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Spis skrótów i poj"#: 
 
B(a)P � benzo(a)piren, � przedstawiciel wielopier#cieniowych w!glowodorów aromatycznych 
(WWA) 
c.o. � Centralne ogrzewanie  
CO2 � dwutlenek w!gla 
c.w.u. � Ciep"a woda u&ytkowa 
Dyrektywa CAFÉ - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 
maja 2008 r. w sprawie jako#ci powietrza i czystszego powietrza dla Europy  
EMISJA substancji do powietrza � wprowadzanie w sposób zorganizowany (poprzez 
emitory) lub niezorganizowany (z dróg, z ha"d, sk"adowisk, w wyniku po&arów lasów) 
substancji gazowych lub py"owych do powietrza na skutek dzia"alno#ci cz"owieka lub ze 
'róde" naturalnych  
EMISJA WTÓRNA � zanieczyszczenia py"owe powstaj%ce w wyniku reakcji i procesów 
zachodz%cych podczas transportu na du&e odleg"o#ci gazów (SO2, NOx, NH3, oraz lotnych 
zwi%zków organicznych) oraz reemisja tj. unoszenie py"u z pod"o&a (szczególnie na terenie 
miast)  
GDDKiA � Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
GIO: � G"ówny Inspektor Ochrony :rodowiska 
GIS � System Informacji Geograficznej, z ang. Geographic Information System  
IMISJA � st!&enia zanieczyszcze+ w powietrzu 
KOBIZE - Krajowy O#rodek Bilansowania i Zarz%dzania Emisjami  
Mg � Megagram (1 Mg = 1 tona) 
MJ � Mega d&ule 
NFO:iGW w Warszawie � Narodowy Fundusz Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej; 
od 1.01.2010 r. - pa+stwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  
NO2 � Ditlenek azotu 
NOx � Tlenki azotu 
OZE � odnawialne 'ród"a energii  
O3 � Ozon 
PM � Py" drobny, z ang. Particulate Matter  
PO: � Prawo Ochrony :rodowiska 
SDR � :redni Dobowy Ruch 
SO2 � Ditlenek siarki 
STANDARDY JAKO:CI POWIETRZA � poziomy dopuszczalne substancji oraz pu"ap 
st!&enia ekspozycji, które musz% by$ osi%gni!te w kre#lonym czasie 
TERMOMODERNIZACJA � przedsi!wzi!cie maj%ce na celu zmniejszenie zapotrzebowania i 
zu&ycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym 
WFO:iGW � Wojewódzki Fundusz Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej 
WIO: � Wojewódzki Inspektorat Ochrony :rodowiska 
*RÓD<O POWIERZCHNIOWE � 'ród"o, w którym emisja obywa si! z okre#lonej 
powierzchni; w przypadku tego rodzaju 'róde" nie jest mo&liwe podanie szczegó"owych 
parametrów technicznych, mo&liwe jest jedynie okre#lenie jego wysoko#ci. 
*RÓD<O PUNKTOWE � 'ród"o, w którym emisja odbywa si! w sposób zorganizowany z 
konkretnie okre#lonymi parametrami technicznymi (wysoko#$, #rednica, temperatura oraz 
pr!dko#$ wyrzutu spalin) 
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1. Streszczenie w j"zyku niespecjalistycznym 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków jest dokumentem 
opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony :rodowiska 
i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Burmistrza Wyszkowa.  Wykonanie projektu jest 
wspó"finansowane przez Uni! Europejsk% ze #rodków Funduszu Spójno#ci w ramach 
Programu Infrastruktura i :rodowisko. 

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityk% Polski i wynika z Za"o&e+ 
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyj!tych przez Rad! 
Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczyni$ si! do osi%gni!cia celów 
strategicznych okre#lonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.> 

I. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
II. zwi!kszenia udzia"u energii pochodz%cej ze 'róde" odnawialnych, 

III. redukcji zu&ycia energii finalnej, co ma zosta$ zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywno#ci energetycznej. 

Ponadto powinien przyczyni$ si! do poprawy jako#ci powietrza na obszarach, na których 
odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych st!&e+ zanieczyszcze+ w  powietrzu 
i realizowane s% Programy Ochrony Powietrza. 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zaplanowa$ na najbli&sze lata dzia"ania na 
rzecz zrównowa&onego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy, czego efektem b!dzie 
poprawa komfortu &ycia mieszka+ców poprzez ochron! i popraw! jako#ci powietrza.  

Na podstawie przedmiotowego opracowania gmina b!dzie mog"a uzyska$ 
dofinansowanie ze #rodków Unii Europejskiej na dzia"ania zmierzaj%ce do poprawy 
efektywno#ci energetycznej gminy i poprawy jako#ci powietrza. 

Zakres Planu okre#lony wg wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony :rodowiska 
i Gospodarki Wodnej obejmuje m.in.>  

- wskazanie celów strategicznych i szczegó"owych, 
- opis stanu obecnego, 
- identyfikacj! obszarów problemowych, 
- wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w!gla, 
- dzia"ania/zadania i #rodki zaplanowane na ca"y okres obj!ty Planem wraz ze 

wska'nikami monitorowania. 
 

W pierwotnym dokumencie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków 
zosta" przygotowany na lata 2015 � 2018, a jako rok bazowy wyznaczono rok 2012. Do roku 
2020 zak"ada si! utrzymanie osi%gni!tych parametrów redukcji zu&ycia energii i emisji CO2 
oraz wykorzystania energii z OZE na poziomie nie mniejszym ni& w roku 2018.  

Przygotowana aktualizacja obejmuje lata 2015-2020 wraz z prezentacj% dzia"a+ 
d"ugoterminowych wykraczaj%cych poza planowany okres. Rok bazowy pozostaje bez 
zmian. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty b!d%ce 
producentami i odbiorcami energii. W ramach przygotowywania Planu wykonana zosta"a 
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inwentaryzacja zu&ycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru ca"ej gminy oraz 
przeanalizowane mo&liwo#ci redukcji zu&ycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczn% ocen% 
efektywno#ci dzia"a+. Dla wybranego wariantu dzia"a+ opracowano ogólny harmonogram 
realizacji i mo&liwe 'ród"a finansowania. Ustalono zasady monitorowania i raportowania 
wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. 

Gospodarka niskoemisyjna i zwi!kszenie efektywno#ci energetycznej s% 
przedmiotem planów i strategii na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Polska 
czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, kwestia efektywno#ci 
energetycznej jest traktowana w polityce kraju w sposób priorytetowy, a post!p w tej 
dziedzinie b!dzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów. 

Przeanalizowano plany i strategie na wszystkich szczeblach � od unijnego, przez 
krajowy, wojewódzki do gminnego i stwierdzono, i& dzia"ania maj%ce na celu ograniczenie 
emisji CO2, zmniejszenie energoch"onno#ci gospodarki i zwi!kszenie udzia"u OZE 
w produkcji energii w gminie Wyszków, zaproponowane w PGN, s% z nimi zgodne. 
 

Gmina Wyszków po"o&ona jest w pó"nocno-wschodniej cz!#ci województwa 
mazowieckiego, w dolinie Bugu, na skraju Puszczy Bia"ej, w obr!bie powiatu 
wyszkowskiego, w odleg"o#ci 55 km od Warszawy, 68 km od Ciechanowa oraz 75 km od 
Ostro"!ki.  Reprezentuje typ gminy miejsko-wiejskiej. Siedzib% w"adz samorz%dowych jest 
miasto Wyszków. Gmina Wyszków zajmuje powierzchni! 165,18 km2. Liczba mieszka+ców 
gminy Wyszków w 2012 roku wynosi"a ponad 39 tys., w tym na miasto Wyszków przypada"o 
27,3 tys. osób (69,9?), a na so"ectwa w gminie Wyszków 11,7 tys. osób (31,1?) (dane 
GUS, 2012).  

Na terenie gminy Wyszków, zgodnie z danymi GUS za 2012 r., dzia"alno#$ 
prowadzi"o 3 920 podmiotów gospodarczych, z czego> 72? podmiotów gospodarczych 
dzia"a"o w us"ugach, 25,7? � w przemy#le i budownictwie, pozosta"e 2,3? � w rolnictwie, 
le#nictwie. Zdecydowana wi!kszo#$ podmiotów gospodarczych w gminie to przedsi!biorstwa 
ma"e, zatrudniaj%ce mniej ni& 10 osób (96? wszystkich podmiotów). Na terenie gminy 
dzia"aj% zaledwie 2 przedsi!biorstwa zatrudniaj%ce powy&szej 250 pracowników. Prawie 98? 
podmiotów gospodarczych reprezentuje sektor prywatny. 

Udzia" u&ytków rolnych w ca"kowitej powierzchni gminy stanowi oko"o 57?, z czego 
grunty orne stanowi% oko"o 75? u&ytków rolnych. W rejonie Wyszkowa dominuj% 
gospodarstwa mniejsze ni& 5 ha, które stanowi% oko"o 51?, a gospodarstwa powy&ej 10 ha 
to tylko 6?. W gminie Wyszków przewa&aj% gleby ni&szych klas bonitacyjnych, w zwi%zku 
z czym istniej%ce tu gospodarstwa maj% bardzo ograniczone mo&liwo#ci intensyfikacji 
produkcji rolnej. Wi!kszo#$ gospodarstw prowadzi chów kilku sztuk byd"a i trzody chlewnej 
oraz zajmuje si! upraw% zbó& i ziemniaków. 

W gminie Wyszków dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, 
wyst!puje te& zabudowa wielorodzinna, skoncentrowana w mie#cie. Liczba mieszka+ 
w gminie wynosi oko"o 12 000, przeci!tna wielko#$ mieszkania wynosi blisko 75,5 m2. 
Dost!p do gazu ziemnego maj% mieszka+cy Wyszkowa, Leszczydo"u-Nowin, Drogoszewa, 
Deskurowa, Lucynowa, Lucynowa Du&ego, Rybienka Starego, Rybna, Skuszewa, Rybienka 
Nowego. Ze wzgl!du na typ osadnictwa, stopie+ zgazyfikowania obszaru gminy jest 
nierównomierny.  Ponad 64? mieszka+ców gminy posiada dost!p do gazu ziemnego, ale 
jedynie 34,5? to odbiorcy domowi wykorzystuj%cy gaz równie& dla potrzeb grzewczych.  
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Produkcj% ciep"a, jego przesy"aniem i dystrybucj% na terenie miasta zajmuje si! 
Przedsi!biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie. Przedsi!biorstwo wytwarza 
ciep"o w ciep"owni miejskiej zlokalizowanej w Wyszkowie przy ul. Przemys"owej 4. 
Mieszkalnictwo wykorzystuje 65? ciep"a wytworzonego na potrzeby grzewcze oraz 86? 
ciep"ej wody u&ytkowej, obiekty u&yteczno#ci publicznej zu&ywaj% 20? ciep"a na potrzeby 
grzewcze oraz 12? wytworzonej ciep"ej wody u&ytkowej.  Przemys" oraz us"ugi zu&ywaj% 
natomiast odpowiednio 8? i 4? ciep"a wytworzonego na potrzeby c.o. Niezale&nie od 
miejskiego systemu ciep"owniczego na terenie miasta istniej% lokalne 'ród"a ciep"a opalane 
ró&nymi paliwami (w!giel, koks, olej opa"owy, gaz ziemny, gaz propan-butan, energia 
elektryczna i drewno). Budynki mieszkalne na terenie gminy (poza miastem Wyszków) 
zaopatrywane s% w energi! ciepln% z indywidualnych 'róde" ciep"a wykorzystuj%cych paliwa 
ró&nego typu. 

Dost!pno#$ do energii elektrycznej w mie#cie i gminie Wyszków jest powszechna. 
Energia elektryczna dostarczana jest do wszystkich potencjalnych odbiorców w ilo#ci 
i jako#ci zgodnej z umowami zawartymi z jej dystrybutorami, to znaczy PGE Dystrybucja SA. 
Zu&ycie energii elektrycznej na jednego mieszka+ca w gminie w 2012 roku kszta"towa"o si! 
na poziomie 726,4 kWh, zu&ycie energii elektrycznej na obszarach wiejskich na poziomie 
496,8 kWh (dane GUS, 2012). 

Na terenie gminy Wyszków nie dzia"a obecnie &adne sk"adowisko odpadów 
komunalnych ani sk"adowisko odpadów biodegradowalnych.  

Racjonalne wykorzystanie energii, w tym szczególnie energii ze 'róde" odnawialnych, 
jest jednym z g"ównych wyznaczników zrównowa&onego rozwoju, przynosz%cym wymierne 
efekty ekologiczne. Zwi!kszenie udzia"u energii ze 'róde" OZE w bilansie energetycznym 
przyczynia si! nie tylko do poprawy efektywno#ci wykorzystania i oszcz!dzania zasobów 
surowców energetycznych, ale tak&e do poprawy stanu #rodowiska poprzez redukcj! 
zanieczyszcze+ do atmosfery i wód oraz redukcj! ilo#ci wytwarzanych odpadów. Wspieranie 
rozwoju energetyki ze 'róde" odnawialnych powinno tym samym by$ jednym z g"ównych 
priorytetów miast i gmin. W gminie Wyszków obecnie jedynie dwa podmioty> Samodzielny 
Publiczny Zespó" Zak"adów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (kolektory s"oneczne) oraz 
Mazowieckie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej w budynku internatu I LO 
w Wyszkowie (kolektory s"oneczne, bateria fotowoltaiczna, turbina wiatrowa) wykorzystuj% 
OZE do produkcji energii. Zak"ada si!, &e w gminie Wyszków b!dzie systematycznie 
przybywa$ budynków wykorzystuj%cych odnawialne 'ród"a energii, zw"aszcza budynków 
u&yteczno#ci publicznej. Najwi!ksze mo&liwo#ci rozwoju upatruje si! w wykorzystaniu 
kolektorów s"onecznych i pomp ciep"a.  

