palenisk węglowych starego typu na kotły V klasy,
wykorzystanie wspomagająco odnawialnych źródeł energii,
zastąpienie palenisk węglowych urządzeniami elektrycznymi.

Efektywność energetyczna
Instalacje grzewcze, wentylacja i klimatyzacja, instalacje do przygotowywania ciepłej wody
użytkowej, oświetlenie oraz urządzenia AGD i RTV często cechują się niską sprawnością
i nadmiernym zużyciem energii.
Proponowane działania zwiększające efektywność energetyczną instalacji i urządzeń to:








modernizacja lokalnych źródeł ciepła,
modernizacja instalacji ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody,
wymiana gazowych ogrzewaczy ciepłej wody na wysokosprawne lub zastąpienie ich
instalacją centralnej ciepłej wody,
odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej,
modernizacja oświetlenia,
wymiana wyposażenia (urządzenia AGD, RTV i komputerowe) na energooszczędne,
monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii.

Zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii
Stopień wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie jest stosunkowo niski, jednak
podczas ankietyzacji wielu mieszkańców bo aż 76,7 % wykazało zainteresowanie wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w przypadku dofinansowania.
Proponowane działania zwiększające udziału OZE to:




wykorzystanie energii słonecznej poprzez zabudowę kolektorów do podgrzewania ciepłej
wody lub paneli fotowoltaicznych,
pasywne wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie poprzez maksymalizację zysków
ciepła,
wykorzystanie energii gruntu, powietrza lub wody poprzez zabudowę pomp ciepła.
Gospodarka komunalna

Oświetlenie uliczne
Gminna infrastruktura oświetleniowa wymaga modernizacji źródeł.
Proponowane działania:




wymiana opraw oświetleniowych na bardziej efektywne (np. opartych na diodowych źródłach
światła lub typu LED),
stosowanie w znakach D-6 opraw LED,
zastosowanie reduktorów napięcia,
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rozbudowa systemu zdalnego nadzorowania i sterowania,
budowa autonomicznych punktów oświetleniowych solarno-wiatrowych oraz solarnych
Jakość powietrza

Gmina Wielka Wieś zgodnie z roczna oceną stanu jakości powietrza została zaklasyfikowana do
strefy „C”. Przydział do strefy „C” spowodowany jest występowaniem stężeń pyłu zawieszonego
powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. Pozostałe mierzone
parametry jakości powietrza są w normie i nie przekraczają wartości dopuszczalnych ustalonych
przez Ministra Środowiska (Dz. U. nr 87 z dnia 27.06.2002 r., poz. 796).
Przekroczenia wynikają w głównej mierze z:




wpływu emisji komunikacyjnych;
spalania słabej jakości paliw i odpadów w gospodarstwach domowych;
wpływu emisji z zakładów przemysłowych zlokalizowanych poza terenem gminy.

Transport
Główny ciąg komunikacyjny występujący na terenie gminy to droga krajowa 94. Jest to droga
o dużym natężeniu ruchu pojazdów spalinowych, powoduje to zwiększoną emisję liniową. w celu
zmniejszenia udziału pojazdów indywidualnych należy dostosować transport zbiorowy do potrzeb
mieszkańców.
Warto zauważyć, że sieć drogowa w gminie należy do najsłabiej skomunikowanych, zarówno
transportem publicznym jak i drogowym w skali aglomeracji krakowskiej (8).
Identyfikacja obszarów problemowych pozwoli określić działania, które przyczynią się do:






Poprawy jakości powietrza w gminie;
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej;
Zmniejszenie zużycia paliw węglowych;
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Aspekty organizacyjne i finansowe
Aspekty organizacyjne
Realizacja PGN podlega władzom Gminy Wielka Wieś. Zadanie określone w Planie będą
realizowane w Gminie za pośrednictwem jednostek i spółek gminnych oraz interesariuszy
zewnętrznych. Jednostką koordynującą i monitorującą realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
w Gminie będzie stanowisko Koordynatora PGN. Monitoring realizacji Planu oraz jego aktualizacja
będą leżeć w kompetencji Koordynatora.
Koordynator PGN musi kontrolować, aby wskazane w Planie zadania były:





przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego,
uwzględniane w dokumentach strategicznych i planistycznych,
uwzględniane w wewnętrznych instrukcjach Urzędu Gminnego,
realizowane z należytą starannością i w oparciu o zasadę gospodarności wydatkowania
środków publicznych

Do realizacji PGN przewiduje się zaangażowanie obecnie pracującego personelu w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś oraz jednostkach gminnych. Koordynacją realizacji polityki klimatycznej gminy będzie
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kierować Koordynator PGN. Zakres obowiązków Koordynatora jest szeroki proponuje się by powstał
zespół wspierający realizację Planu. Osoby te powinny być wyspecjalizowane w obszarze ochrony
powietrza oraz efektywności energetycznej.
Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki, grupy i organizacje, na które PGN
bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN dla gminy są wszyscy mieszkańcy,
organizacje oraz przedsiębiorstwa działające na obszarze gminy. Dwie główne grupy interesariuszy
to:
Jednostki gminne

Wydziały Urzędu Gminy, jednostki budżetowe, jednostki edukacyjne,
zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje
kultury, spółki z udziałem gminy,

Interesariusze
zewnętrzni

Mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe i inne nie będące jednostkami gminnymi.

Aspekty finansowe
Działania przewidziane w PGN 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 uwzględnienie działań w wieloletnich prognozach
finansowych oraz w budżecie gminnym i jednostek podległych, na każdy rok. Przewiduje się
pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla planowanych działań w formie bezzwrotnych
dotacji i pożyczek.
Podstawą do wyznaczenia kosztów działań i sposobów finansowania były szacunki oparte na
dotychczasowych doświadczeniach w realizacji oraz na dostępnych danych rynkowych.
Sumaryczne zestawienie kosztów przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy PGN.
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.
Dla każdego działania (w części dotyczącej planowanych działań) określono źródła finansowania.
Dostępne obecnie źródła (poza budżetem gminy), to przede wszystkim:








Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”;
Program LIFE+;
System Zielonych Inwestycji – programy priorytetowe:
 „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia
źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”;
 LEMUR energooszczędne budynki użyteczności publicznej;
 BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii;
 Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE;
NFOŚiGW - Efektywne wykorzystanie energii:
 dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych;
 dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne;
 preferencyjne warunki finansowania dla „zielonych gmin”;
Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego:
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 premia termomodernizacyjna;
 premia remontowa;
Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”:
 Program Efektywności Energetycznej w Budynkach;
 Program Modernizacji Kotłów;
System białych certyfikatów;
Finansowanie w formule ESCO