Podstawowy uk"ad drogowo-uliczny gminy Wyszków umo&liwiaj%cy powi%zania 
zewn!trzne z innymi rejonami tworz%> drogi krajowe> droga ekspresowa S8 � przebiega 
przez wschodni% cz!#$ gminy Wyszków, tworz%c wschodni% obwodnic! Wyszkowa; droga 
krajowa nr 8, droga krajowa nr 62, droga wojewódzka nr 618 oraz drogi powiatowe i gminne. 
Na terenie miasta Wyszków istnieje 155 dróg gminnych o "%cznej d"ugo#ci 72,3 km, a "%czna 
d"ugo#$ dróg gminnych poza granicami miasta wynosi ok. 50,1 km. Wi!kszo#$ powy&szych 
dróg i ulic posiada nawierzchnie utwardzone. Braki w zakresie nawierzchni utwardzonych 
wyst!puj% g"ównie na obrze&ach miasta, wewn%trz poszczególnych osiedli i na terenach 
wiejskich. Wyszków w chwili obecnej nie posiada pe"nej obwodnicy #ródmiejskiej, 
a obci%&enie ruchem tranzytowym jest w centrum miasta znaczne, co stanowi wyra'n% 
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uci%&liwo#$ dla mieszka+ców i du&e 'ród"o emisji zanieczyszcze+ do powietrza. Z tego 
powodu budowa trasy, która odci%&y"aby centrum miasta z ruchu tranzytowego jest jednym 
z priorytetowych zagadnie+ w kwestiach zwi%zanych z komunikacj% drogow%. Do chwili 
obecnej, dzi!ki wsparciu unijnemu uda"o si! wykona$ cz!#$ obwodnicy na odcinku od ronda 
Serocka do Ronda Le#na. Przewozy pasa&erskie na terenie gminy oraz w powi%zaniach 
zewn!trznych odbywaj% si! w oparciu o komunikacj! autobusow% i kolejow%. Przez rejon 
miasta prowadzone s%, obs"ugiwane m.in. przez PKS Ostro"!ka S.A. (Mobilis Group) linie 
autobusowe dalekobie&ne i regionalne (m.in. do Bia"egostoku i Gi&ycka). Przewozy 
pasa&erskie obs"ugiwane s% tak&e przez autobusy prywatnych przewo'ników, g"ównie na 
trasie Wyszków � Warszawa. Od 2014 roku us"ugi przewozowe w komunikacji miejskiej na 
terenie gminy Wyszków #wiadczy Przedsi!biorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostro"!ce 
Spó"ka Akcyjna (Mobilis Group). 

Lasy i tereny le#ne zajmuj% 28,9? powierzchni gminy, przy czym wi!kszo#$ 
powierzchni lasów koncentruje si! w po"udniowej, lewobrze&nej cz!#ci (fragmenty Puszczy 
Kamienieckiej) oraz pó"nocnej (fragmenty Puszczy Bia"ej). Na terenie gminy Wyszków formy 
ochrony przyrody reprezentowane s% przez pomniki przyrody oraz 6 obszarów zaliczanych 
do sieci Natura 2000 � 3 z nich reprezentuj% Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk, 
a pozosta"e 3 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków. 

 
$ród%a zanieczyszcze& powietrza w gminie Wyszków  
 
Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wra&liwych na zanieczyszczenia 

komponentów #rodowiska, który jednocze#nie decyduje o warunkach &ycia cz"owieka, 
zwierz%t i ro#lin. Z"y stan aerosanitarny powoduje pogorszenie zdrowia ludno#ci, straty 
w #rodowisku, a tak&e wymierne straty gospodarcze.  

Jako#$ powietrza w gminie Wyszków kszta"towana jest przez wiele czynników, 
zarówno naturalnych jak i determinowanych przez dzia"alno#$ cz"owieka. Zaliczaj% si! do 
nich warunki klimatyczno-meteorologiczne oraz ukszta"towanie i zagospodarowanie terenu. 
Elementem najwa&niejszym i decyduj%cym o czysto#ci powietrza jest przestrzenny i czasowy 
rozk"ad zanieczyszcze+ zwi%zanych z dzia"alno#ci% cz"owieka, które obejmuj% kilka typów 
'róde"> 

1. *ród"a ciep"a indywidualnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 
Zanieczyszczenia s% wprowadzane do powietrza g"ównie w wyniku spalania paliwa, 

w paleniskach domowych. Emisja ze 'róde" indywidualnych (tzw. niska emisja) 
charakteryzuje si! wprowadzaniem do powietrza niewielkich ilo#ci substancji z bardzo 
licznych 'róde" (w du&ej mierze w!glowych) o niewielkiej wysoko#ci. Emisja niska jest 
niezwykle uci%&liwa poniewa& cz!sto wyst!puje gromadzenie si! zanieczyszcze+ wokó" 
miejsca powstania, a s% to zazwyczaj obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. 
Substancje zawarte w emitowanych do powietrza spalinach (tlenki w!gla, siarki i azotu, 
zwi%zki chloru, fluoru i metali ci!&kich oraz py"y) s% odpowiedzialne za liczne przypadki 
schorze+.  

2. *ród"a energetyczne  
Emisja zanieczyszcze+ ze 'róde" energetycznych nale&%cych do PEC Sp. z o.o. 

w Wyszkowie jest znaczna. Emitory energetyczne charakteryzuj% si! jednak du&% 
wysoko#ci%, z czym zwi%zane jest rozprzestrzenianie i transport zanieczyszcze+ na znaczne 
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odleg"o#ci (emisja py"u, tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków w!gla). Ponadto w energetyce 
zawodowej (w du&ych i #rednich elektrociep"owniach i elektrowniach), gdzie spalanie odbywa 
si! w bardzo wysokich temperaturach, a sprawno#$ urz%dze+ redukuj%cych emisj! py"ów 
dochodzi do 99? emisja py"ów oraz benzo(a)pirenu niesionego w pyle jest minimalna.  

3. *ród"a emisji obiektów przemys"owych  
Na przestrzeni kilkunastu lat obserwuje si! wyra'ny spadek wielko#ci emisji 

substancji ze 'róde" przemys"owych, znaczny wp"yw na to ma stosowanie nowoczesnych 
systemów redukcji zanieczyszcze+ oraz zmiany technologii produkcji. Ponadto parametry 
najwi!kszych 'róde" emisji (znaczne wysoko#ci kominów) powoduj%, &e zanieczyszczenia s% 
transportowane na znaczne odleg"o#ci od 'róde" i nie wp"ywaj% na pogorszenie si! jako#ci 
powietrza w ich bezpo#rednim s%siedztwie. Najwi!kszym emitentem zanieczyszcze+ jest 
Przedsi!biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie. 

4. Komunikacja  
*ród"em zanieczyszcze+ komunikacyjnych jest przede wszystkim eksploatacja dróg 

ko"owych, w tym tranzytowych (krajowych nr 8 i nr 62 oraz wojewódzkiej nr 618) oraz 
pozosta"ej sieci dróg w mie#cie i linii kolejowej. Znaczny wp"yw na stan aerosanitarny gminy 
ma komunikacja samochodowa. Jej uci%&liwo#$ zwi%zana jest przede wszystkim 
z nat!&eniem ruchu pojazdów, zw"aszcza w mie#cie Wyszków, ich charakterem (pojazdy 
osobowe, ci!&arowe, autobusy) oraz z charakterem przejazdów.  

Stan czysto#ci powietrza okre#lany jest ka&dego roku przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony :rodowiska w Warszawie w ramach rocznej oceny. Jako#$ powietrza okre#la si! 
w strefach � gmina Wyszków nale&y do strefy mazowieckiej (kod strefy PL1404), 
obejmuj%cej obszar województwa mazowieckiego z wy"%czaniem aglomeracji warszawskiej 
oraz miast Radomia i P"ocka. 

Stan czysto#ci powietrza w gminie ocenia si! jako dobry. Na terenie gminy Wyszków 
nie prowadzi si! pomiarów st!&e+ substancji w powietrzu. Wyniki ocen jako#ci powietrza 
w strefie mazowieckiej za lata 2012 oraz 2013 wskazuj% na niedotrzymanie poziomów 
normatywnych substancji w powietrzu, przekraczane by"y> poziom dopuszczalny py"u 
zawieszonego PM10, poziom py"u zawieszonego PM2,5, poziom docelowy benzo(a)pirenu. 
Wyniki analiz WIO: w Warszawie wskazuj%, &e przyczyn% przekrocze+ py"ów 
i benzo(a)pirenu jest g"ównie emisja powierzchniowa (zwi%zana z ogrzewaniem mieszka+ 
w sektorze komunalno-bytowym).  

 
Opracowanie bazy danych na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Wyszków poprzedzone zosta"o wykonaniem szczegó"owej inwentaryzacji emisji gazów 
cieplarnianych w sektorach i obiektach znajduj%cych si! na terenie gminy Wyszków oraz 
wyliczeniem ilo#ci ekwiwalentu dwutlenku w!gla (CO2) emitowanego wskutek zu&ycia energii 
na terenie gminy Wyszków w roku bazowym 2012. Inwentaryzacja zosta"a sporz%dzona 
z wykorzystaniem badania ankietowego oraz z wykorzystaniem innych 'róde" informacji> 
baza emisji KOBiZE, informacja o zu&yciu energii elektrycznej z PGE Obrót SA, informacja 
o zu&yciu energii cieplnej z PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie, wizja lokalna w gminie. Na 
podstawie wykonanej szczegó"owej inwentaryzacji 'róde" emisji w poszczególnych 
sektorach, bran&ach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy stworzono baz! 
danych zawieraj%c% wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalaj%ce na 
ocen! gospodarki energi% w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Baz! 
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danych wykonano na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z za"o&eniami, 
wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami, któr% przekazano Zamawiaj%cemu. Ponadto 
wykonano bilans emisji CO2 dla obszaru gminy Wyszków. 

Na podstawie informacji, zebranych w bazach danych mo&liwe by"o przedstawienie 
bilansu energii w gminie Wyszków z podzia"em na miasto oraz obszar wiejski, wed"ug 
g"ównych sektorów gospodarki. Uwzgl!dniono bilans paliwa stosowanego w instalacjach 
spalania paliw, zu&ycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej, a tak&e emisj! CO2 do 
powietrza w wyniku spalania paliw oraz w wyniku zu&ycia energii elektrycznej.   

 

 
Udzia% poszczególnych sektorów w zu'yciu ciep%a na terenie gminy Wyszków w latach 2012 i 2013 

 
W gminie Wyszków produkcja energii cieplnej w 2012 roku wynios"a 899 597 GJ, 

a w 2013 roku 858 770 GJ z czego 89? przeznaczone by"o na zapewnienie potrzeb 
grzewczych i zaopatrzenia w ciep"% wod! u&ytkow% mieszka+ców. Prawie 67? energii 
cieplnej zu&ywane jest w mie#cie, pozosta"a cz!#$ na terenach wiejskich. Udzia"y 
procentowe poszczególnych sektorów s% takie same dla obu analizowanych okresów.  
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Udzia% poszczególnych sektorów w zu'yciu energii elektrycznej na terenie gminy Wyszków w latach 2012 
(zewn"trzny pier!cie&) i 2013 (wewn"trzny pier!cie&) 

 
Roczny wolumen energii elektrycznej zu&ywanej w gminie Wyszków w 2012 roku 

wyniós" 82 219 MWh, a w 2013 roku 81 146 MWh. G"ównymi odbiorcami energii elektrycznej 
w gminie s%> przemys", zu&ywaj%cy 38? (39? w 2013 r.) energii elektrycznej oraz 
mieszkalnictwo, zu&ywaj%ce 36? (37? w 2013 r.). Sektor us"ug niepublicznych zu&ywa 20? 
(18? w 2013 r.) energii elektrycznej, a us"ugi publiczne 3?. Na o#wietlenie ulic zu&ywa si! 
równie& 3? energii elektrycznej.  

W 2012 roku roczna emisja CO2 z obszaru gminy zosta"a oszacowana na poziomie 
232 083 Mg. Emisja z miasta Wyszków stanowi"a 38? emisji "%cznej CO2. Udzia" emisji ze 
spalania paliw stanowi" 71? emisji ca"kowitej. W 2013 roku natomiast "%czna emisja CO2 
wynios"a 227 192 Mg, udzia" emisji ze spalania paliw nie zmieni" si! w sposób istotny 
i wyniós" równie& 71?.  
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Sumy emisji CO2 ze spalania paliw w gminie Wyszków 

 
Na grafice poni&ej przedstawiono wielko#$ emisji "%cznej CO2 ze wszystkich typów 

'róde" spalania paliw, w katastrze, w siatce o boku oczka 250 m. Wyró&nia si! emisja 
dwutlenku w!gla z PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie oraz emisja z obszarów osiedli domków 
jednorodzinnych opalanych paliwami sta"ymi> Osiedle Ogródki, Osiedle M"odych, Osiedle 
Zakr!zie. Ponadto zaznacza si! przebieg g"ównych arterii komunikacyjnych w gminie, 
zw"aszcza drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej Nr 62. 
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Emisja %*czna CO2 ze spalania paliw ze wszystkich typów +róde% w gminie Wyszków 

 
Aby zrealizowa$ cele zwi%zane z wdra&aniem gospodarki niskoemisyjnej w gminie 

Wyszków, polityka w"adz gminy powinna by$ ukierunkowana na>  

- osi%gni!cie jak najwy&szego poziomu termomodernizacji sektora mieszkaniowego oraz 
obiektów u&yteczno#ci publicznej, 

- osi%gni!cie jak najwy&szego poziomu wykorzystania technicznego potencja"u energii 
odnawialnej na terenie gminy, 

- zapewnienie jak najwi!kszego udzia"u dostaw ciep"a sieciowego do jak najwi!kszej 
liczby odbiorców, przy maksymalnym ograniczeniu indywidualnych 'róde" ciep"a 
opartych na paliwach kopalnych, 

- zapewnienie bezpiecze+stwa dostaw ciep"a i energii elektrycznej mieszka+com, 

- podejmowanie przez Urz%d Miejski dzia"a+ maj%cych wp"yw na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. 

Powy&sze zobowi%zania b!d% realizowane poprzez> 

- przyjmowanie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, 

- uwzgl!dnianie celów PGN dla gminy Wyszków na lata 2015-2020 w lokalnych 
dokumentach strategicznych i planistycznych, 

- podejmowanie na szerok% skal! dzia"a+ promocyjnych i aktywizuj%cych mieszka+ców, 
przedsi!biorców i jednostki publiczne. 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera dzia"ania, które b!d% podejmowane na 
poziomie lokalnym, le&%ce w kompetencjach samorz%du lokalnego lub lokalnych 
przedsi!biorców, a tak&e lokalnego spo"ecze+stwa, których celem jest redukcja emisji CO2 



 

 

 
Projekt wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# ze $rodków Funduszu Spójno$ci 

w ramach Programu Infrastruktura i %rodowiska 

 

15 
 

z terenu gminy, zmniejszenie energoch"onno#ci w ró&nych dziedzinach gospodarki gminy 
oraz zwi!kszenie udzia"u odnawialnych 'róde" energii w wytwarzaniu energii na terenie 
gminy. Jako podstaw! doboru dzia"a+ Plan wykorzystuje wyniki inwentaryzacji emisji gazów 
cieplarnianych dla gminy Wyszków (w zakresie potencja"u ekologicznego) oraz mo&liwo#ci 
bud&etowych wynikaj%cych z wieloletniej prognozy finansowej (zakres i mo&liwo#ci 
finansowania inwestycji). 

Do dzia"a+ d"ugoterminowych, które mog% zosta$ zrealizowane po 2020 r., i które 
b!d% wynika$ z aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nale&%>  
· Dalsza termomodernizacja budynków mieszkalnych b!d%cych w zasobach gminy 

administrowanych przez WTBS sp. z o.o. 
· Modernizacja procesu produkcyjnego w celu zmniejszenia jego energoch"onno#ci i 

emisyjno#ci, termomodernizacja budynków oraz instalacja OZE  w Quad/Graphics 
Projekty PEC> 
· Rozbudowa sieci i przy"%czy ciep"owniczych. 

· Przebudowa, remont i modernizacja sieci i przy"%czy ciep"owniczych. 