Wskazane możliwości finansowania mogą ulec zmianie na etapie tworzenia dokumentu jak również
w trakcie realizacji działań ujętych w PGN.
Środki na monitoring i ocenę realizacji planu
Prowadzenie stałego monitoringu PGN jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu działań
i osiąganiu założonych celów. Monitoring realizacji PGN na poziomie gminy będzie prowadzony
zgodnie z ogólnymi wytycznymi do monitoringu PGN dla Metropolii Krakowskiej, zawartymi w
rozdziale „Monitoring i raportowanie”.
Koordynator (lub zespół koordynujący) PGN będzie odpowiedzialny za zebranie danych dla zadań
realizowanych na poziomie gminy oraz za aktualizację Bazy Emisji w zakresie danych
energetycznych.
Poza środkami niezbędnymi na utrzymanie etatu (etatów) koordynatora PGN na poziomie gminy nie
przewiduje się przeznaczania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia budżetu gminy, środków
finansowych na monitoring i ocenę realizacji planu. W przypadku utworzenia stanowiska
koordynatora lub zespołu koordynującego odpowiedzialnego za wdrażanie i realizację PGN,
zostanie określony zakres obowiązków.
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Analiza SWOT
Analiza SWOT jest efektywny narzędziem oceny oraz konfrontacji pomiędzy istniejącymi
uwarunkowaniami (prawnymi, finansowanymi oraz infrastrukturalnymi), a potencjałem realizacji
określonych celów. Analiza składa się z określenia czynników wewnętrznych: silnych stron (Sstrenghts) i słabych stron (weaknesses), a także czynników zewnętrznych: szans (O – opportunities)
i zagrożeń (T – threats). Silne strony i szanse są czynnikami sprzyjającymi realizacji planu, natomiast
słabe strony oraz zagrożenia wpływają na ryzyko niepowodzenia konkretnych działań, bądź całego
planu. w związku z tym, zaplanowane w PGN działania koncentrują się na wykorzystaniu szans
i mocnych stron, przy jednoczesnym nacisku na minimalizację zagrożeń.
Tabela VI.14 Analiza SWOT– uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wielka
Wieś do roku 2020

(S) SILNE STRONY

(W) SŁABE STRONY







UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE











Korzystne położenie względem
aglomeracyjnego miasta
wojewódzkiego.
Dostęp do dróg o wysokiej płynności
ruchu – DK 94 i 79.
Dostępność obwodnicy Krakowa –
Modlnica..
Dodatni przyrost naturalny.
Dobrze rozwinięta sieć
komunikacyjnych połączeń
aglomeracyjnych oraz przewoźników
prywatnych.
Wzrastająca świadomość obywatelska
i ekologiczna mieszkańców.
Wysokie walory krajobrazowoprzyrodnicze.
Korzystne trendy demograficzne –
w latach 2003-2013 stały dodatni przyrost
naturalny.










Przynależność do Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska.

(O) SZANSE

UWARUNKOWANIA
ZEWNĘTRZNE



Wysoka emisyjność pojazdów
wykorzystywanych w lokalnym
transporcie i obsługujących połączenia
aglomeracyjne
Niska sprawność i konieczność
modernizacji oświetlenia ulicznego.
Problem niskiej emisji, pochodzącej
głównie z indywidualnych systemów
grzewczych.
Zanieczyszczenie powietrza
pochodzące z wysokiego natężenia
ruchu pojazdów
Niedostateczne finansowanie działań
służących racjonalizacji zużycia
energii i redukcji emisji CO2.
Brak chodników wzdłuż drogi DK 94.
Brak dbałości o środowisko naturalne –
dzikie wysypiska w lasach.



Duże
zainteresowanie
wśród
mieszkańców odnawialnymi źródłami
energii.



Możliwość pozyskiwania środków
zewnętrznych w perspektywie roku
2020 (m.in. ZIT, RPO WM).



Działania edukacyjne wśród
mieszkańców.

(T) ZAGROŻENIA






Wzrost
udziału
transportu
indywidualnego i tranzytu w zużyciu
energii
i
emisjach
z
sektora
transportowego na terenie gminy,
Niewystarczające środki zewnętrzne
wspierające realizację działań na
poziomie
lokalnym
(ograniczenia
w źródłach i sposobie finansowania),
Poziom hałasu przy drogach krajowych
i wojewódzkich oraz w centrum, przekracza
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Bliskość lotniska – możliwość rozwoju
usług.



Rozwój komunikacji w ramach
Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego, w tym rozwój
transportu zbiorowego
i zrównoważonego



Krajowe plany i programy dotyczące
gospodarki niskoemisyjnej oraz
energetyki.



Krajowe system prawny – Ustawa
o OZE, Ustawa o efektywności
energetycznej.



Nowa perspektywa unijna 2014-2020
jako wsparcie dla inwestycji w OZE,
termomodernizację, fundusze
zewnętrzne i rządowe na działania na
rzecz efektywności energetycznej
i redukcji emisji

próg uciążliwości akustycznej dla
człowieka,



Konkurencyjność innych gmin oraz
Miasta Krakowa.

źródło: opracowanie własne
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WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
Inwentaryzację emisji wykonano zgodnie z metodologią opisaną w rozdziale 0. Dla gminy Wielka
Wieś przyjęto jako bazowy rok 2010. Emisje zostały również określone dla roku 2013. Poniżej
przedstawiono podsumowanie wyników inwentaryzacji.
Rok 2010
Rok bazowy w gminie Wielka Wieś to okres stałego rozwoju. Liczba mieszkańców oraz liczba
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy charakteryzowała się stałym
wzrostem.
Wielkość emisji w roku bazowym oszacowano na poziomie 54 486 Mg CO2. Za emisję
odpowiedzialny był przede wszystkim sektor mieszkalnictwa (łącznie 42,3% emisji), poprzez
użytkowanie energii elektrycznej i węgla; oraz sektor transportu prywatnego (40,6% emisji). Wartość
średniej emisji przypadającej na jednego mieszkańca w gminie wynosiła 5,28 Mg CO2. Udziały
poszczególnych źródeł (podsektorów) oraz nośników energii przedstawiono w tabelach oraz
wykresach poniżej.
Rok 2013
Rok 2013 w Gminie Wielka Wieś to czas kontynuacji rozwoju gospodarczego w gminie, który był już
widoczny w roku 2010.
Wielkość emisji w roku bazowym oszacowano na poziomie 44 948 MgCO2. Za emisję
odpowiedzialny był przede wszystkim sektor mieszkalnictwa (łącznie 54,5% emisji), poprzez
użytkowanie energii elektrycznej i węgla oraz sektor transportu prywatnego (23,4% emisji). Wartość
średniej emisji przypadającej na jednego mieszkańca w gminie wynosiła 4,11 MgCO2. Udziały
poszczególnych źródeł (podsektorów) oraz nośników energii przedstawiono w tabelach oraz
wykresach poniżej.
Tabela VI.15. Wielkość emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013 według podsektorów