· Budowa nowych 'róde" ciep"a oraz infrastruktury i urz%dze+ z nimi wspó"pracuj%cych 
· Przebudowa istniej%cego 'ród"a ciep"a oraz instalacji z nim wspó"pracuj%cych. 

· Budowa instalacji ograniczaj%cych negatywny wp"yw na #rodowisko naturalne wynikaj%ce 
z dzia"alno#ci Przedsi!biorstwa. 

· Zwi!kszenie efektywno#ci procesu technologicznego. 
 
Dla wybranych dzia"a+ #rednio i krótkoterminowych opracowano harmonogram 

realizacji z okre#leniem odpowiedzialno#ci okre#lonych struktur administracyjnych. 
Wskazano równie& mo&liwe 'ród"a finansowania zewn!trznego zaplanowanych dzia"a+. Dla 
ka&dego dzia"ania zaplanowanego do realizacji oszacowano jego efekty w zakresie redukcji 
emisji CO2, oszcz!dno#ci zu&ycia energii ko+cowej i ewentualnego wzrostu produkcji energii 
ze 'róde" odnawialnych. Szacunki te wykonano na podstawie przeprowadzonej 
inwentaryzacji i przyj!tego zakresu dzia"a+. Ponadto do ka&dego dzia"ania okre#lono 
jednostk!, która organizacyjnie odpowiada za jego realizacj!, planowany okres realizacji 
oraz szacunkowy bud&et niezb!dny dla realizacji zadania.  

W ramach implementacji planu dzia"a+ ka&da jednostka/przedsi!biorca powinni 
zaplanowa$ szczegó"owo zadania z uwzgl!dnieniem aktualnie dost!pnego bud&etu, 
mo&liwo#ci technicznych i organizacyjnych.  

Do dzia"a+ #rednio i krótkoterminowych, które maj% zosta$ zrealizowane do 2020 r., 
na terenie gminy Wyszków nale&% m.in.> 
· Zwi!kszenie efektywno#ci energetycznej budynków mieszkalnych b!d%cych w zasobach 

gminy administrowanych przez WTBS sp. z o.o. 

· Obni&enie energoch"onno#ci budynku Wspólnoty Mieszkaniowej �Jutrzenka� oraz 
wymiana o#wietlenia ulicznego na energooszcz!dne, na terenie Wspólnoty. 

· Termomodernizacje i modernizacje budynków u&yteczno#ci publicznej podleg"ych 
Starostwu Powiatowemu w Wyszkowie. 

· Zwi!kszenie efektywno#ci energetycznej Wyszkowskiego O#rodka Sportu i Rekreacji. 
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· Rozwi%zania energooszcz!dne w gminnych obiektach u&yteczno#ci publicznej 
(Kompleksowe dzia"ania w obiektach u&yteczno#ci publicznej maj%ce na celu 
zmniejszenie udzia"u emisji zanieczyszcze+ powietrza). 

· Wymiana o#wietlenia ulicznego na energooszcz!dne. 

· Realizacja projektu� Czyste powietrze, Odnawialne *ród"a Energii (OZE) w Wyszkowie� 

· Przebudowa stacji uzdatniania wody  w Wyszkowie � wymiana o#wietlenia zewn!trznego 
· Przebudowa oczyszczalni #cieków w  Rybienku Starym � wymiana o#wietlenia 

zewn!trznego 

· Wdro&enie pakietu rozwi%za+ komunikacyjnych maj%cych na celu ograniczenia emisji 
CO . 

· Modernizacja procesu produkcyjnego w celu zmniejszenia jego energoch"onno#ci i 
emisyjno#ci w CynkoMet Sp. z o.o. 

· Modernizacja procesu produkcyjnego w celu zmniejszenia jego energoch"onno#ci i 
emisyjno#ci, termomodernizacja budynków oraz instalacja OZE  w Quad/Graphics. 

· Termomodernizacja hali produkcyjn ej  wraz z wymian% o#wietlenia na energooszcz!dne 
� Horizont Rolos.  

· Kampania promuj%ca dzia"ania niskoemisyjne. 

·    
Realizacja zapisów wynikaj%cych z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega 

w"adzom gminy Wyszków oraz jego interesariuszom. Zadania wynikaj%ce z Planu s% 
przypisane poszczególnym jednostkom podleg"ym w"adzom gminy oraz interesariuszom 
zewn!trznym. Do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje si! zaanga&owanie 
personelu obecnie zatrudnionego w Urz!dzie Miejskim oraz w jednostkach miejskich. 
Jednostk% koordynuj%c% i monitoruj%c% realizacj! zada+ wskazanych w PGN b!dzie 
powo"any przez Burmistrza Wyszkowa Zespó" Projektowy. Zespo"owi b!dzie podlega$ 
równie& monitoring realizacji Planu oraz jego aktualizacja.  Zespó" powinien zadba$, aby cele 
i kierunki dzia"a+ wyznaczone w Planie by"y przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa 
lokalnego, uwzgl!dniane w dokumentach strategicznych i planistycznych oraz uwzgl!dniane 
w wewn!trznych instrukcjach Urz!du Miejskiego. Koordynacj% realizacji polityki 
energetyczno-klimatycznej gminy b!dzie kierowa$ Kierownik Zespo"u Projektowego. Osob% 
odpowiedzialn% za podejmowanie ostatecznych i wi%&%cych decyzji dot. realizacji projektu 
jest Burmistrz Wyszkowa � Grzegorz Nowosielski. 

Dzia"ania przewidziane do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
b!d% realizowane ze #rodków zewn!trznych (w tym z funduszy celowych Unii Europejskiej) 
oraz w"asnych gminy Wyszków i innych interesariuszy dokumentu. PGN-y mog% by$ 
finansowane z Funduszy Strukturalnych, a tak&e z szeregu programów wyspecjalizowanych 
w finansowaniu projektów energetycznych, transportowych, z zakresu ochrony #rodowiska, 
itp. Ponadto istniej% ró&norodne mo&liwo#ci oferowane przez banki, wyspecjalizowane 
fundusze, mi!dzynarodowe programy oraz sektor prywatny. W odniesieniu do 
zabezpieczenia finansowania dzia"a+ wskazanych do realizacji w PGN ze #rodków w"asnych 
gminy Wyszków koniczne jest wpisanie tych dzia"a+ do Wieloletniego Planu Finansowego 
Gminy Wyszków oraz uwzgl!dnienie wszystkich dzia"a+ w bud&ecie gminy i jednostkach 
podleg"ych na ka&dy rok. Z uwagi na brak mo&liwo#ci zaplanowania konkretnych dzia"a+ i 
bud&etów na okres d"u&szy ni& najbli&sze 3-4 lata, kwoty przewidziane na realizacj! 
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poszczególnych zada+ nale&y traktowa$ jako szacunkowe zapotrzebowanie na 
finansowanie. W ramach planów bud&etowych na kolejne lata gmina Wyszków oraz jednostki 
podleg"e, wskazane w Planie jako odpowiedzialne za realizacj! zada+, powinny 
zabezpieczy$ w bud&ecie #rodki na realizacj! odpowiedniej cz!#ci zada+ przewidzianych 
w Planie. Pozosta"e dzia"ania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone 
w bud&ecie, powinny by$ realizowane w oparciu o #rodki z dost!pnych funduszy 
zewn!trznych.   

W celu sfinansowania dzia"a+, poza wykorzystaniem #rodków w"asnych gminy 
Wyszków mo&liwe jest zastosowanie nast!puj%cych 'róde" finansowania> 

Unijne 'ród"a finansowania> 
- Program Operacyjny Infrastruktura i :rodowisko 2014 � 2020;  

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 � 2020. 
Krajowe 'ród"a finansowania> 

- Narodowy Fundusz Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

- Fundusz Termomodernizacyjny Banku Gospodarstwa Krajowego, 
- kredyt bankowy (komercyjny). 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinna podlega$ sta"emu 
monitoringowi. Jest on konieczny dla #ledzenia post!pów we wdra&aniu PGN i osi%ganiu 
za"o&onych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zu&ycia energii, a tak&e konieczny 
dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Wska'niki sukcesu Planu powinny by$ badane 
w trakcie wdra&ania programu i po jego zako+czeniu. Prowadzenie monitoringu jest 
szczególnie istotne, je&eli chodzi o zagwarantowanie trwa"o#ci osi%gni!tych rezultatów, 
a tak&e unikni!cie w przysz"o#ci raz pope"nionych b"!dów oraz zaniedba+ i s"abo#ci 
zidentyfikowanych podczas i po zako+czeniu wdra&ania Planu. 

Korekty (aktualizacji) PGN nale&y dokonywa$ w razie potrzeby, po przeanalizowaniu 
post!pów we wdra&aniu Planu. 

Niniejszy dokument jest I aktualizacj% realizowan% w ramach tej procedury. 
Interesariusze zobowi%zani s% do raportowania wykonania dzia"a+ (lub ich etapów) co 

roku, w ci%gu 1 miesi%ca po zako+czeniu roku kalendarzowego do Zespo"u Projektowego.  
Podstaw% do zmian wprowadzonych w PGN jest analiza raportów z wykonania zada+ 

z"o&onych przez interesariuszy. 
Zespó" Projektowy jest zobowi%zany sporz%dza$ �Raport z realizacji dzia"a+� co 2 lata 

i przedstawia$ Radzie Miejskiej do wiadomo#ci w okresie 4 miesi!cy od zako+czenia roku 
sprawozdawczego. Raport powinien by$ dost!pny do publicznej wiadomo#ci na stronie 
internetowej Urz!du. 

Monitoring i raportowanie nale&y prowadzi$ z wykorzystaniem wska'ników ogólnych> 
redukcja emisji [Mg CO2e] oraz redukcja zu&ycia energii [MWh], a tak&e wska'ników 
szczegó"owych, okre#lonych dla ka&dego dzia"ania osobno. 

Po zako+czeniu ka&dego z dzia"a+ nale&y podsumowa$ ca"y okres jego realizacji 
oraz osi%gni!te efekty, porównuj%c je z efektami zak"adanymi. Przez kolejne dwa lata nale&y 
monitorowa$ dany projekt/dzia"anie w celu sprawdzenia trwa"o#ci jego rezultatów.  

Na stronie internetowej gminy (http>//www.wyszkow.pl/) funkcjonuje dedykowana 
zak"adka na potrzeby realizacji Planu, na której zostan% zamieszczone informacje> 
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- o uchwalonym Planie wraz z za"%czonym Planem w wersji elektronicznej,  

- o dzia"aniach realizowanych w jego ramach, 

- o mo&liwo#ciach jakie ma ka&dy z mieszka+ców w zakresie ograniczania zu&ycia 
energii czy ograniczania emisji zanieczyszcze+ do powietrza,  

- ankieta dla mieszka+ców gminy Wyszków (dost!pna przez ca"y okres realizacji 
Planu), ch!tnych, chc%cych si! w"%czy$ w realizacj! Planu i przyczyni$ do 
ograniczania zu&ycia energii oraz ograniczania emisji zanieczyszcze+ do powietrza; 
ankieta pozwoli na podzielenie si! mieszka+ców informacj% z w"asnych dzia"a+ na 
rzecz efektywno#ci energetycznej, a jednocze#nie pozwoli na monitorowanie 
dodatkowych dzia"a+. 
Po up"ywie terminu realizacji PGN-u, Zespó" Projektowy jest zobowi%zany do 

sporz%dzenia raportu na temat osi%gni!tych rezultatów. W raporcie oprócz obiektywnych 
rezultatów o charakterze technicznym i ekonomicznym powinny zosta$ uwzgl!dnione tak&e 
rezultaty, których nie da si! wyrazi$ liczbowo oraz rezultaty niebezpo#rednie. Efektem 
przeprowadzonej oceny mog% by$ poprawki wprowadzone do niektórych celów oraz 
parametrów Planu, jak równie& zmiany w narz!dziach jego realizacji podczas aktualizacji.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków � aktualizacja, zosta" 
opracowany na okres 2015-2020 (dokument pierwotny obejmowa" lata 2015-2018). W tym 
czasie mog% nast%pi$ zmiany w warunkach realizacji niektórych spo#ród zaplanowanych 
projektów, a tak&e w warunkach finansowania i inne mog%ce wp"yn%$ na aktualno#$ Planu. 
Dlatego te& rzeczywista zdolno#$ gminy do wdro&enia okre#lonych projektów/#rodków, jak 
równie& dost!pne #rodki finansowe mog% nie odpowiada$ przyj!tym w Planie za"o&eniom. 
Narzuca to potrzeb! aktualizacji Planu, która powinna by$ dokonywana w zale&no#ci od 
potrzeb. Ka&da aktualizacja powinna bazowa$ na dok"adnych danych na temat bie&%cej 
sytuacji gminy.  
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2. Ogólna strategia 

2.1. Cel, zakres, horyzont czasowy 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków jest dokumentem 
opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony :rodowiska 
i Gospodarki Wodnej> �Za"%cznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO Ii:/9.3/2013 
w ramach IX osi priorytetu � Programu Operacyjnego Infrastruktura i :rodowisko 2007-2013 
�Infrastruktura energetyczna przyjazna #rodowisku i efektywno#$ energetyczna�, dzia"anie 
9.3. Termomodernizacja obiektów u&yteczno#ci publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej�, 
na zlecenie Burmistrza Wyszkowa.  

Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej by"o wspó"finansowane przez Uni! 
Europejsk% ze #rodków Funduszu Spójno#ci w ramach Programu Infrastruktura 
i :rodowisko. Opracowanie niniejszego dokumentu> PGN Aktualizacja, zosta"o sfinansowane 
ze #rodków w"asnych Gminy.  

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityk% Polski i wynika z Za"o&e+ 
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyj!tych przez Rad! 
Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków b!dzie narz!dziem 
w spe"nieniu obowi%zków na"o&onych na jednostki sektora publicznego w zakresie 
efektywno#ci energetycznej, okre#lonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywno$ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 ze zm.). Pozwoli zaplanowa$ na 
najbli&sze lata dzia"ania na rzecz zrównowa&onego energetycznie i ekologicznie rozwoju 
gminy, czego efektem b!dzie poprawa komfortu &ycia mieszka+ców poprzez ochron! 
i popraw! jako#ci powietrza. Na podstawie przedmiotowego opracowania gmina b!dzie 
mog"a uzyska$ dofinansowanie ze #rodków krajowych oraz Unii Europejskiej na dzia"ania 
zmierzaj%ce do poprawy efektywno#ci energetycznej gminy i poprawy jako#ci powietrza. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty b!d%ce 
producentami i odbiorcami energii na terenie ca"ej gminy Wyszków. 

Zakres Planu okre#lony wg wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony :rodowiska 
i Gospodarki Wodnej obejmuje m.in.>  

- wskazanie celów strategicznych i szczegó"owych, 

- opis stanu obecnego, 
- identyfikacj! obszarów problemowych, 

- wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w!gla, 

- dzia"ania/zadania i #rodki zaplanowane na ca"y okres obj!ty Planem wraz ze 
wska'nikami monitorowania. 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków zosta" przygotowany na lata 

2015-2018, a jako rok bazowy wyznaczono rok 2012. Aktualizacja Planu zmienia okres jego 
obowi%zywania na lata 2015-2020. Rok bazowy pozostaje bez zmian.  