Emisje wg podsektorów

Udział

Emisja
2010

2013

zmiana

2010

2013

Budynki mieszkalne

23 041

24 484

5,9%

42,3%

54,5%

Budynki instytucji, komercyjne
i urządzenia

8511

8903

15,6%

19,9%

Oświetlenie publiczne

602

711

15,3%

1,1%

1,6%

Transport drogowy publiczny

211

323

34,7%

0,4%

0,7%

Transport drogowy prywatny

22122

10526

-110,2%

40,6%

23,4%

SUMA

54 486

44 948

-21,2%

100%

100%

4,4%

źródło: opracowanie własne
Tabela VI.16. Wielkość emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013 według nośników energii

Emisje wg źródeł energii
Gaz ziemny

Udział

Emisja
2010
4 182

2013

zmiana

2010

2013

6 409

34,7%

7,7%

14,3%

Gaz ciekły

406

415

2,2%

0,7%

0,9%

Olej opałowy

518

376

-37,8%

1,0

0,8%

Olej napędowy

15209

6 491

-134,3%

27,9%

14,4%
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Benzyna

6718

3 943

-70,4%

12,3%

8,8%

Węgiel kamienny

12324

11 089

-11,1%

22,6%

24,7%

Energia elektryczna

15 129

16 223

6,7%

SUMA

54 486

44 948

-21,2%

27,8%
100,0%

36,1%
100,0%

źródło: opracowanie własne
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Rysunek VI-12. Wielkość emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013 według podsektorów w Gminie
Wielka Wieś
źródło: opracowanie własne
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Rysunek VI-13. Udział podsektorów w całkowitej emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013.
źródło: opracowanie własne
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Rysunek VI-14. Wielkość emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013 według nośników energii
źródło: opracowanie własne
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Rysunek VI-15. Udział wykorzystywanych nośników energii w całkowitej emisji CO2 w Gminie Wielka Wieś w
latach 2010 i 2013..
źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Wielkość bezpośredniej i pośredniej emisji CO2 z obszaru Gminy Wielka Wieś pomiędzy rokiem
2010 a 2013 zmniejszyła się o -21,2% (99 434Mg CO2). Średnia emisja na jednego mieszkańca w
gminie zmalała z poziomu 5,28 Mg CO2 (rok 2010) do poziomu 4,11 Mg CO2 (rok 2013). Było to
spowodowane przede wszystkim:
1. Prawie dwukrotnym zmniejszeniem udziału sektora transportu prywatnego i komercyjnego
w emisji na terenie gminy – spadek ponad 110,2% emisji CO2.
2. Zmniejszenie udziału sektora transportu prywatnego spowodowało zmniejszenie zużycia
oleju napędowego (o 134,3%) i benzyny (o 70,4%).
3. Spadek zużycia węgla kamiennego (o 11,1%), oleju opałowego (37,8%) oraz wzrost zużycia
gazu ziemnego (o 34,7%).
Należy wskazać również kilka istotnych zmian na przestrzeni lat w Gminie Wielka Wieś:




Wzrosła emisja z sektora transportu zbiorowego – wzrost o 34,7%.
Wzrosła emisja pochodząca z oświetlenia komunalnego – wzrost o 15,3%.
Wzrost emisji z budynków mieszkalnych – wzrost emisji o 5,9%.
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DZIAŁANIA, ZADANIA i ŚRODKI ZAPLANOWANE w PERSPEKTYWIE
DŁUGOTERMINOWEJ i KRÓTKOTERMINOWEJ DLA GMINY WIELKA
WIEŚ
Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
Strategia długoterminowa Gminy Wielka Wieś w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zakładająca
osiągnięcie znaczącej 80% redukcji emisji gazów cieplarnianych w pespektywie do roku 2050,
realizowana będzie we wszystkich wyznaczonych obszarach działania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.
Strategia długoterminowa
Strategia długoterminowa przedstawia kierunki realizacji działań w Gminie Wielka Wieś,
realizowanych zarówno przez gminę, jej jednostki a także interesariuszy zewnętrznych,
w perspektywie do roku 2040. Kierunki wyznaczono dla każdego z obszarów opisanych w rozdziale
Stan obecny. Kierunki działań w obszarach wzajemnie się uzupełniają i są ze sobą ściśle powiązane.
Strategia długoterminowa jest zgodna z Narodowym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej.
Energetyka
W ramach tego obszaru realizowane są działania w zakresie efektywnej produkcji i dystrybucji
energii służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń:
1. Rozwój indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła w obszarach, gdzie rozwój sieci
ciepłowniczej jest nieuzasadniony. Źródła te powinny wykorzystywać energię odnawialną,
lub niskoemisyjne paliwa kopalne (np. gaz ziemny).
2. Maksymalne ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych –
w różnych formach (szczególnie energia słoneczna, geotermalna, biopaliwa).
3. Modernizacja oświetlenia publicznego – całkowita modernizacja systemu oświetlenia ulic,
sygnalizacji ulicznej i podświetlenia budynków, z uwzględnieniem ekonomicznie
uzasadnionych rozwiązań.
4. Stosowanie innych rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia emisji w obszarze
produkcji i dystrybucji energii oraz oświetlenia (np. stwarzanie możliwości uzyskania
dofinansowania na realizację inwestycji związanej z OZE i efektywnością energetyczną).
Budownictwo i gospodarstwa domowe
W ramach tego obszaru realizowane są działania w zakresie podnoszenia efektywności
wykorzystania i produkcji energii w budynkach służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych
i innych zanieczyszczeń:
1. Termomodernizacja oraz zastosowanie środków poprawy efektywności energetycznej
i ograniczania emisji w budynkach użyteczności publicznej – zapewnienie maksymalnej,
ekonomicznie uzasadnionej modernizacji termicznej budynków w zasobie gminy.
2. Termomodernizacja oraz zastosowanie środków poprawy efektywności energetycznej
i ograniczania emisji w budynkach mieszkalnych.
3. Termomodernizacja oraz zastosowanie środków poprawy efektywności energetycznej
i ograniczania emisji w pozostałych budynkach (handel, usługi, przemysł i in.).
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4. Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz sektora mieszkaniowego
i pozostałych z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności energetycznej (zwłaszcza
standard pasywny i niskoenergetyczny) i zastosowaniem OZE.
5. Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków
i ograniczania emisji (mechanizmy finansowania, udostępnianie wiedzy i narzędzi).
6. Wdrażanie systemów certyfikacji energetycznej i środowiskowej budynków.
7. Stosowanie innych rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia emisji w budownictwie.
Transport
Strategia w tym obszarze zakłada tworzenie optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego
przemieszczania osób oraz towarów w mieście i obszarze metropolitalnym, przy spełnieniu wymogu
ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska. w ramach tego obszaru realizowane są
działania szczególnie w zakresie transportu publicznego, prywatnego, rowerowego, a także
zrównoważonej mobilności mieszkańców, służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych
zanieczyszczeń:
1. Rozwój sieci transportu publicznego –infrastruktura dla komunikacji zbiorowej, parkingi
Park&Ride i Bike&Ride.
2. Rozwój sieci połączeń drogowych o układzie obwodnicowo-promienistym, z uwzględnieniem
multimodalności (w tym ścieżki rowerowe, drogi piesze).
3. Rozwój sieci wypożyczalni i infrastruktury dla pojazdów niskoemisyjnych (rowery).
4. Stosowanie innych rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia emisji w obszarze
transportu.
Rolnictwo i rybactwo
W ramach tego obszaru realizowane są działania w zakresie ograniczania emisji gazów
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem ziemi na cele rolnicze oraz
rybactwem:
1. Wdrażanie nowych technik uprawy i hodowli ograniczających emisję gazów cieplarnianych
(m.in. pasze, zarządzanie odpadami oraz właściwe stosowanie nawozów);
2. Wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną gospodarstw rolnych.
3. Promowanie lokalnych produktów rolnych, tworzenie warunków do lokalnej produkcji
owocowo-warzywnej w obszarach zabudowy miejskiej (np. uprawy na dachach).
4. Wdrażanie innych rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia emisji z gospodarki rolnej
i rybactwa.
Lasy i tereny zielone
W ramach tego obszaru realizowane są działania w zakresie zwiększania zdolności pochłaniania
dwutlenku węgla z atmosfery oraz wspomagająco w zakresie ograniczania emisji gazów
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z pozostałych obszarów (szczególnie z transportu):
1. Zwiększanie powierzchni terenów zielonych (szczególnie parki, aleje i inne formy zieleni
uwzgledniające drzewa).
2. Tworzenie połączeń istniejących terenów zieleni (sieć terenów zielonych) umożliwiających
niskoemisyjną komunikację (piesza, rowery).
3. Przekształcanie terenów rolniczych w tereny zieleni miejskiej.
4. Wdrażanie innych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia zdolności pochłaniania
oraz ograniczenia emisji.
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Przemysł
W ramach tego obszaru realizowana jest strategia Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji
gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, a także efektywnego wykorzystania zasobów.
w szczególności realizowane będą działania w zakresie:
1. Realizacja wymogów dyrektyw i polskiego prawa dotyczących ograniczania emisji
i efektywności energetycznej w przemyśle (m.in. dyrektywa w sprawie systemu handlu
emisjami, dyrektywa o emisjach przemysłowych, dyrektywa o efektywności energetycznej).
2. Wdrażanie rozwiązań ograniczających emisję w zakresie budownictwa przemysłowego.
3. Wdrażanie innych rozwiązań służących ograniczeniu emisji w przemyśle.
Handel i usługi
W ramach tego obszaru realizowane są działania służące ograniczeniu emisji z działalności
usługowej i handlowej na terenie gminy, w zakresie:
1. Wdrażanie rozwiązań ograniczających emisję w zakresie budownictwa handlowousługowego.
2. Wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych ograniczających emisję
z działalności handlowej i usługowej.
3. Wdrażanie nowych rozwiązań logistycznych i organizacyjnych ograniczających emisję
z działalności handlowej i usługowej.
4. Wdrażanie innych rozwiązań służących ograniczeniu emisji w handlu i usługach.
Gospodarka odpadami
W ramach obszaru realizowane są działania służące ograniczeniu wytwarzanej ilości odpadów oraz
ich efektywnego zagospodarowania z uwzględnieniem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych:
1. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów – poprzez efektywne wykorzystanie surowców
oraz recykling materiałów.
2. Ponowne wykorzystanie odpadów nadających się do odzysku, w tym wykorzystanie
energetyczne.
3. Ograniczenie ilości składowanych odpadów.
4. Ograniczenie emisji w procesie transportu odpadów.
5. Wdrażanie innych rozwiązań służących ograniczeniu ilości powstających odpadów oraz
ograniczeniu emisji w obszarze gospodarki odpadami.
Krótkoterminowe i średnioterminowe działania oraz zadania do roku 2020
W kontekście realizacji strategii długoterminowej, dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów
konieczne jest zaplanowanie działań i zadań do realizacji przez gminę w krótszej perspektywie
czasowej.
W perspektywie krótko i średnioterminowej znajdują się przede wszystkim zadania i działania
zaplanowane do realizacji do roku 2020. Większość działań i zadań jest uwzględniona w budżecie
gminy oraz WPF, natomiast z racji ograniczeń w budżecie gminy, nie jest możliwe aby uwzględnić
wszystkie zadania. Dlatego też w momencie pojawienia się możliwości dofinansowania, takie
zadanie zostanie wprowadzone do budżetu gminy oraz do WPF.
Zadania realizowane przez gminę i jednostki gminne powinny być wprowadzone do WPF. Mają one
również możliwie dokładnie określone pozostałe parametry realizacji oraz zdefiniowane
przewidywane źródła finansowania.
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Szczegółowe parametry przewidzianych działań i zadań (jednostka odpowiedzialna, koszty,
przewidywane źródła finansowania, efekty realizacji) określono w harmonogramie rzeczowofinansowym PGN.
Działania interesariuszy zewnętrznych realizowane na terenie gminy
Przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Wielka Wieś, za których realizację odpowiedzialne
są jednostki inne niż gminne również przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostu wykorzystania OZE i poprawy jakości powietrza,
tym samym realizując cele PGN.
W ramach działań średnio- i krótkoterminowych przedstawiono wykaz zgłoszonych
i perspektywicznych przedsięwzięć realizowanych w perspektywie do roku 2020 (i kolejnych latach),
wraz z ich szacunkowymi efektami. Poniższego wykazu nie należy traktować jako zamkniętej listy.
Wszystkie działania przyczyniające się do osiągnięcia celów PGN, które będą realizowane na
terenie gminy należy traktować jako spójne i realizujące strategię niskoemisyjną gminy Wielka Wieś.
Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania

Opis działania

1.
1.Budownoctwo, 1.1.Budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności
publicznej (komunalne)
Budownictwo
Podniesienie efektywności energetycznej
Termomodernizacja starej części budynku Gimnazjum im. ks. J.
Twardowskiego oraz wymiana stolarki okiennej.
Pełna termomodernizacyjna budynku gimnazjum - ocieplenie ścian
oraz wymiana okien i drzwi
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Wielka Wieś
Zmniejszenie zużycia energii. Zmniejszenie zużycia energii o ok.
144 MWh
33,26 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
360 000,00 zł
Budżet gminy

zł

2.
1.Budownoctwo, 1.1.Budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności
publicznej (komunalne)
Budownictwo
Podniesienie efektywności energetycznej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Pełna termomodernizacyjna budynku szkół, budynków komunalnych,
zbiorników wodnych. W zależności od dostępnych środków
budżetowych termomodernizacji zostaną poddane budynki spośród
niżej wymienionych:
• Budynek Gimnazjum w Białym Kościele – ul. Krakowska 172, 32-089
Biały Kościół
• Budynek komunalny w Bęble – ul. Krakowska 68, 32-089 Bębło
• Budynek komunalny w Czajowicach – ul. Kasztanowa 2, 32-089
Czajowice
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Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

• Budynek komunalny w Wielkiej Wsi – ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka
Wieś
Gmina Wielka Wieś, GZK
Zmniejszenie zużycia energii. Zmniejszenie zużycia energii o ok.
144 MWh
33,26 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

3.
1.Budownoctwo, 1.1.Budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności
publicznej (komunalne)
Budownictwo
Podniesienie efektywności energetycznej
Termomodernizacja ścian budynku i ocieplenie stropu nad przewiązką
w Szkole Podstawowej w Bęble oraz wymiana źródła ciepła na nowe.
Pełna termomodernizacyjna budynku gimnazjum - ocieplenie ścian
oraz wymiana okien i drzwi
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Wielka Wieś
Zmniejszenie zużycia energii o 14,4 MWh.
3,326 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
40 000zł
Budżet gminy

zł

4.
1.Budownoctwo, 1.3.Budynki mieszkalne
Budownictwo
Podniesienie efektywności energetycznej
Termomodernizacja budynków mieszkalnych
Pomoc w formie dopłat dla mieszkańców na przeprowadzenie
termomodernizacji budynków mieszkalnych - ocieplenie ścian i stropu
oraz wymiana okien i drzwi
mieszkańcy
Zmniejszenie zużycia paliw na cele grzewczej. Zmniejszenie zużycia
energii o ok. 216 MWh
49,89 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2018
450 000,00 zł
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

42

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania

5.
1.Budownictwo, 1.3. Budynki, wyposażenie i urządzenia usługowe
(niekomunalne)
Budownictwo
Podniesienie efektywności energetycznej
Termomodernizacja budynków przemysłowo-usługowych
Termomodernizacja budynków przedsiębiorstw i podmiotów
prowadzących działalność produkcyjno-usługową
przedsiębiorcy
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz paliw. Zmniejszenie zużycia
energii o ok. 29 MWh
6,652 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2018
b.d.
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

6.
3. Gospodarka komunalna, 3.3 Komunalne oświetlenie publiczne
Gospodarka komunalna
Podniesienie efektywności energetycznej
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Wymiana oświetlenia na bardziej efektywne oraz montaż oświetlenia
solarnego w przestrzeni publicznej, np. na terenach rekreacyjnych
(małe place zabaw, stawy, punkty widokowe...)
Gmina Wielka Wieś, GZK
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 175,2 MWh/rok
142,3 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

7.
3. Gospodarka komunalna, 3.3 Komunalne oświetlenie publiczne
Gospodarka komunalna
Podniesienie efektywności energetycznej
Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wraz
z otoczeniem budynków
Wymiana oświetlenia na bardziej efektywne, zastosowanie systemów
„inteligentnego oświetlenia”, wprowadzanie systemów obniżania mocy
pobranej.
Gmina Wielka Wieś, GZK
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 430MWh/rok
167 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
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Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt

2015-2020
b.d.
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

8.
1.Budownictwo, 1.3. Budynki mieszkalne
Budownictwo
Podniesienie efektywności energetycznej
Modernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych
Modernizacja oraz wymiana systemów grzewczych w budynkach
mieszkalnych. Zastąpienie kotłów węglowych, kotłami zasinanymi
gazem.
Mieszkańcy
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a tym samym paliw kopalnych,
zmniejszenie wykorzystanie energii o ok. 600 MWh.
30 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
Ok 120 000zł
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

9.
1.Budownictwo, 1.1 Budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności
publicznej (komunalne)
Budownictwo
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
Dopłaty do OZE
Dopłaty do instalacji OZE w budynkach mieszkalnych prywatnych
i komunalnych. Wykonana zostanie instalacja gruntowej pompy ciepła.
Gmina Wielka Wieś, mieszkańcy
Zwiększenie udziału energii odnawialnej.
16,63 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
150 000,00 zł
środki gminy, środki prywatne

10.
1.Budownictwo, 1.3. Budynki mieszkalne
Budownictwo
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
Wykorzystanie OZE w budynkach mieszkalnych
Montaż Odnawialnych Źródeł Energii dla budynków mieszkalnych
Gmina Wielka Wieś, mieszkańcy
Zmniejszenie zużycia paliw węglowych oraz zwiększenie udziału OZE
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Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Mg CO2/rok

Nr działania

11.
1.Budownictwo, 1.1 Budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności
publicznej (komunalne)
Budownictwo
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
Montaż Odnawialnych Źródeł Energii
Montaż Odnawialnych Źródeł Energii dla budynków użyteczności
publicznej. W zależności od dostępnych środków budżetowych
instalacje OZE zostaną zainstalowane w budynkach niżej
wymienionych:
• Budynek Gimnazjum w Białym Kościele – ul. Krakowska 172, 32-089
Biały Kościół
• Budynek ZSP w Modlnicy - ul. Sportowa 2; 32-085 Modlnica
• Budynek Szkoły Podstawowej w Bęble - ul. Krakowska 76, 32-089
Bębło
• Budynek Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – ul. Królowej
Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół
• Budynek Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – ul. Szkolna 5, 32-089
Wielka Wieś
• Budynek Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem
Zamiejscowym w Białym Kościele – ul. Szkolna 3, 32-089 Wielka Wieś
• Budynek Przedszkola Samorządowego w Modlniczce – ul. Św.
Faustyny 5, 32-085 Modlniczka
• Budynek klubu sportowego LKS Błękitni – ul. Sportowa 19, 32-085
Modlnica
• Budynek klubu sportowego LKS Jutrzenka – ul. Sportowa 3, 32-085
Giebułtów
• Budynek klubu sportowego LKS Orzeł – ul. Sportowa 14, 32-089
Bębło
• Budynek klubu sportowego LKS Błękitni – ul. Wrzosy 3, 32-085
Modlniczka
Gmina Wielka Wieś,
Zwiększenie udziału energii odnawialnej, zmniejszenie zużycia energii

Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor

do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

12.
1.Budownictwo, 1.1 Budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności
publicznej (komunalne)
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Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Budownictwo
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
Wykorzystanie OZE w nowopowstałych budynkach komunalnych
Budowa obiektów komunalnych z uwzględnieniem zastosowania
technologii OZE
Gmina Wielka Wieś
Zmniejszenie zużycia paliw węglowych oraz energii elektrycznej
Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
zł
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

13.
1.Budownictwo, 1.2 Budynki, wyposażenie i urządzenia usługowe
(niekomunalne)
Budownictwo
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
Wykorzystanie OZE w budynkach produkcyjno-usługowych
Montaż Odnawialnych Źródeł Energii dla budynków przedsiębiorstw
i podmiotów prowadzących działalność produkcyjno-usługową
przedsiębiorcy
Zmniejszenie zużycia paliw węglowych oraz energii elektrycznej.
Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

14.
1.Budownictwo, 1.3 Budynki mieszkalne
Budownictwo
Likwidacja palenisk węglowych
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz
termomodernizacja.
Wymiana 20-30 kotów węglowych na kotły gazowe lub na biomasę
oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków.
Gmina Wielka Wieś
Zmniejszenie zużycia paliw węglowych. Zmniejszenie zużycia energii o
ok. 536 MWh
165,048 Mg CO2/rok (65,268 Mg CO2/rok-wymiana 20 kotłów + 99,78
Mg CO2/rok termomodernizacja 20 budynków)
do wpisania w WPF
2015-2020
1 165 000 zł
zł
Urząd Gmin, środki inwestorów prywatnych
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Nr działania
Sektor, podsektor

15.
2. Transport, 2.1 Transport publiczny

Obszar

Transport

Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Rozbudowa sieci dróg rowerowych
Budowa trasy rowerowej Kraków-Modlnica (Szydło)
Gmina Wielka Wieś
Wzrost zainteresowanie korzystania z transportu rowerowego

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania

16.
2. Transport, 2.1 Transport publiczny
Transport
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Budowa punktu przesiadkowego
Budowa punktu przesiadkowego Park&Ride umożliwiającego
korzystanie z transportu metropolitarnego.
Gmina Wielka Wieś
Wzrost zainteresowanie korzystania z transportu publicznego

Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

9,50 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2016-2019
644 238,00 zł
zł
Gmina Wielka Wieś, MRPO 2014-2020

500,882Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
5 000 000,00zł
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

17.
2. Transport, 2.1 Transport publiczny
Transport
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Budowa ścieżki rowerowej Modlnica - Giebułtów - Wąwóz Kwietniowe
Doły
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Modlnica - Giebułtów - Wąwóz
Kwietniowe Doły
Gmina Wielka Wieś
Wzrost zainteresowanie korzystania z transportu rowerowego
47,51 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
2 500 000,00 zł
Gmina Wielka Wieś

zł
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt

18.
2. Transport, 2.1 Transport prywatny i komercyjny
Transport
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Eko jazdy
Przeprowadzenie warsztatów z Eko jazdy dla użytkowników dróg DK
94 i DK79.
Gmina Wielka Wieś
Zmniejszenie emisji CO2 z transportu indywidualnego. Zwiększenie
świadomości ekologicznej kierowców.
10,526 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
bd.
Gmina Wielka Wieś

zł

19.
2. Transport, 2.1 Transport publiczny
Transport
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Studium możliwości rozwoju ścieżek rowerowych
Opracowanie Studium możliwości rozwoju ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Wielka Wieś
Gmina Wielka Wieś
Rozwój transportu rowerowego i zwiększenie jego udziału w ogólnym
transporcie.

Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

pośrednie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący

20.
2. Transport, 2.1 Transport publiczny
Transport
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Wymiana taboru autobusowego
Wymiana taboru pojazdów na niskoemisyjny
Gmina Wielka Wieś, GZK
Rozwój transportu niskoemisyjnego publicznego i zmniejszenie zużycia
paliw.

Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

do wpisania w WPF
2015-2020
bd
Gmina Wielka Wieś

zł

Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW
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Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania
Sektor, podsektor
Obszar
Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały

21.
2. Transport, 2.1 Transport prywatny i komercyjny
Transport
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Promocja ECODRIVING’u
Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie prywatnym
- ECODRIVING
Gmina Wielka Wieś, GZK
Zmniejszenie emisji z transportu prywatnego.
10,526 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
zł
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

22.
2. Transport, 2.1 Transport publiczny
Transport
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Promocja i wsparcie transportu publicznego
Promocja i wsparcie transportu publicznego, zachęcenie mieszkańców
do korzystania z transportu publicznego.
Gmina Wielka Wieś, GZK
Zmniejszenie emisji z transportu prywatnego.
10,526 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
zł
zł
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

23.
2. Transport, 2.1 Transport publiczny
Transport
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Budowa nowych dróg i ciągów pieszych
Budowa nowych dróg i ciągów pieszych oraz modernizacja już
istniejących.
Gmina Wielka Wieś, GZK
Zwiększenie zainteresowanie wśród mieszkańców transportem
pieszym.
9,5 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.

zł
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Finansowanie

Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

Nr działania
Sektor, podsektor

24.
4.Działania nieinwestycyjne, 4.4 Informacja i edukacja

Obszar

Gospodarka komunalna

Cel szczegółowy
Nazwa działania

Niskoemisyjne zarządzanie gminą
Edukacja ekologiczna
Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji,
efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii
Gmina Wielka Wieś
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

32,036 Mg CO2/rok
do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.
Budżet gminy, Jednostki zewnętrzne

Nr działania
Sektor, podsektor

25.
4.Działania nieinwestycyjne, 4.4 Informacja i edukacja

Obszar

Gospodarka komunalna

Cel szczegółowy

Niskoemisyjne zarządzanie gminą
Kampanie społeczne związane z efektywnym i ekologicznym
transportem
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych
efektywnym i ekologicznym transportem
Gmina Wielka Wieś
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zmniejszenie
zużycia energii.

Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały

pośredni

Finansowanie

do wpisania w WPF
2015-2020
b.d.
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

Nr działania
Sektor, podsektor

26.
4.Działania nieinwestycyjne, 4.1 Planowanie gminne

Obszar

Gospodarka komunalna

Cel szczegółowy
Nazwa działania

Niskoemisyjne zarządzanie gminą
Utworzenie stanowiska Eko-Doradcy
W celu niskoemisyjnego zarządzania gminą zostanie utworzone
stanowisko Eko doradcy. Osoba ta będzie nadzorować prace realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjne. Do głównych zadań koordynatora
należeć będzie:

Opis działania
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Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

- zbieranie danych energetycznych,
- analiza stanu wdrażanie PGN,
- przetwarzanie danych,
- sporządzanie raportu z opracowanych danych oraz w razie potrzeby
przygotowanie działań naprawczych.
Gmina Wielka Wieś
Ekologiczne zarządzenie gminą, zmniejszenie zużycia energii oraz
paliw.
-pośredni
do wpisania w WPF
2015-2020
180 000,00 zł
Program LIFE

Nr działania
Sektor, podsektor

27.
4.Działania nieinwestycyjne, 4.2 Planowanie przestrzenne

Obszar

Gospodarka komunalna

Cel szczegółowy
Nazwa działania

Niskoemisyjne zarządzanie gminą
Strefy Aktywności Gospodarczej Modlnica o pow. ok. 40 ha
Uzbrojenie w media i wykonanie wewnętrznego układu
komunikacyjnego Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Modlnica 1
Gmina Wielka Wieś

Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

pośredni
do wpisania w WPF
2015-2020
14 973 584,00
Gmina Wielka Wieś

kwota

Nr działania
Sektor, podsektor

28.
3. Gospodarka komunalna, 3.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Obszar

Gospodarka komunalna; Budownictwo

Cel szczegółowy
Nazwa działania

Niskoemisyjne zarządzanie gminą
Wykorzystanie biomasy
System wykorzystywania suchej masy pościekowej z oczyszczalni
ścieków.
Gmina Wielka Wieś
Wzrost wykorzystania OZE

Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Nr działania

bd
do wpisania w WPF
2015-2020
bd
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

29.
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Sektor, podsektor

3. Gospodarka komunalna, 3.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Obszar

Gospodarka komunalna

Cel szczegółowy
Nazwa działania

Niskoemisyjne zarządzanie gminą
Modernizacja sieci wodnej i kanalizacjyjnej
Wymiana urządzeń związanych z siecią wodną i kanalizacyjną (pompy)
na energooszczędne
Gmina Wielka Wieś
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

bd
do wpisania w WPF
2015-2020
bd
Środki własne, Środki UE, Środki NFOŚiGW, Środki WFOŚiGW

Nr działania
Sektor, podsektor

30.
4. Działania nieinwestycyjne,, 4.1 Planowanie gminne

Obszar

Jakość powietrza

Cel szczegółowy
Nazwa działania

Niskoemisyjne zarządzanie gminą
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka
Wieś
Gmina Wielka Wieś
Obniżenie ponoszonych kosztów na zakup energii elektrycznej i paliw.

Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Wpływ pośredni
do wpisania w WPF
2015-2018
765 000,00
Gmina Wielka Wieś

Nr działania
Sektor, podsektor

31.
4. Działania nieinwestycyjne,, 4.3 Zamówienia publiczne

Obszar

Gospodarka komunalna

Cel szczegółowy
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Przewidywany efekt
Szacunkowa redukcja
emisji CO2eq
Pozycja w WPI / nr zadania
Okres realizacji
Koszt całkowity /pozostały
Finansowanie

Niskoemisyjne zarządzanie gminą
„Zielone” zamówienie publiczne
Uwzględnienie elementów ekologicznych w SIWZ
Gmina Wielka Wieś
Wzrost stosowanych ekologicznych produktów/usług
Wpływ pośredni
do wpisania w WPF
2015-2020
-
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Tabela VI.17. Zestawienie zadań i celów szczegółowych w Gminie Wielka Wieś

Podniesienie
efektywności
energetycznej

Nazwa działania

Termomoderniza
cja starej części
budynku
Gimnazjum im.
ks. J.
Twardowskiego
oraz wymiana
stolarki okiennej.
Termomoderniza
cja budynków
użyteczności
publicznej
Termomoderniza
cja ścian budynku
i ocieplenie
stropu nad
przewiązką w
Szkole
Podstawowej w
Bęble oraz
wymiana źródła
ciepła na nowe.
Termomoderniza
cja budynków
mieszkalnych
Termomoderniza
cja budynków
przemysłowousługowych
Wymiana
oświetlenia
ulicznego na
energooszczędne
Wymiana
oświetlenia
wewnętrznego i
zewnętrznego
wraz z
otoczeniem
budynków
Modernizacja
systemów
grzewczych w
budynkach
mieszkalnych
Dopłaty do OZE
Zwiększenie
udziału energii ze
źródeł
odnawialnych
Montaż
Odnawialnych
Źródeł Energii

x

Cel szczegółowy
Zwiększenie
Likwidacja
Ograniczen
udziału
palenisk
ie emisji z
energii ze
węglowych
transportu
źródeł
odnawialnych
x

Niskoemisyjne
zarządzanie
gminą

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
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Wykorzystanie
OZE w
nowopowstałych
budynkach
komunalnych
Wykorzystanie
OZE w
budynkach
produkcyjnousługowych
Wymiana źródeł
ciepła w
gospodarstwach
domowych oraz
termomodernizacj
a
Rozbudowa sieci
dróg rowerowych
Budowa punktu
przesiadkowego
Budowa ścieżki
rowerowej
Modlnica Giebułtów Wąwóz
Kwietniowe Doły
Eko jazdy
Studium
możliwości
rozwoju ścieżek
rowerowych
Wymiana taboru
autobusowego
Promocja
ECODRIVING’u
Promocja i
wsparcie
transportu
publicznego
Budowa nowych
dróg i ciągów
pieszych
Edukacja
ekologiczna
Kampanie
społeczne
związane z
efektywnym i
ekologicznym
transportem
Utworzenie
stanowiska EkoDoradcy
Strefy Aktywności
Gospodarczej
Modlnica o pow.
ok. 40 ha
Wykorzystanie
biomasy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Modernizacja
sieci wodnej i
kanalizacyjnej
Realizacja Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
„Zielone”
zamówienie
publiczne