W ramach przygotowywania Planu wykonana zosta"a inwentaryzacja zu&ycia energii 
i emisji gazów cieplarnianych z obszaru ca"ej gminy oraz przeanalizowane mo&liwo#ci 
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redukcji zu&ycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczn% ocen% efektywno#ci dzia"a+. Dla 
wybranego wariantu dzia"a+ opracowano ogólny harmonogram realizacji i mo&liwe 'ród"a 
finansowania. Ustalono zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki 
ekologiczno-energetycznej. 

 

2.2. Cele strategiczne i szczegó%owe 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien by$ praktycznym narz!dziem do 

realizowania lokalnej polityki w oparciu o za"o&enia �5xE: Energia-Ekologia-Edukacja-

Ekonomia-Efektywno"#�. 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczyni$ si! do osi%gni!cia celów 

strategicznych okre#lonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 20201, tj.> 
I. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

II. zwi!kszenia udzia"u energii pochodz%cej ze 'róde" odnawialnych, 
III. redukcji zu&ycia energii finalnej, co ma zosta$ zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywno#ci energetycznej, 
 
Jak wynika z opublikowanego 24 lutego 2011 r. raportu Banku :wiatowego raportu 

�Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce�, krajowy potencja" redukcji 
emisji gazów cieplarnianych wynosi oko"o 30? do roku 2030 w porównaniu do roku 2005. 
Realizacja tego potencja"u mo&e jednak nast%pi$ tylko w sytuacji wspó"dzia"ania w ramach 
kluczowych sektorów gospodarczych (energetyka, transport, przemys") oraz na ró&nych 
szczeblach administracyjnych � nie tylko krajowym i europejskim, ale tak&e w skali 
regionalnej i lokalnej (gminy oraz powiatu). 

 
W 2010 r. powsta"y za"o&enia dla Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej (NPRGN), którego celem jest podj!cie dzia"a+ zmierzaj%cych do 
przestawienia gospodarki na gospodark! niskoemisyjn%. 

Z za"o&e+ programowych NPRGN wynikaj% szczegó"owe zadania dla gminy 
Wyszków> 

1. Rozwój niskoemisyjnych 'róde" energii; 
2. Poprawa efektywno#ci energetycznej; 
3. Poprawa efektywno#ci gospodarowania surowcami i materia"ami; 
4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; 
5. Zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywno#ci gospodarowania odpadami. 
 

                                                
1 Pakiet klimatyczno-energetyczny jest prób% zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej ca"ej 
Unii Europejskiej. W sk"ad pakietu wchodzi szereg aktów pranych i za"o&e+ dotycz%cych redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, zwi!kszenie efektywno#ci energetycznej, promocji energii ze 'róde" 
odnawialnych m.in.> Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pa'dziernika 
2003 r., zmieniona dyrektyw% 2009/29/WE, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r 
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Ponadto Plan powinien przyczyni$ si! do poprawy jako#ci powietrza na obszarach, 
na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych st!&e+ zanieczyszcze+ 
w  powietrzu i realizowane s% Programy Ochrony Powietrza (POP) oraz Plany Dzia"a+ 
Krótkoterminowych (PDK). Dzia"ania zawarte w Planach musz% by$ spójne z tworzonymi 
POP i PDK oraz w efekcie doprowadzi$ do redukcji emisji zanieczyszcze+ do powietrza 
(w tym> py"ów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). 

Istot% Planu ma by$ zapewnienie korzy#ci ekonomicznych, spo"ecznych 
i #rodowiskowych (zgodnie z zasad% zrównowa&onego rozwoju) p"yn%cych z dzia"a+ 
zmniejszaj%cych emisje, osi%ganych m.in. poprzez wzrost innowacyjno#ci i wdro&enie 
nowych technologii, zmniejszenie energoch"onno#ci, utworzenie nowych miejsc pracy. 

 
Program koncentruje si! na dzia"aniach niskoemisyjnych i efektywnie 

wykorzystuj%cych zasoby, w tym na poprawie efektywno#ci energetycznej, wykorzystaniu 
OZE (odnawialnych 'róde" energii), czyli wszystkich dzia"a+ maj%cych na celu zmniejszenie 
emisji zanieczyszcze+ do powietrza w tym py"ów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji 
dwutlenku w!gla, ze szczególnym uwzgl!dnieniem obszarów, na których odnotowano 
przekroczenia dopuszczalnych st!&e+ w powietrzu. 

Zach!t% do realizacji ww. celów na szczeblu lokalnym maj% by$ dzia"ania 
Narodowego Funduszu Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej, pe"ni%cego rol! instytucji 
zarz%dzaj%cej i wdra&aj%cej Program Operacyjny Infrastruktura i :rodowisko (POi:) na lata 
2014-2020. Planuje si! bowiem w sposób uprzywilejowany traktowa$ gminy, aplikuj%ce 
o #rodki z programu krajowego POi: na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na 
lata 2014-2020 (RPO), które b!d% posiada$ opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

2.3. Spójno!# z innymi dokumentami  

Gospodarka niskoemisyjna i zwi!kszenie efektywno#ci energetycznej s% 
przedmiotem planów i strategii na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Polska 
czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a tak&e dokonuje 
implementacji prawodawstwa z uwzgl!dnieniem warunków krajowych, bior%c pod uwag! 
ochron! interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania 
technologiczne wytwarzania i przesy"u energii. Kwestia efektywno#ci energetycznej jest 
traktowana w polityce energetycznej kraju w sposób priorytetowy, a post!p w tej dziedzinie 
b!dzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów. 

Dzia"ania maj%ce na celu ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie energoch"onno#ci 
gospodarki i zwi!kszenie udzia"u OZE w produkcji energii w gminie Wyszków s% zgodne ze 
strategiami i planami tak na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim oraz lokalnym. 

 

 Podstawy prawne polityki klimatycznej 2.3.1.

Polska polityka klimatyczno-energetyczna jest realizowana w oparciu 
o mi!dzynarodowe umowy, europejskie dyrektywy oraz krajowe ustawy i rozporz%dzenia. 
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Przekszta"cenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno 
z najwa&niejszych wyzwa+ gospodarczych i #rodowiskowych stoj%cych przed Uni% 
Europejsk% i pa+stwami cz"onkowskimi. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków b!dzie spójny z celami pakietu 
klimatyczno-energetycznego, realizuj%c ponadto wytyczne nowej strategii zrównowa&onego 
rozwoju gospodarczego i spo"ecznego Unii Europa 20202. 

Realizacja dzia"a+ zapisanych w Planie pomo&e w wype"nieniu zobowi%zania Polski 
w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwi!kszenia udzia"u energii 
odnawialnej, czy zmniejszeniu zu&ycia energii, które bezpo#rednio wynikaj% z umów 
mi!dzynarodowych i kolejnych dyrektyw. 

 
Umowy mi!dzynarodowe 

 
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 9 maja 

1992 r., w Polsce wesz"a w &ycie 26 pa'dziernika 1994 r. (Dz. U. nr 53 z 10 maja 1996 r, 
poz. 238). Art. 2 wskazuje cel Konwencji � �doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji 
gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiega"by niebezpiecznej antropogenicznej 
ingerencji w system klimatyczny, dla unikni!cia zagro&enia produkcji &ywno#ci i dla 
umo&liwienia zrównowa&onego rozwoju ekonomicznego, poziom taki powinien by$ 
osi%gni!ty w okresie wystarczaj%cym do naturalnej adaptacji ekosystemu do zmian klimatu�. 

 
Podstawowe zobowi%zania konwencji> 
 

- Opracowanie i wdro&enie krajowej strategii redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. 

- Inwentaryzacja emisji i poch"aniania gazów cieplarnianych. 
- Prowadzenie bada+ w zakresie klimatu. 

- Opracowywanie raportów rz%dowych (co 2 lata) o wype"nianiu zobowi%za+ 
konwencji. 

- Pomoc finansowa, naukowa i technologiczna krajów wysoko rozwini!tych dla 
innych stron konwencji. 

 
Protokó! z Kioto (Dz. U. 2005 nr 203, poz. 1684) jest traktatem mi!dzynarodowym 

uzupe"niaj%cy Ramow% Konwencj! Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
i jednocze#nie mi!dzynarodowym porozumieniem dotycz%cym przeciwdzia"ania globalnemu 
ociepleniu. Zosta" wynegocjowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997. Traktat wszed" 
w &ycie 16 lutego 2005 r., a wygas" z dniem 31 grudnia 2012 r. Unia Europejska, Norwegia, 
Islandia, Monako, Szwajcaria i Liechtenstein zrzeszone w Europejskim Obszarze 

                                                
2 �Europa 2020� jest strategi% rozwoju spo"eczno-gospodarczego Unii Europejskiej obejmuj%c% okres 
10 lat do 2020 roku. Jest to dokument przedstawiaj%cy cele rozwoju Unii Europejskiej pod wzgl!dem 
spo"eczno-gospodarczym, przy uwzgl!dnieniu za"o&e+ zrównowa&onego rozwoju. Jak podaje serwis 
internetowy europa.eu, W strategii Europa 2020 �ustalono pi!$ nadrz!dnych celów, które UE ma 
osi%gn%$ do 2020 roku. Obejmuj% one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energi!, edukacj!, 
integracj! spo"eczn% i walk! z ubóstwem. 
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Gospodarczym zobowi%za"y si! przed"u&y$ swoje zobowi%zania wynikaj%ce z Traktatu do 
roku 2020. Zaproponowany przez Komisj! Europejsk% 6 listopada 2013 nowy Traktat 
w formie poprawki (Doha amendment) do Traktatu z Kioto nie zosta" jeszcze ratyfikowany 
przez Uni! Europejsk%. 

Kraje, które ratyfikowa"y Protokó", zobowi%za"y si! do redukcji do 2012 roku w"asnych 
emisji o wynegocjowane warto#ci zestawione w za"%czniku do protoko"u (co najmniej 5? 
poziomu emisji z 1990 - art. 3 ust. 1) dwutlenku w!gla, metanu, tlenku azotu, HFC i PFC. 
Kraje rozwini!te s% zobowi%zane do wspierania rozwoju technologicznego s"abiej 
rozwini!tych krajów oraz studiów i projektów zwi%zanych z badaniem klimatu, zw"aszcza nad 
rozwojem alternatywnych 'róde" pozyskiwania energii, takich jak energia wiatru, s"o+ca b%d' 
nuklearna. 

 
Polityka Unii Europejskiej dotycz%ca ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej 

opiera si! na szeregu dyrektyw, rezolucji i zobowi%za+ mi!dzy krajami Unii> 
 

- Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promocji 
stosowania energii ze /róde! odnawialnych. 

- Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
pa'dziernika 2012 r. w sprawie efektywno$ci energetycznej. 

 

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2012 r. 
w sprawie planu dzia!ania prowadz#cego do przej$cia na konkurencyjn# 
gospodark" niskoemisyjn# do 2050 r. 

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 
zasobooszcz"dnej Europy. 

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie planu 
dzia!ania w dziedzinie energii do 2050 r., przysz!o$ci z energi#. 

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
bie&#cych wyzwa' i szans zwi#zanych z energi# odnawialn# na europejskim 
wewn"trznym rynku energii. 

 

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomicznego � Spo"ecznego i Komitetu Regionów z 23 grudnia 
2013 r. �Wspólne d%&enie do osi%gni!cia konkurencyjnej i zasobooszcz!dnej 
mobilno#ci w miastach�. 

- Zielona ksi!ga Komisji Europejskiej pt. �Ramy polityki w zakresie klimatu 
i energii do roku 2030�. 

- Bia"a ksi!ga Komisji pt. �Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu � d%&enie do osi%gni!cia konkurencyjnego i zasobooszcz!dnego 
systemu transportu�. 

 
Pakiet klimatyczno-energetyczny, nazywany skrótowo pakietem �3 x 206� zosta" 

w marcu 2007 r. przyj!ty przez Parlament Europejski i przywódców krajów cz"onkowskich 
UE.  
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Cele Pakietu dla ca"ej Unii> 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20? w 2020 r. w stosunku do emisji 
z roku 1990, a tak&e 30? w przypadku zawarcia porozumienia 
mi!dzynarodowego (w Kopenhadze, w grudniu 2009 r.), 

- zwi!kszenia udzia"u energii ze 'róde" odnawialnych do 20? w 2020 r. 
w bilansie energetycznym UE. Odpowiednia Dyrektywa obejmie swym 
zakresem trzy sektory gospodarki> produkcj! energii elektrycznej, 
ciep"ownictwo oraz transport. Sugeruje si!, aby pa+stwa cz"onkowskie 
zapewni"y 10? udzia" energii odnawialnej (biopaliwa) w sektorze transportu, 

- podniesienie o 20? efektywno#ci energetycznej do 2020 r., 

- ograniczenie emisji o 21? w systemie EU ETS do 2020 r. w porównaniu do 
poziomu emisji z 2005 r. 

22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przedstawi"a nowy pakiet klimatyczno-
energetyczny do 2030 r. Zaproponowa"a w nim dwa cele> 

- redukcj! emisji gazów cieplarnianych o 40?, 

- 27? udzia" odnawialnych 'róde" energii (OZE) w ko+cowym zu&yciu energii, 
ale wi%&%cy tylko na poziomie UE (bez celów krajowych).  

Ustalenia dla Polski> 

- Uznano specyfik! polskiej energetyki,  

- Utrzymano limit bezp"atnych pozwole+ na emisj! CO2 do roku 2030. 
 

Prawo krajowe 
 
Regulacje prawne maj%ce wp"yw na planowanie energetyczne w Polsce mo&na 

znale'$ w kilkunastu aktach prawnych. Planowanie energetyczne, zgodne z aktualnie 
obowi%zuj%cymi regulacjami, realizowane jest g"ównie na szczeblu gminnym. 

Sporz%dzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest obecnie wymagane &adnym 
przepisem prawa, inaczej ni& w przypadku programów ochrony powietrza i planów dzia"a+ 
krótkoterminowych unormowanych ustaw% z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
#rodowiska (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 672). Potrzeba jego opracowania wynika z 
zach!t proponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony :rodowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacj% zasady zrównowa&onego rozwoju, 
zapisanej w Konstytucji RP w art.5 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), stanowi%cym, i& RP 
zapewnia ochron! #rodowiska, kieruj%c si! w"a#nie t% zasad%. 

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityk% Polski i wynika z Za"o&e+ 
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyj!tych przez Rad! 
Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków pomo&e w spe"nieniu 
obowi%zków na"o&onych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywno#ci 
energetycznej i wykorzystania OZE. 
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Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz%dzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity> Dz. U. 2016, poz. 286) � tworzy podstawy 
prawne do zarz%dzania krajowym pu"apem emisji gazów cieplarnianych w sposób, który 
zapewni RP wywi%zanie si! z zobowi%za+ wspólnotowych i mi!dzynarodowych oraz 
umo&liwi optymalizacj! kosztow% redukcji zanieczyszcze+. 

 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity> Dz. U. 2017, 

poz. 220) � okre#la zasady kszta"towania polityki energetycznej pa+stwa; zasady i warunki 
zaopatrzenia i u&ytkowania paliw i energii, w tym ciep"a, oraz dzia"alno#ci przedsi!biorstw 
energetycznych, a tak&e okre#la organy w"a#ciwe w sprawach gospodarki paliwami i energi%. 
Celem ustawy jest m.in. tworzenie warunków do zrównowa&onego rozwoju kraju, 
zapewnienia bezpiecze+stwa energetycznego, oszcz!dnego i racjonalnego u&ytkowania 
paliw i energii, uwzgl!dniania wymogów ochrony #rodowiska. 

 
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno#ci energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831) 

�okre#la> 
� zasady opracowywania krajowego planu dzia"a+ dotycz%cego efektywno#ci energetycznej 
uwzgledniaj%cego w szczególno#ci cel w zakresie oszcz!dno#ci energii; 
� zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywno#ci energetycznej; 
� zasady realizacji obowi%zku uzyskania oszcz!dno#ci energii (system bia"ych certyfikatów); 
� zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsi!biorstwa. 
Ustawa zapewnia pe"ne wdro&enie przepisów dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywno#ci 
energetycznej. Przepisy ustawy wesz"y w &ycie z dniem 1 pa'dziernika 2016 r. Zobowi%zuje 
podmioty publiczne do podejmowania dzia"a+ proefektywno#ciowych. 
 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 
2014, poz. 1200 ze zm.) � przewiduje, &e wszystkie nowe budynki b!d% musia"y spe"nia$ 
okre#lone wymagania zu&ycia energii. Budynki publiczne takie standardy b!d% musia"y 
spe"nia$ od 2018 r. 

 
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  i remontów (tekst 

jedn. Dz. U. 2017, poz. 130) � okre#la zasady finansowania ze #rodków Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów cz!#ci kosztów przedsi!wzi!$ termomodernizacyjnych 
i remontowych. 
 

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegó!owego 
wykazu przedsi"wzi"; s!u&#cych poprawie efektywno$ci energetycznej (M.P. 2016, poz. 
1184), w zakresie> 

- izolacji instalacji przemys"owych, 
- przebudowy lub remontu budynków, w tym przedsi!wzi!cia 

termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 
oraz z 2016 r. poz. 615 i 1250), 

- modernizacji lub wymiany, 
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- odzysku energii, w tym w procesach przemys"owych,  

- ograniczenia strat, 

- o którym mowa w w art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 
efektywno#ci energetycznej, polegaj%ce na m. in. zast%pieniu 
niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 'róde" ciep"a 
opalanych w!glem, koksem, gazem lub olejem opa"owym 'ród"ami 
charakteryzuj%cymi si! wy&sz% efektywno#ci% energetyczn%, w tym 
odnawialnymi 'ród"ami energii. 

 
 

G"ównym aktem prawnym w zakresie OZE jest od 20 lutego 2015 ustawa odnawialnych 
'ród"ach energii (Dz. U. z 2016 r. poz. 925 ze zm.), która okre#la>  

· zasady i warunki wykonywania dzia"alno#ci w zakresie wytwarzania>  
a) energii elektrycznej z odnawialnych 'róde" energii,  
b) biogazu rolniczego � w instalacjach odnawialnego 'ród"a energii,  
c) biop"ynów;  

· mechanizmy i instrumenty wspieraj%ce wytwarzanie>  
a) energii elektrycznej z odnawialnych 'róde" energii,  
b) biogazu rolniczego,  
c) ciep"a � w instalacjach odnawialnego 'ród"a energii;  

· zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z 
odnawialnych 'róde" energii w instalacjach odnawialnego 'ród"a energii;  

· zasady realizacji krajowego planu dzia"ania w zakresie energii ze 'róde" 
odnawialnych.  

 

 Spójno!# z polityk* ekologiczn* na poziomie krajowym  2.3.2.

Krajowa polityka energetyczna jest realizowana w oparciu o ustalenia zawarte 
w dokumentach przyj!tych do realizacji> 

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 
- Krajowy Plan Dzia"a+ dotycz%cy efektywno#ci energetycznej, 
- Krajowy plan dzia"ania w zakresie energii ze 'róde" odnawialnych. 

 
1. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 
Polityka Energetyczna Polski zosta"a przyj!ta do realizacji Uchwa"% nr 202/2009 Rady 

Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. Podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej 
obejmuj%> popraw! efektywno#ci energetycznej, wzrost bezpiecze+stwa dostaw paliw 
i energii, dywersyfikacj! struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 
energetyki j%drowej, rozwój wykorzystania odnawialnych 'róde" energii, w tym biopaliw, 
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddzia"ywania energetyki 
na #rodowisko. 

Dokument ten zak"ada, &e bezpiecze+stwo energetyczne Polski b!dzie oparte przede 
wszystkim o w"asne zasoby, w szczególno#ci w!gla kamiennego i brunatnego. 
Ograniczeniem dla wykorzystania w!gla jest jednak polityka ekologiczna, zwi%zana 
z redukcj% emisji dwutlenku w!gla. St%d szczególnie po"o&ony jest nacisk na rozwój czystych 
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technologii w!glowych (tj. m.in. wysokosprawna kogeneracja). Dzi!ki uzyskanej derogacji 
aukcjoningu uprawnie+ do emisji dwutlenku w!gla (konieczno#$ zakupu 100? tych 
uprawnie+ na aukcjach, przesuni!to na rok 2020) � Polska zyska"a wi!cej czasu na przej#cie 
na niskow!glow% energetyk!. Z kolei w zakresie importowanych surowców energetycznych 
dokument zak"ada dywersyfikacj! rozumian% równie& jako zró&nicowanie technologii 
produkcji (np. pozyskiwanie paliw p"ynnych i gazowych z w!gla), a nie, jak do niedawna, 
jedynie kierunków dostaw. Nowym kierunkiem dzia"a+ b!dzie równie& wprowadzenie 
w Polsce energetyki j%drowej, w przypadku której jako zalety wymienia si!> brak emisji CO2, 
mo&liwo#$ uniezale&nienia si! od typowych kierunków dostaw surowców energetycznych, 
a to z kolei wp"ywa na popraw! poziomu bezpiecze+stwa energetycznego kraju. Polityka 
energetyczna do 2030 zak"ada, &e udzia" odnawialnych 'róde" energii w ca"kowitym zu&yciu 
w Polsce, ma wzrosn%$ do 15? w 2020 roku i 20? w roku 2030. Planowane jest tak&e 
osi%gni!cie w 2020 roku 10-cio procentowego udzia"u biopaliw w rynku paliw. 

Istotnym elementem wspomagania krajowej polityki energetycznej jest aktywne 
w"%czenie si! w"adz regionalnych w realizacj! jej celów priorytetowych. W"adze 
samorz%dowe wszystkich szczebli powinny uwzgl!dnia$ priorytety polityki energetycznej 
w swoich planach inwestycyjnych. Najwa&niejszymi elementami polityki energetycznej 
realizowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny by$ mi!dzy innymi> 

- d%&enie do oszcz!dno#ci paliw i energii w sektorze publicznym; 
- maksymalizacja wykorzystania istniej%cego lokalnie potencja"u energetyki 

odnawialnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciep"a, ch"odu, produkcji 
skojarzonej, jak równie& do wytwarzania biopaliw ciek"ych i biogazu; 

- zwi!kszenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciep"a i energii 
elektrycznej w uk"adach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania 
systemów ciep"owniczych i du&ych obiektów w energi!; 

- rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciep"owniczych, który umo&liwia 
osi%gniecie poprawy efektywno#ci i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia 
w ciep"o oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpiecze+stwa energetycznego; 

- wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym 
znaczeniu dla bezpiecze+stwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede 
wszystkim budowy sieci przesy"owych, infrastruktury magazynowej oraz du&ych 
elektrowni systemowych.  
Zgodnie z zapisami omawianego dokumentu, spo#ród g"ównych narz!dzi realizacji 

polityki energetycznej szczególne znaczenie, bezpo#rednio zwi%zane z dzia"aniem na rzecz 
gminy (samorz%dów gminnych i przedsi!biorstw energetycznych), maj%> 

- ustawowe dzia"ania jednostek samorz%du terytorialnego uwzgl!dniaj%ce priorytety 
polityki energetycznej pa+stwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP); 

- planowanie przestrzenne, zapewniaj%ce realizacj! priorytetów polityki energetycznej, 
planów zaopatrzenia w energi! elektryczn%, ciep"o i paliwa gazowe gmin oraz planów 
rozwoju przedsi!biorstw energetycznych; 

- wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty 
inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe) ze #rodków publicznych, w tym funduszy 
europejskich. 
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2. Krajowy Plan Dzia%a& dotycz*cy efektywno!ci energetycznej  

 
Krajowy Plan Dzia"a+ dotycz%cy efektywno#ci energetycznej dla Polski 2014 (przyj!ty 

przez Rad! Ministrów w dniu 20 pa'dziernika 2014 r.) zosta" przygotowany w zwi%zku 
z obowi%zkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozda+ z wdra&ania dyrektywy 
2012/27/UE w sprawie efektywno#ci energetycznej, a tak&e na podstawie obowi%zku 
na"o&onego na Ministra Gospodarki na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o efektywno#ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, ze  zm.). 

Dokument ten zawiera opis planowanych #rodków poprawy efektywno#ci 
energetycznej okre#laj%cych dzia"ania maj%ce na celu popraw! efektywno#ci energetycznej 
w poszczególnych sektorach gospodarki, niezb!dnych dla realizacji krajowego celu 
w zakresie oszcz!dnego gospodarowania energi% na 2016 r. (oszcz!dno#ci energii finalnej 
w ilo#ci nie mniejszej ni& 9? #redniego krajowego zu&ycia tej energii z lat 2001-2005), 
a tak&e #rodków s"u&%cych osi%gni!ciu ogólnego celu w zakresie efektywno#ci energetycznej 
rozumianego, jako uzyskanie 20? oszcz!dno#ci w zu&yciu energii pierwotnej w Unii 
Europejskiej do 2020 r. 

 
3. Krajowy Plan Dzia%ania w zakresie energii ze +róde% odnawialnych  

 
Krajowy Plan Dzia"ania w zakresie energii ze 'róde" odnawialnych (przyj!ty przez 

Rad! Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r.) jest realizacj% zobowi%zania wynikaj%cego z art. 
4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze 'róde" odnawialnych. Dokument ten okre#la 
krajowe cele w zakresie udzia"u energii ze 'róde" odnawialnych, zu&ytej w sektorze 
transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i ch"odzenia w 2020 r., 
uwzgl!dniaj%c wp"yw innych #rodków polityki efektywno#ci energetycznej na ko+cowe 
zu&ycie energii oraz odpowiednie #rodki, które nale&y podj%$ dla osi%gni!cia krajowych 
celów ogólnych w zakresie udzia"u OZE w wykorzystaniu energii finalnej. 

Dokument okre#la ponadto wspó"prac! mi!dzy organami w"adzy lokalnej, regionalnej 
i krajowej, szacowan% nadwy&k! energii ze 'róde" odnawialnych, która mog"aby zosta$ 
przekazana innym pa+stwom cz"onkowskim, strategi! ukierunkowan% na rozwój istniej%cych 
zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do ró&nych zastosowa+, 
a tak&e #rodki, które nale&y podj%$ w celu wype"nienia stosownych zobowi%za+ wynikaj%cych 
z dyrektywy 2009/28/WE. 

 
4. Strategia Bezpiecze&stwo Energetyczne i -rodowisko perspektywa do 2020 r. 

 
Strategia Bezpiecze+stwo Energetyczne i :rodowisko (BEi:), przyj!ta uchwa"% nr 58 

Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (Dz. U. RP 2014, poz. 469) obejmuje dwa istotne 
obszary> energetyk! i #rodowisko, wskazuj%c m.in. kluczowe reformy i niezb!dne dzia"ania, 
które powinny zosta$ podj!te w perspektywie do 2020 roku. Strategia tworzy rodzaj pomostu 
pomi!dzy #rodowiskiem i energetyk%, stanowi%c jednocze#nie impuls do bardziej 
efektywnego i racjonalnego prowadzenia polityki w obu obszarach, tak aby wykorzysta$ efekt 
synergii i zapewni$ spójno#$ podejmowanych dzia"a+. Celem strategii jest u"atwianie 
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�zielonego� (sprzyjaj%cego #rodowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce poprzez 
zapewnienie bezpiecze+stwa energetycznego i dost!pu do nowoczesnych, innowacyjnych 
technologii, a tak&e wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniaj%cych �zielony� wzrost. 

Celem g"ównym Strategii Bezpiecze+stwo Energetyczne i :rodowisko jest 
zapewnienie wysokiej jako#ci &ycia obecnych i przysz"ych pokole+ z uwzgl!dnieniem 
ochrony #rodowiska oraz stworzenie warunków do zrównowa&onego rozwoju nowoczesnego 
sektora energetycznego, zdolnego zapewni$ Polsce bezpiecze+stwo energetyczne oraz 
konkurencyjn% i efektywn% gospodark!. 

Styczne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków s% przede 
wszystkim nast!puj%ce cele szczegó"owe zapisane w BEi: oraz przypisane im kierunki 
interwencji> 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 
zaopatrzenia w energi!> 

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii; 
2.2. Poprawa efektywno#ci energetycznej; 
2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych 'róde" energii; 
2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich; 

Cel 3. Poprawa stanu #rodowiska> 
3.2.Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 
energetyczne 
3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddzia"ywania energetyki; 
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych 
i #rodowiskowych; 
3.5. Promowanie zachowa+ ekologicznych oraz tworzenie warunków do 
powstawania zielonych miejsc pracy. 

 Spójno!# z polityk* ekologiczn* na poziomie województwa  2.3.3.

1. Programy Ochrony Powietrza  

- Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zosta" przekroczony 
poziom dopuszczalny py"u zawieszonego PM10 i py"u zawieszonego PM2,5 
w powietrzu (Uchwa"a Nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
28 pa'dziernika 2013 r.) 

Na terenie gminy nie wskazano obszaru narusze+ standardów jako#ci powietrza 
w odniesieniu do zanieczyszczenia py"em PM10 oraz py"em PM2,5, w zwi%zku z czym nie 
proponuje si! dla obszaru gminy dzia"a+ naprawczych.  

 

- Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których 
zosta" przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (Uchwa"a 
Nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.) 