x

x

x

x

x

x

x

Źródło: Opracowanie własne

Harmonogram realizacji działań i harmonogram rzeczowo-finansowy PGN
Harmonogram w załączniku nr 0.1.
Podsumowanie przewidywanych efektów wdrożenia strategii długoterminowej i realizacji
działań
Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów,
pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych działań.
Możliwość realizacji działań jest uzależniona od pozyskania zewnętrznych środków finansowych,
stąd też należy przewidzieć realizację zadań szczególnie na okres 2015-2020, czyli nową
perspektywę finansową UE, w ramach której znaczne środki mają być przewidziane na finansowanie
zadań w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej czy też niskoemisyjnego
transportu.
Działania w ramach PGN to również wymierne oszczędności dla gminy wynikające z podjętych
działań w zakresie poszanowania i oszczędności energii (elektrycznej, cieplnej, paliwa transportowe
i in.). Z realizacji działań wynikają również pośrednie korzyści takie jak ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza do środowiska (m.in. pyły, benzo(α)piren oraz tlenki azotu i siarki), co
wpłynie pozytywnie na zdrowie i poprawę jakości życia mieszkańców gminy.
Poprzez ograniczenie zużycia energii przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych oraz wykształcenie pozytywnych nawyków a jednocześnie poprzez wzrost
produkcji energii z OZE, realizacja działań wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Wielka Wieś będzie miała wpływ na wzrostu lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego
w obszarze Gminy.
Na wpływ realizacji PGN w zakładanym zakresie będzie mieć wpływ poziom zaangażowania
lokalnych władz samorządowych. Władze gminy powinny być zaangażowane i wspierać inicjatywy
wpisujące się w niskoemisyjną politykę rozwoju Polski.
W przypadku realizacji wszystkich założonych działań nastąpi całkowita redukcja w roku 2020
o 1023 Mg CO2.

55

Spis rysunków
Rysunek VI-1. Mapa Gminy Wielka Wieś ........................................................................................ 7
Rysunek VI-2. Zmiany liczby ludności w Gminie Wielka Wieś w latach 2003– 2013 ....................... 8
Rysunek VI-3. Ludność w poszczególnych sołectwach gminy Wielka Wieś 2000-2014 .................. 9
Rysunek VI-4. Sieć elektromagnetyczna na terenie Gminy Wielka Wieś ....................................... 11
Rysunek VI-5. Średni udział poszczególnych sposobów ogrzewania w Gminie Wielka Wieś ........ 13
Rysunek VI-6. Strefy energetyczne wiatru w Polsce ..................................................................... 14
Rysunek VI-7. Struktura wiekowa budynków w powiecie krakowskim ........................................... 16
Rysunek VI-8. Mieszkania oddane na 10 tys. Mieszkańców w Metropolii Krakowskiej .................. 17
Rysunek VI-9. Stan jakości dróg krajowych w gminie Wielka Wieś ............................................... 18
Rysunek VI-10. Średnie dobowe natężenie ruchu na drogach krajowych w 2010 roku w gminie
Wielka Wieś .................................................................................................................................. 19
Rysunek VI-11. Narażenie mieszkańców gminy na zanieczyszczenia w powietrzu ....................... 26
Rysunek VI-12. Wielkość emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013 według
podsektorów w Gminie Wielka Wieś ............................................................................................. 35
Rysunek VI-13. Udział podsektorów w całkowitej emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010
i 2013. ........................................................................................................................................... 36
Rysunek VI-14. Wielkość emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013 według nośników
energii ........................................................................................................................................... 36
Rysunek VI-15. Udział wykorzystywanych nośników energii w całkowitej emisji CO2 w Gminie
Wielka Wieś w latach 2010 i 2013.. ............................................................................................... 37

Spis tabel
Tabela VI.1. Sektory i podsektory społeczno-gospodarcze ............................................................. 5
Tabela VI.2. Przyrost naturalny liczby ludności ............................................................................... 7
Tabela VI.3. Długość sieci energetycznej w gminie Wielka Wieś .................................................. 10
Tabela VI.4. Oświetlenie uliczne w gminie Wielka Wieś ................................................................ 12
Tabela VI.5. Ilość odbiorców gazu na terenie Gminy Wielka Wieś ................................................ 12
Tabela VI.6. Potencjalna energia użyteczna w kWh/m2/rok w południowej części Polski .............. 13
Tabela VI.7. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w gminie Wielka
Wieś.............................................................................................................................................. 15
Tabela VI.8. Średnie dobowe natężenie ruchu na drogach krajowych........................................... 18
Tabela VI.9 Liczba zarejestrowanych pojazdów w gminie Wielka Wieś......................................... 20
Tabela VI.10. Ilość osób bezrobotnych w Gminie Wielka Wieś ..................................................... 22
Tabela VI.11.Charakterystyka gospodarki leśnej w Gminie Wielka Wieś ...................................... 22
Tabela VI.12. Rodzaj i ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Wielka Wieś ........................... 24
Tabela VI.13. Rodzaj oraz masa zebranych odpadów w PSZOK w Gminie Wielka Wieś .............. 25
Tabela VI.14 Analiza SWOT– uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych
w Gminie Wielka Wieś do roku 2020 ............................................................................................. 32
Tabela VI.15. Wielkość emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013 według podsektorów
..................................................................................................................................................... 34
Tabela VI.16. Wielkość emisji CO2 w gminie Wielka Wieś w latach 2010 i 2013 według nośników
energii ........................................................................................................................................... 34
Tabela VI.17. Zestawienie zadań i celów szczegółowych w Gminie Wielka Wieś.......................... 53

56

Bibliografia
1. Portal internetowy: www.maps.google.pl.
2. Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych. 2015.
3. Dane przekazane przez - Urząd Gminy Wielka Wieś.
4. Projekt założeń do planu zaopatrzenia z ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
gminy Wielka Wieś na lata 2013-2030.
5. Dane przekazane przez-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 2015.
6. Raport z inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe. 2015.
7. Instytut meteorologii i gospodarki wodnej.
8. Strategia Zintegrowanych
Funkcjonalnego. 2015.

Inwestycji

Terytorialnych

dla

Krakowskiego Obszaru

9. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Raport o stanie technicznym sieci dróg
krajowych na koniec 2013 roku, załącznik 2.
10. Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i. Generalny pomiar ruchu.
11. Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla gminy Kraków i gmin
sąsiadujących.
12. Portal internetowy - www.mpk.pl.
13. Dane udostepnione przez - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 2015.
14. Portal internetowy - http://www.wielka-wies.pl/szlaki-turystyczne-i-trasy-tematyczne/.
2015 : brak nazwiska.
15. Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020.
16. Plan Odnowy Miejscowości Modlniczka. 2009.
17. Portal internetowy - http://www.wielka-wies.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/.
2015.
18. Portal internetowy Wrota Małopolski. 2015.
19. Portal internetowy - miip.geomalopolska.pl/powietrze. 2015.

57