 
W Programie� okre#lono obszar przekrocze+ poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

obejmuj%cy przewa&aj%cy obszar strefy mazowieckiej, w tym ca"y obszar gminy Wyszków. 
Na terenie gminy za ponadnormatywne st!&enia B(a)P odpowiada emisja z indywidualnych 
systemów grzewczych.  
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Obni&enie st!&e+ w obszarze naruszenia standardów jako#ci powietrza powinno 
koncentrowa$ si! na obni&eniu emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez 
pod"%czenia do sieci cieplnej lub wymian! na 'ród"a ogrzewane paliwami niskoemisyjnymi. 
Dzia"ania powinny by$ realizowane poprzez stworzenie i realizacj! systemu zach!t do ich 
likwidacji lub wymiany 'róde" wysokoemisyjnych.  Gmina Wyszków oraz interesariusze Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków b!d% realizowali dzia"ania maj%ce na celu 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz Py"ów PM10 i PM2,5 do atmosfery przez 
podejmowane przez siebie dzia"ania polegaj%ce na wymianie 'róde" ciep"a na bardziej 
ekologiczne w budynkach u&yteczno#ci publicznej, wykorzystanie odnawialnych 'róde" 
energii oraz prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych.  
 Gmina Wyszków realizuje zadania okre#lone w Programie Ochrony Powietrza dla 
strefy mazowieckiej. W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej realizowane s% i b!d% 
realizowane w przysz"o#ci dzia"ania polegaj%ce na rozbudowie centralnych systemów 
zaopatrzenia w energi! ciepln%, termomodernizacji budynków oraz wymianie 'róde" ciep"a w 
obiektach u&yteczno#ci publicznej. Planowana jest równie& instalacja ogniw fotowoltaicznych 
na budynku Wyszkowskiego O#rodka Sportu i Rekreacji zgodnie z opisem zadania �Poprawa 
efektywno#ci energetycznej Wyszkowskiego O#rodka Sportu i Rekreacji�. Dodatkowo we 
wszystkich budynkach gminnych oraz stanowi%cych w"asno#$ spó"ek gminnych b!d% 
regularnie czyszczone przewody kominowe. 
 W zakresie ograniczenia emisji liniowej Gmina Wyszków podejmuje wszelkie mo&liwe 
dzia"ania maj%ce na celu kierowanie ruchu tranzytowego z omini!ciem cz!#ci centralnej 
miasta. Zadanie takie jest wpisane do niniejszego dokumentu. Prowadzone s% te& 
systematyczne prace rozwijaj%ce transport publiczny mi!dzy innymi poprzez systematyczne 
zwi!kszanie liczby linii obs"ugiwanych przez komunikacj! miejsk%. Plan gospodarki 
niskoemisyjnej zawiera równie& plan budowy parkingu typu Park@Ride dla samochodów na 
obrze&ach miasto oraz rozbudowa systemu #cie&ek rowerowych oraz specjalnie dla nich 
dedykowanych parkingów rowerowych. Rozwa&ana jest równie& mo&liwo#$ wprowadzenia 
strefy p"atnego parkowania w centrum miasta lub te& stref ograniczonego parkowania. 
Gmina Wyszków stosuje standardy minimalizuj%ce emisj! py"ów do powietrza w zakresie 
utrzymania dróg (czyszczenie ulic na mokro) oraz stosowania materia"ów i technologii 
gwarantuj%cych ograniczenie emisji py"ów podczas budowy i eksploatacji dróg i parkingów. 
 W zakresie ograniczenia emisji z istotnych 'róde" punktowych Przedsi!biorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. planuje dzia"ania maj%ce na celu ograniczenie strat przesy"u 
energii poprzez sukcesywne modernizowanie sieci przesy"owych. Przedsi!biorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. stosuje efektywne techniki odpylania gazów odlotowych 
minimalizuj%c emisj! gazów cieplarnianych do atmosfery. 
 W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy Gmina Wyszków systematycznie 
prowadzi dzia"ania maj%ce kszta"towa$ w"a#ciwe zachowania spo"eczne w zakresie 
wykorzystania 'róde" ciep"a. Prowadzone s% akcje edukacyjne dotycz%ce szkodliwo#ci 
spalania odpadów i paliw niskiej jako#ci oraz promuj%cych odnawialne 'ród"a energii. 
 W zakresie planowania przestrzennego okre#lony jest procent powierzchni 
biologicznie czynnej dla ka&dego terenu obj!tego dokumentem stosownie do rodzaju 
zabudowy, pe"nionej funkcji oraz najbli&szego otoczenia. W ka&dym planie okre#lone s% 
tak&e paliwa dopuszczone do stosowania. 
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2. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne 
Mazowsze zosta"a uchwalona 28 pa'dziernika 2013 r. przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego, (Uchwa"a nr 158/13) 
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 � to kompleksowa 

koncepcja dzia"a+ maj%cych prowadzi$ do rozwoju regionu.  
Nadrz!dnym (g"ównym) celem Strategii jest spójno#$ terytorialna, rozumiana jako 

zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia 
Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie�.  

Priorytetowym celem strategicznym w obszarze :rodowisko i Energetyka jest> 
�Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energi! przy 
zrównowa&onym gospodarowaniu zasobami #rodowiska�. W ten cel bardzo dobrze wpisuj% 
si! dzia"ania zapisane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Równie& cele strategiczne w obszarze Przemys" i Produkcja, tj. 
1) dla obszaru Gospodarka � Wzrost konkurencyjno#ci regionu poprzez rozwój 

dzia"alno#ci gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii  
2) dla obszaru Przestrze+ i transport � Poprawa dost!pno#ci i spójno#ci terytorialnej 

regionu oraz kszta"towanie "adu przestrzennego 
3) dla obszaru Spo"ecze+stwo � Poprawa jako#ci &ycia oraz wykorzystanie kapita"u 

ludzkiego i spo"ecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki 
s% zbie&ne z celami PGN, w szczególno#ci poprzez dzia"ania w kierunkach> 

- Zwi!kszenia dost!pno#ci komunikacyjnej wewn%trz regionu; 

- Rozwoju form transportu przyjaznych dla #rodowiska i mieszka+ców; 

- Zapobiegania nadmiernej suburbanizacji i kreowania "adu przestrzennego; 

- Udro&nienia systemu tranzytowego; 
- Dywersyfikacja 'róde" energii i jej efektywne wykorzystanie; 

- Wspieranie rozwoju przemys"u ekologicznego i eko-innowacji; 

- Zapewnienie trwa"ego i zrównowa&onego rozwoju oraz zachowanie wysokich 
walorów #rodowiska; 

- Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa 
infrastruktury przesy"owej; 

- Poprawa jako#ci wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów 
ska&onych oraz ograniczenie emisji zanieczyszcze+; 

- Produkcja energii ze 'róde" odnawialnych. 
 

3. Program ochrony !rodowiska województwa mazowieckiego do roku 2022. 
 

Program Ochrony :rodowiska dla województwa mazowieckiego do roku 2022 zosta" przyj!ty 
Uchwa"% 3/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. 
Obszary interwencji, kierunki i zadania wskazane w programie kierunkowe dla dokumentu 
PGN 
OP.I. POPRAWA JAKO:CI POWIETRZA PRZY ZAPEWNIENIU BEZPIECZEVSTWA 
ENERGETYCZNEGO W KONTEK:CIE ZMIAN KLIMATU 
Kierunek interwencji 
OP.1. Poprawa efektywno#ci energetycznej 
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Zadania 
OP.1.1. Termomodernizacja budynków Zadanie w"asne> muzea, zak"ady opieki zdrowotnej, 
MODR 
OP.1.2. Wdra&anie systemów sprzyjaj%cych efektywno#ci energetycznej, w tym zarz%dzania 
energi% 
OP.1.3. Wymiana o#wietlenia na energooszcz!dne 
OP.1.4. Budowanie #wiadomo#ci spo"ecznej w zakresie zwi!kszenia efektywno#ci 
OP.2. Ograniczenie emisji powierzchniowej 
OP.2.1. Likwidacja konwencjonalnych 'róde" ciep"a lub wymiana na inne o wi!kszej 
sprawno#ci lub zastosowanie energii elektrycznej w budynkach 
OP.2.2. Modernizacja oraz rozbudowa sieci ciep"owniczych i gazowych wraz z pod"%czeniem 
nowych odbiorców 
Kierunek interwencji> 
OP.3. Ograniczenie emisji zanieczyszcze+ ze 'róde" komunikacyjnych 
Zadania 
OP.3.1. Zwi!kszenie efektywno#ci zarz%dzania w sektorze transportowym, w tym budowa 
systemów sterowania ruchem 
OP.3.2. Zwi!kszenie udzia"u transportu kolejowego w przewozach pasa&erskich oraz 
towarowych, w  
OP.3.3. Budowa i przebudowa dróg gminnych, powiatowych wojewódzkich 
i krajowych, utwardzenie dróg i poboczy oraz opracowanie dokumentacji projektowej 
OP.3.4. Udro&nienie obszarów miejskich poprzez budow! obwodnic  
OP.3.5. Rozwój transportu rowerowego, w tym rozbudowa spójnego systemu dróg i #cie&ek 
rowerowych 
OP.3.6. Poprawa systemu komunikacji publicznej, w tym wymiana taboru komunikacji 
publicznej na pojazdy ekologiczne 
OP.3.7. Ograniczenie wjazdu pojazdów o masie powy&ej 3,5 Mg do centrów miast 
OP.3.9. Projekt i rozbudowa II linii metra w Warszawie 
OP.3.10. Ograniczanie pylenia wtórnego poprzez oczyszczanie dróg 
OP.3.11 Wyposa&enie w"a#ciwych jednostek w urz%dzenia do pomiaru emisji 
zanieczyszcze+ do powietrza 
Kierunek interwencji> 
OP.4. Ograniczenie emisji zanieczyszcze+ ze 'róde" przemys"owych i energoch"onno#ci 
gospodarki 
 
Zadania 
OP.4.1. Modernizacja instalacji technologicznych oraz instalacji spalania paliw do celów 
technologicznych 
OP.4.2. Budowa instalacji przechwytywania zanieczyszcze+ powietrza pochodz%cych z 
emisji punktowej 
OP.4.3. Budowa instalacji kogeneracji  
OP.5. Zwi!kszenie wykorzystania odnawialnych 'róde" energii 
OP.5.1. Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych 'róde" energii 
OP.5.2. Wykorzystanie odnawialnych 'róde" energii do produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej 
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OP.5.3. Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych w oparciu o dywersyfikacj! 'róde" 
wytwarzania energii przy wykorzystaniu 'róde" energii odnawialnej 
OP.5.4. Promowanie odnawialnych 'róde" energii 
 
Kierunek interwencji  
OP.6. Zmniejszenie przekrocze+ dopuszczalnych poziomów st!&e+ monitorowanych 
substancji 
Zadani 
OP.6.1. Uwzgl!dnianie w dokumentach planistycznych rozwi%za+ kszta"towania przestrzeni i 
ich funkcjonowania umo&liwiaj%cych ochron! powietrza i przewietrzanie miast i osiedli 
wiejskich odpowiednio do obowi%zuj%cych przepisów prawa 
OP.6.2. Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie programów ochrony powietrza i planów 
dzia"a+ krótkoterminowych 
OP.6.3. Realizacja za"o&e+ w"a#ciwych miejscowo programów ochrony powietrza  
OP.6.4. Opracowanie i realizacja Programów Ograniczania Niskiej Emisji lub Programów 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
OP.6.5. Rozbudowa systemu monitoringu powietrza, ze szczególnym uwzgl!dnieniem 
obszarów przekrocze+ 
OP.6.7. Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony 
powietrza w tym gospodarki niskoemisyjnej oraz promowanie rozwi%za+ przyczyniaj%cych 
si! do redukcji emisji zanieczyszcze+ 
Kierunek interwencji 
OP.7. Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu 
Zadania 
OP.7.1. Projektowanie sieci przesy"owych z uwzgl!dnieniem ekstremalnych sytuacji 
pogodowych 
OP.7.2. Zapewnienie awaryjnych 'róde" energii oraz przesy"u w warunkach zmian klimatu 
OP.7.3. Dywersyfikacja 'róde" energii w oparciu o technologie niskoemisyjne i OZE 
 
OP.II. OSI\GNI^CIE POZIOMU CELU D<UGOTERMINOWEGO DLA OZONU 
Kierunek interwencji 
OP.8. Zmniejszenie emisji prekursorów ozonu 
Zadanie  
OP.8.1. Ograniczenie emisji prekursorów ozonu ze 'róde" przemys"owych poprzez 
zastosowanie instalacji ograniczaj%cych emisj! zanieczyszcze+ (np. instalacje odazotowania 
spalin dla NOx czy adsorbery z w!gla aktywnego lub dopalanie dla NMLZO) oraz 
modernizacj! procesów przemys"owych 

 

 Spójno!# z polityk* ekologiczn* na poziomie lokalnym  2.3.4.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków jest spójnymi z innymi 
lokalnymi (gminnymi) planami oraz programami strategicznymi.   
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1. Studium Uwarunkowa& i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wyszków (Za%*cznik nr 1 do Uchwa%y Nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie 
z dnia 29 listopada 2007 roku w zwi*zku z Uchwa%* Nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej 
w Wyszkowie z dnia 27 marca 2008 r. � tekst jednolity) 

Do g"ównych kierunków dzia"a+ zapisanych w Studium�, istotnych z punktu widzenia 
gospodarki niskoemisyjnej, zalicza si! rozwój uk"adu komunikacyjnego i rozwój infrastruktury 
technicznej.  

W zakresie rozwoju komunikacji kierunki zapisane w dokumencie s% zbie&ne z celami 
Planu Gospodarki Niskoemisyjne w odniesieniu do komunikacji zbiorowej oraz ruchu 
drogowego> 

- Komunikacja zbiorowa 
Cele rozwoju komunikacji> 

1. Zapewnienie funkcjonowania w odpowiednim standardzie i jako#ci, ruchu 
ko"owego na drogach gminnych i powiatowych. 

2. Zaspokojenie wewn!trznych potrzeb komunikacyjnych mieszka+ców gminy 
w preferowanym przez nich standardzie. 

3. Budowa zorganizowanych parkingów i miejsc obs"ugi podró&nych na trasie 
S8, a tak&e w ci%gu drogi krajowej nr 62 

Powi%zania zewn!trzne realizowane b!d% poprzez komunikacj!> 
· autobusow% dalekobie&n% i regionaln% (PKS i komunikacja prywatna) � 

w oparciu o istniej%cy dworzec autobusowy, 

· kolejow% � w oparciu o istniej%c% stacj! kolejow% Wyszków i przystanki 
osobowe> Lucynów, Rybienko Le#ne, Leszczydó". 

Powi%zania wewn!trzne realizowane b!d% g"ównie poprzez komunikacj! 
autobusow%. 

Trasy autobusów powinny by$ prowadzone ulicami uk"adu podstawowego. Nale&y 
zapewni$ obs"ug! obszarów z istniej%cym zagospodarowaniem, a w nast!pnej kolejno#ci 
obszarów planowanego zainwestowania po wybudowaniu nowych elementów uk"adu 
drogowego. 

Rozwi%zania i parametry techniczne ulic i dróg powinny uwzgl!dnia$ prowadzenie 
komunikacji autobusowej (odpowiednia szeroko#$ i no#no#$ nawierzchni jezdni, rezerwy 
terenu na przystanki i p!tle autobusowe oraz miejsca na wiaty przystankowe). 

Zapewnienie w"a#ciwego standardu obs"ugi podró&nych wymaga$ b!dzie> 
· utrzymania we w"a#ciwym stanie technicznym dróg, po których kursuj% 

autobusy, 
· sukcesywnej wymiany starych autobusów na nowoczesne, bardziej 

funkcjonalne z dostosowaniem dla ludzi niepe"nosprawnych i mniej 
uci%&liwych dla #rodowiska. 
 

- Ruch rowerowy 
Przewiduje si! prowadzenie #cie&ek rowerowych wzd"u& ulic i dróg gminnych 

i powiatowych. Zaleca si! realizacj! #cie&ek równie& niezale&ne od ulic, które mog"yby by$ 
prowadzone przez tereny us"ugowe, mieszkaniowe oraz sportowe i rekreacyjne, "%cz%c 
zarówno interesuj%ce miejsca i zabytki kultury, jak równie& prezentuj%c atrakcje 
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przyrodnicze, pomniki przyrody i miejsca widokowe. Wyznaczone ci%gi rowerowe powinny 
zapewni$ powi%zania z obiektami u&yteczno#ci publicznej (m.in. szko"y, ko#cio"y), 
wa&niejszymi o#rodkami handlowymi oraz umo&liwia$ dojazd do stacji i przystanków 
kolejowych. Istotne jest ponadto po"%czenie tras rowerowych z innymi miejscowo#ciami, 
w tym przede wszystkim z terenami rekreacyjnymi w Kamie+czyku, Deskurowie, :lubowie 
i Gulczewie. 

Po&%dane jest zapewnienie urz%dze+ do parkowania rowerów przy celach podró&y.  
 
Z punktu widzenia zagadnie+ stanowi%cych przedmiot analiz istotne s% równie& 

kierunki rozwoju infrastruktury technicznej> 
 

- Kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego 
Przyjmuje si!, &e energia elektryczna dostarczana b!dzie, jak dotychczas, wszystkim 

potencjalnym odbiorcom. Dla gospodarstw domowych przewiduje si! pe"ne pokrycie potrzeb 
w zakresie zu&ycia energii elektrycznej dla celów tradycyjnych, tzn. o#wietlenia i zasilania 
sprz!tów gospodarstwa domowego. Przewiduje si! równie&, w niewielkim zakresie, 
wykorzystanie energii elektrycznej do celów ogrzewania, uzyskania ciep"ej wody 
i klimatyzacji pomieszcze+. 

Zaopatrzenie w energi! elektryczn% obiektów zlokalizowanych na rozpatrywanym 
terenie odbywa$ si! b!dzie w oparciu o istniej%c% i projektowan% sie$ elektroenergetyczn% 
15 k_ wyprowadzon% z istniej%cych stacji 110/15k_ �Wyszków 1� i �Wyszków 2�. Obie stacje 
posiadaj% obecnie rezerwy mocy, a przy wymianie transformatorów 110/15 k_ na jednostki 
o mocy 25 M_A (na które zaprojektowano fundamenty) moc obci%&enia tych stacji mo&e 
wzrosn%$ o 35-40 MW. Dlatego te& nie przewiduje si! ogranicze+ w rozwoju gminy z powodu 
braku mo&liwo#ci dostarczenia energii elektrycznej. 

Studium� dopuszcza lokalizacje na terenach U/M, U, PU i PT obiektów elektrowni 
wiatrowych o mocy do 100 kW wraz z niezb!dn% infrastruktur% techniczn%. 

Na terenie miasta i gminy Wyszków nie przewiduje si! budowy urz%dze+ 
elektroenergetycznych znaczenia podstawowego pracuj%cych na napi!ciu 110 k_ 
i wy&szym. 

Do dalszej eksploatacji w okresie perspektywicznym adaptowano> istniej%ce linie 
napowietrzne 110 k_ i 220 k_ oraz stacje elektroenergetyczne 110/15k_ Wyszków 1� 
i �Wyszków 2�. 

Przewiduje si! rozbudow! sieci energetycznej napowietrznej i kablowej #redniego 
i niskiego napi!cia oraz budow! nowych stacji SN/nn. 

 
- Kierunki rozwoju gazownictwa 

Zak"ada si!, &e docelowo gaz ziemny b!dzie pokrywa" w znacznym procencie 
potrzeby ludno#ci miasta i gminy w zakresie przygotowania posi"ków, ciep"ej wody oraz 
ogrzewania mieszka+. 

*ród"o zasilania w zakresie zaopatrzenia w gaz, stanowi$ b!d% istniej%ce stacje 
redukcyjno-pomiarowe I° zlokalizowane w miejscowo#ciach> 

- Wyszków � wydajno#$ Q 3000 m3/h, 
- Drogoszewo � wydajno#$ Q 6000 m3/h, 
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- Leszczydó"-Nowiny � wydajno#$ Q 3000 m3/h, 
- Rybno � wydajno#$ Q 3000 m3/h. 
Dalsza gazyfikacja jest mo&liwa, o ile b!d% zawarte porozumienia pomi!dzy 

dostawc% gazu, a odbiorc%, po spe"nieniu kryteriów ekonomicznej op"acalno#ci dostaw gazu 
dla przedsi!biorstwa gazowniczego. 

Istniej%ce gazoci%gi wysokiego ci#nienia Ø 250 mm PN 6,3 MPa oraz Ø 100 mm PN 
6,3 MPa o d"ugo#ci 2,5 km relacji Leszczydó" Stary � Przedsi!biorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Wyszkowie, adaptowano w niniejszym Studium do dalszej eksploatacji w okresie 
perspektywicznym. 

Adaptowano te& do dalszej eksploatacji istniej%ce stacje redukcyjno-pomiarowe I°. 
 

- Kierunki rozwoju systemu ciep!owniczego w mie$cie  
W Studium okre#lono potencjalne granice obs"ugi w zakresie zaspokojenia potrzeb 

cieplnych planowanego budownictwa na terenie miasta Wyszków. 
Miejski system ciep"owniczy zapewnia mo&liwo#$ obs"ugi planowanego budownictwa 

mieszkaniowego i us"ugowego oraz produkcyjno-przemys"owego poprzez rozbudow! 
istniej%cych sieci cieplnych. Rezerw! mocy 'ród"a ciep"a (elektrociep"owni miejskiej) okre#la 
si! na oko"o 13,0 MW. Niezale&nie od miejskiego systemu ciep"owniczego b!d% nadal 
instalowane lokalne 'ród"a ciep"a opalane ró&nymi paliwami. Na terenie gminy Wyszków s% 
i b!d% nadal eksploatowane indywidualne 'ród"a ciep"a. Paliwami dla tych 'róde" b!d% 
paliwa sta"e, gazowe i p"ynne. 

 
2. Programu Rozwoju Gminy Wyszków na lata 201652020  
 
Uchwa"a nr XIX/197/16 w sp. Programu Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2016-2020 
 
Dokument ten okre#la nast!puj%ce elementy zwi%zane z gospodark% niskoemisyjn% 
 
Cel strategiczny> Rozbudowa infrastruktury technicznej, ochrona #rodowiska naturalnego. 
Kierunki dzia"a+ 
2.1. Dalsza rozbudowa uk"adu drogowego. 
2.2. Dzia"ania na rzecz zagospodarowania centrum miasta oraz przestrzeni publicznych. 
2.3. Rozwój infrastruktury proekologicznej. 
2.4. Wspieranie dzia"a+ maj%cych na celu ochron! krajobrazu, siedlisk fauny i flory. 
2.6. Realizacja zada+ z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. 
 
Cel strategiczny> 4. Rozwój funkcji turystyczno � rekreacyjnych. 
Kierunki dzia"a+> 
4.2. Rozbudowa #cie&ek rowerowych, pieszych, konnych. 
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2.4. Charakterystyka gminy Wyszków 

 Po%o'enie i struktura gminy 2.4.1.

Gmina Wyszków po"o&ona jest w pó"nocno-wschodniej cz!#ci województwa 
mazowieckiego, w dolinie Bugu, na skraju Puszczy Bia"ej.  

Gmina le&y w obr!bie powiatu wyszkowskiego, w odleg"o#ci 55 km od Warszawy, 
68 km od Ciechanowa oraz 75 km od Ostro"!ki.  

Reprezentuje typ gminy miejsko-wiejskiej. Siedzib% w"adz samorz%dowych jest 
miasto Wyszków. Gmina Wyszków zajmuje powierzchni! 165,18 km2.  

Struktur! gminy Wyszków tworzy miasto Wyszków i 28 miejscowo#ci 
rozmieszczonych w 27 so"ectwach> Deskurów, Drogoszewo, Fidest, Gulczewo, Kamie+czyk, 
Kr!gi Nowe, Leszczydó"-Dzia"ki, Leszczydó"-Nowiny, Leszczydó"-Podwiel%tki, Leszczydó"-
Pustki, Leszczydó" Stary, Lucynów, Lucynów Du&y, <osinno, Natalin, Olszanka, Puste <%ki, 
Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Sitno, Skuszew, :lubów, :winiotop, Tulewo, 
Tulewo Górne, Tumanek. 

 

 Demografia  2.4.2.

Liczba mieszka+ców gminy Wyszków w 2012 roku wynosi"a ponad 39 tys., w tym na 
miasto Wyszków przypada"o 27,3 tys. osób (69,9?), a na so"ectwa w gminie Wyszków 
11,7 tys. osób (31,1?) (dane GUS, 2012).  

W gminie Wyszków liczba kobiet przewy&sza"a liczb! m!&czyzn � udzia" kobiet 
wynosi" 51,2?, udzia" m!&czyzn 48,8?, a wspó"czynnik feminizacji kszta"towa" si! na 
poziomie 105.  

Udzia" ludno#ci w wieku produkcyjnym (przedzia" wiekowy 18-64 lata) w gminie 
Wyszków wynosi" 65?, w mie#cie Wyszków 65,8?, a w so"ectwach gminy Wyszków 63,2?.  

:rednia g!sto#$ zaludnienia w gminie wynosi"a 237 osób/km2 � na terenach wiejskich 
81 osób/km2, natomiast w mie#cie Wyszków 1 314 osób/km2.  

Gmina Wyszków stanowi jednostk! miejsko-wiejsk%, która podlega procesowi 
szybkiej urbanizacji ze wzgl!du na pobliskie po"o&enie miasta sto"ecznego. 

W kolejnych latach zak"ada$ mo&na dalszy rozwój miasta Wyszków jako g"ównego 
o#rodka administracyjnego gminy, nale&y równie& liczy$ si! z rozwojem innych 
miejscowo#ci, dla których czynnikiem aktywizuj%cym b!dzie rozwój dzia"alno#ci 
pozarolniczej. Na podstawie danych statystycznych oraz ogólnych tendencji 
demograficznych nale&y za"o&y$ sukcesywny wzrost liczby mieszka+ców gminy. Wzrost ten 
nie b!dzie jednak zbyt dynamiczny. Nale&y tak&e pami!ta$ o procesie starzenia si! 
spo"ecze+stwa wraz z post!puj%cych ich rozwojem. Równie& ta tendencja b!dzie widoczna 
w gminie. 
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 Dzia%alno!# gospodarcza 2.4.3.

 W rejonie Wyszkowa struktura gospodarstw rolnych jest niekorzystna w porównaniu 
do przeci!tnej w kraju, charakterystyczne jest du&e rozdrobnienie gospodarstw rolnych. 
Udzia" u&ytków rolnych w ca"kowitej powierzchni gminy stanowi oko"o 57?, z czego grunty 
orne stanowi% oko"o 75? u&ytków rolnych. W rejonie Wyszkowa dominuj% gospodarstwa 
mniejsze ni& 5 ha, które stanowi% oko"o 51?, a gospodarstwa powy&ej 10 ha to tylko 6?. 
W gminie Wyszków przewa&aj% gleby ni&szych klas bonitacyjnych, w zwi%zku z czym 
istniej%ce tu gospodarstwa maj% bardzo ograniczone mo&liwo#ci intensyfikacji produkcji 
rolnej. Wi!kszo#$ gospodarstw prowadzi chów kilku sztuk byd"a i trzody chlewnej oraz 
zajmuje si! upraw% zbó& i ziemniaków. 

 
Na terenie gminy Wyszków, zgodnie z danymi GUS za 2012 r., dzia"alno#$ 

prowadzi"o 3 920 podmiotów gospodarczych, z czego> 72? podmiotów gospodarczych 
dzia"a w tzw. III sektorze gospodarczym, czyli w us"ugach (dominuj% us"ugi prywatne), 25,7? 
� w sektorze II (przemys" i budownictwo), pozosta"e 2,3? � to tzw. sektor I (rolnictwo, 
le#nictwo, "owiectwo i rybactwo). W ka&dym dziale gospodarki narodowej dominuj%ce 
znaczenie ma udzia" sektora prywatnego. 

Zdecydowana wi!kszo#$ podmiotów gospodarczych w gminie Wyszków to 
przedsi!biorstwa ma"e, zatrudniaj%ce mniej ni& 10 osób � udzia" tych przedsi!biorstw 
stanowi a& 96? wszystkich podmiotów. Na terenie gminy dzia"aj% zaledwie 
2 przedsi!biorstwa zatrudniaj%ce powy&szej 250 pracowników.  

Na obszarze gminy prawie 98? podmiotów gospodarczych reprezentuje sektor 
prywatny. Najwi!cej podmiotów (27?) prowadzi dzia"alno#$ zwi%zan% z handlem hurtowym 
i detalicznym. Znaczny jest tak&e udzia" dzia"aj%cych w bran&ach zwi%zanych 
z budownictwem (17?), przetwórstwem przemys"owym oraz transportem i gospodark% 
magazynow% (po 9?).  

W sektorze publicznym ponad 74? podmiotów stanowi% pa+stwowe i samorz%dowe 
jednostki prawa bud&etowego, czyli g"ównie podmioty zwi%zane z edukacj% oraz 
administracj% publiczn% i obron% narodow%. Wyszków oprócz siedziby w"adz gminnych jest 
równie& siedzib% Starostwa Powiatowego. 

 Do najwi!kszych przedsi!biorstw dzia"aj%cych na terenie gminy Wyszków nale&%> 
POMEL Sp. z o.o., TI Poland. Sp. z o.o., Horizont Rolos Sp. z o.o., PPHU Mlex Sp. z o.o., 
Jeronimo Martins Polska SA Centrum Dystrybucji Wyszków, Quad/Graphics Europpe 
Sp. z o.o. Drukarnia Wyszków, Ardagh Glass SA, , CynkoMet sp. z o.o., Rolstal Paw"owski. 

Tereny przemys"owe skupione s% w pó"nocnej cz!#ci miasta, pomi!dzy ulic% 
Pu"tusk%, a 1 Armii Wojska Polskiego. 

 
Po"o&enie miasta i gminy na skraju Puszczy Bia"ej, wchodz%cej w sk"ad �Zielonych 

P"uc Polski�, liczne o#rodki wypoczynkowe, oraz ró&nego rodzaju atrakcje turystyczne 
stanowi% bardzo dobre pod"o&e dla rozwoju turystyki. 

Do najciekawszych atrakcji turystycznych gminy mo&na zaliczy$> 

- Meandry rzeki Bug oraz obszary le#ne; 
- Szlaki turystyczne; 
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- Szczególny mikroklimat wyst!puj%cy w Rybienku Le#nym, Kamie+czyku 
i Gulczewie oraz ich okolicach; 

- Rzek! Liwiec i Bug oraz ich rozlewiska. 
 

 Mieszkalnictwo  2.4.4.

W gminie Wyszków dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, 
wyst!puje te& zabudowa wielorodzinna, skoncentrowana w mie#cie. Rozwój mieszkalnictwa 
przebiega do#$ intensywnie, nowe mieszkania powstaj% zarówno w wyniku budowy domów 
jednorodzinnych, jak i realizacji budynków wielolokalowych przez spó"dzielnie mieszkaniowe 
i deweloperów. W celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na rynku funkcjonuje te& 
gminna spó"ka � Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Spo"ecznego Sp. z o.o., która 
uzupe"nia ofert! mieszkaniow% podmiotów komercyjnych. Stopniowy wzrost liczby ludno#ci 
w gminie, wraz z popraw% standardów mieszkaniowych (wzrost #redniej powierzchni 
mieszka+, zmniejszenie si! liczby osób zamieszkuj%cych dany lokal) wymaga$ b!d% 
w najbli&szych latach wzrostu zasobów mieszkaniowych w gminie. Zgodnie ze Strategi% 
Rozwoju gminy Wyszków na lata 2007-2015, jednym z celów szczegó"owych zapisanych 
w tym dokumencie jest tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa. Priorytetem 
w realizacji tego celu jest tworzenie warunków dla budownictwa indywidualnego 
i wielorodzinnego poprzez elastyczne dostosowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, zbywanie zb!dnych nieruchomo#ci z gminnego zasobu, 
budowa infrastruktury na nowych osiedlach i jej modernizacja na ju& istniej%cych. 
Do poprawy warunków mieszkaniowych swój wk"ad wnosi równie& Wyszkowskie 
Towarzystwo Budownictwa Spo"ecznego Sp. z o.o., poprzez sukcesywne oddawanie nowych 
obiektów.  

Obowi%zuj%ce plany miejscowe zabezpieczaj% pewne rezerwy terenowe dla 
zabudowy mieszkaniowej. Aby wykorzysta$ potencja", jakim dysponuje gmina Wyszków 
w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, niezb!dny jest jednak rozwój 
infrastruktury spo"ecznej i technicznej. Dzia"ania gminy, oprócz wyznaczania nowych 
terenów pod inwestycje, powinny obejmowa$ równie& modernizacj! i remonty obiektów 
istniej%cych, a w szerszej skali � rehabilitacj! ca"ych zespo"ów mieszkaniowych, ze 
szczególnym uwzgl!dnieniem miasta Wyszków. 

 
Liczba mieszka+ w gminie wynosi oko"o 12 000, przeci!tna wielko#$ mieszkania 

wynosi blisko 75,5 m2. Zgodnie z Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy 
Wyszków na lata 2013-2017 (Uchwa"a Nr XXXIII/312/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 
19 marca 2013 r.) zasoby mieszkaniowe gminy (stan na 31 grudnia 2012 r.) wynosi"y 356 
lokali w budynkach stanowi%cych w"asno#$ lub wspó"w"asno#$ gminy.  

 

 Infrastruktura techniczna  2.4.;.

Zaopatrzenie w gaz  
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Przez teren gminy Wyszków przebiega gazoci%g wysokiego ci#nienia Ø 250 mm 
o ci#nieniu nominalnym PN 6,3 MPa, relacji Niepor!t-Bia"ystok. Istnieje tak&e gazoci%g 
wysokiego ci#nienia Ø 100 mm PN 6,3 MPa na odcinku Leszczydó" Stary-PEC Sp. z o.o. 
w Wyszkowie o d"ugo#ci 2,5 km.  

Na przekroczeniu rzeki Bug u"o&one s% równolegle pod dnem dwa gazoci%gi 
Ø 250 mm. Przy gazoci%gu wysokiego ci#nienia Ø 250 mm PN 6,3 MPa na terenie gminy 
Wyszków wybudowane zosta"y 4 stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe I° dla potrzeb 
gazyfikacji miasta i gminy Wyszków. Na stacjach tych dokonuje si! pomiaru ilo#ci 
przep"ywaj%cego gazu i redukcji ci#nienia z wysokiego do #redniego, wynosz%cego 0,4 MPa. 
Ze stacji gaz przesy"any jest do odbiorców gazoci%gami #redniego ci#nienia. 

Stacje redukcyjno-pomiarowe I° zlokalizowane s% w Wyszkowie (o wydajno#ci 
Q 3000 m3/h), w Drogoszewie (Q 6000 m3/h), Leszczydole-Nowinach (3000 m3/h) oraz 
w Rybnie (Q 1500 m3/h). 

Ponadto gmina Wyszków zasilana jest ze stacji zlokalizowanych w miejscowo#ciach 
gmin s%siednich tj. Niegów, Por!ba :rednia i Bra+szczyk. 

Dost!p do gazu ziemnego maj% mieszka+cy Wyszkowa, Leszczydo"u-Nowin, 
Drogoszewa, Deskurowa, Lucynowa, Lucynowa Du&ego, Rybienka Starego, Rybna, 
Skuszewa, Rybienka Nowego. 

D"ugo#$ sieci gazowej oraz ilo#$ przy"%czy gazowych przedstawia si! nast!puj%co> 
 

Tabela 1. Sie# gazowa w gminie Wyszków 

D%ugo!# gazoci*gów Przy%*cza gazowe 

[mb] [mb] [szt.] 

n/c #/c w/c n/c #/c w/c n/c #/c w/c 

- 95 362 47 443 - 39 546 - - 1 697 - 

 
Ze wzgl!du na typ osadnictwa, stopie+ zgazyfikowania obszaru gminy jest 

nierównomierny.  
Wed"ug danych udost!pnionych przez Polsk% Spó"k! Gazownictwa Sp. z o.o. zu&ycie 

gazu w gminie Wyszków w 2012 roku wynios"o 22 643,8 tys. m3, a w 2013 roku 21 569,7 tys. 
m3. Ilo#$ u&ytkowników gazu wynosi 5 355, z czego 3 442 (64,3?) stanowi% odbiorcy 
domowi bez centralnego ogrzewania, 1 847 (34,5?) odbiorcy domowi wykorzystuj%cy gaz 
równie& dla potrzeb grzewczych, 66 (1,2?) pozostali odbiorcy.  

 
Zaopatrzenie w ciep%o 
Produkcj% ciep"a, jego przesy"aniem i dystrybucj% na terenie miasta zajmuje si! 

Przedsi!biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie. Przedsi!biorstwo wytwarza 
ciep"o w ciep"owni miejskiej zlokalizowanej w Wyszkowie przy ul. Przemys"owej 4 
w nast!puj%cych 'ród"ach> 

· W dwóch kot"ach wodnych WR-25 z paleniskami warstwowymi opalanymi mia"em 
w!glowym; moc 'ród"a ciep"a zainstalowana i dysponowana wynosi 58 MW, roczna 
produkcja ciep"a wynosi oko"o 300 000 GJ. 
Oba kot"y WR-25 zosta"y zmodernizowane w zakresie uk"adu powietrza podmuchowego 
� podgrzewacze powietrza zosta"y zast%pione podgrzewaczami wody. Nap!dy 
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elektryczne zainstalowane na kot"ach wyposa&one s% w przetwornice cz!stotliwo#ci. 
:rednia sprawno#$ produkcji wynosi 82?, natomiast #rednia sprawno#$ ca"kowita 
wynosi 72?. Kot"y wyposa&one s% w uk"ady odpylaj%ce, których sprawno#$ wed"ug 
pomiarów wynosi 98?. Ogólny stan techniczny 'ród"a ciep"a mo&na okre#li$ jako dobry. 

· W skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej, w uk"adzie kogeneracyjnym 
wyposa&onym w turbin! gazow% z generatorem oraz kocio" odzyskowy z palnikiem 
dopalaj%cym. Paliwem stosowanym w uk"adzie kogeneracyjnym jest gaz ziemny GZ 50. 

 
Ciep"ownia wyposa&ona jest w system wizualizacji i automatyki kot"ów w!glowych, 

uk"adu kogeneracyjnego i obiegów wodnych. 
W okresie letnim na potrzeby ciep"ej wody u&ytkowej pracuje turbina i kocio" 

odzyskowy lub kot"y WR 25. Sieci zasilane przez kot"owni! nie s% pod"%czone do innych 
'róde" ciep"a, z tego te& wynika dyspozycyjno#$ zmodernizowanego 'ród"a ciep"a, która musi 
by$ utrzymana blisko 100?. 

W okresie grzewczym uk"ady pracuj% równolegle. Wówczas uk"ad kogeneracyjny 
pracuje z pe"n% moc% ciepln% i elektryczn%, a jeden z kot"ów WR 25 pracuje z wydajno#ci% 
konieczn% do zapewnienia zapotrzebowania na ciep"o. Drugi kocio" WR 25 jest rezerwowym.  

 
Sie$ cieplna zasilana z ww. 'róde" ma "%czn% d"ugo#$ 26 923 m, w tym> 

· sieci magistralne> 8 847 m, 

· sieci rozdzielcze i osiedlowe> 8 217 m, 
· przy"%cza> 9 859 m. 

Sie$ preizolowana stanowi prawie 30? d"ugo#ci sieci cieplnej (7 980 m). Straty 
przesy"owe ciep"a wynosz% 12,5?. 

 
:rednice ruroci%gów zapewniaj% rezerw! w mo&liwo#ciach przesy"owych. 
Na potrzeby 140 odbiorców instytucjonalnych pracuj% 254 w!z"y cieplne, 

w wi!kszo#ci dwufunkcyjne, tj. zapewniaj%ce ciep"% wod! u&ytkow% i centralne ogrzewanie. 
Wszystkie w!z"y cieplne s% zautomatyzowane. 

Moc zamówiona przez odbiorców wynosi blisko 40 MW.  
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<ród!o: PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie 

Rysunek 1. Odbiorcy ko&cowi ciep%a w gminie Wyszków  

 
<ród!o: PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie 

Rysunek 2. Udzia% odbiorców ciep%a na potrzeby 
centralnego ogrzewania w gminie 
Wyszków 

 
 

Rysunek 3. Udzia% odbiorców ciep%a na potrzeby 
ciep%ej wody u'ytkowej w gminie 
Wyszków 

 
Na wykresach powy&ej przedstawiono g"ówne grupy odbiorców ko+cowych ciep"a 

oraz ich udzia" w wykorzystaniu ciep"a na potrzeby c.o. oraz c.w.u. Wed"ug danych 
Przedsi!biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie roczne zu&ycie ciep"a 
w mie#cie wynosi prawie 234 tys. GJ. Dla potrzeb mieszkalnictwa przeznaczone jest ponad 
166 tys. GJ ciep"a wytworzonego w PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie, co stanowi 71?. Obiekty 
u&yteczno#ci publicznej wykorzystuj% 40,8 tys. GJ ciep"a (17?), a pozosta"e grupy odbiorców 
"%cznie 12?. Mieszkalnictwo wykorzystuje 65? ciep"a wytworzonego na potrzeby grzewcze 
oraz 86? ciep"ej wody u&ytkowej, obiekty u&yteczno#ci publicznej zu&ywaj% 20? ciep"a na 
potrzeby grzewcze oraz 12? wytworzonej ciep"ej wody u&ytkowej. Przemys" oraz us"ugi 
zu&ywaj% natomiast odpowiednio 8? i 4? ciep"a wytworzonego na potrzeby c.o. 
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Niezale&nie od miejskiego systemu ciep"owniczego na terenie miasta istniej% lokalne 
'ród"a ciep"a opalane ró&nymi paliwami (w!giel, koks, olej opa"owy, gaz ziemny, gaz propan-
butan, energia elektryczna i drewno). Budynki mieszkalne na terenie gminy (poza miastem 
Wyszków) zaopatrywane s% w energi! ciepln% z indywidualnych 'róde" ciep"a 
wykorzystuj%cych paliwa ró&nego typu.  

 
Elektroenergetyka  
Energia elektryczna dostarczana jest do wszystkich potencjalnych odbiorców w ilo#ci 

i jako#ci zgodnej z umowami zawartymi z jej dystrybutorami, to znaczy PGE Dystrybucja SA. 
miasto i gmina Wyszków zasilane s% z dwóch stacji 110/15 k_> �Wyszków 1� i �Wyszków 2�. 

Stacja �Wyszków 2� zlokalizowana jest na terenie Miasta, przy ulicy Pu"tuskiej, 
w rejonie skrzy&owania z ulic% Sikorskiego. Wyposa&ona jest w dwa transformatory o mocy 
16 M_A ka&dy. Jest g"ównym 'ród"em zasilania miasta. Powi%zana jest za pomoc% 
jednotorowych linii napowietrznych 110 k_ ze stacjami �Wyszków 1� i �Ostro"!ka�. 

Stacja �Wyszków 1� zlokalizowana jest w bezpo#redniej blisko#ci pó"nocno-
wschodniej granicy gminy, tu& za jej granic%, w miejscowo#ci Turzyn w gminie Bra+szczyk. 
Jest to stacja w!z"owa, powi%zana za pomoc% jednotorowych linii napowietrznych 110 k_ ze 
stacj% 220/110 k_ �Ostro"!ka� oraz z w!z"owymi stacjami 110/15 k_ �Wo"omin 1� i �Ma"kinia�. 
Stacja wyposa&ona jest w dwa transformatory 110/15 k_ o mocy 10 M_A ka&dy. Obie stacje 
posiadaj% znaczne zapasy mocy i mo&liwo#$ wymiany transformatorów na jednostki 25 M_A. 

Energia elektryczna z dwóch w/w stacji elektroenergetycznych za pomoc% rozleg"ej 
sieci zasilaj%co-rozdzielczej 15 k_. Sie$ ta sk"ada si! g"ównie z linii napowietrznych 
i s"upowych stacji transformatorowych 15/0,4 k_, cho$ na terenie ta istnieje szereg linii 
kablowych zasilaj%cych wn!trzowe, miejskie stacje s"upowe 15/0,4 k_. 

Przez teren gminy przechodz% jednotorowe linie napowietrzne 110 k_ wyprowadzone 
ze stacji 110/15 k_ �Wyszków 1� w nast!puj%cych kierunkach> 

- st. 110/15 k_ �Wyszków 2� � st. 110/15 k_ �Przetycz�, 
- st. 110/15 k_ �Radzymin�, 
- st. 110/15 k_ �Baczki�. 
Wszystkie w/w urz%dzenia s% w"asno#ci% PGE Dystrybucja SA. 
We wschodniej cz!#ci gminy w rejonie miejscowo#ci Rata przez teren gminy 

przechodzi tranzytem jednotorowa linia napowietrzna 220 k_ �Mi"osna� � �Ostro"!ka�. Linia ta 
jest fragmentem krajowego systemu energetycznego i jest w"asno#ci% Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych SA. 

Linie wysokich i najwy&szych napi!$ wprowadzaj% w swoim s%siedztwie ograniczenia 
w zagospodarowaniu przestrzennym. Z wyj%tkiem obiektów z czu"% aparatur% 
radioelektroniczn% takich jak szpitale, centra nadawcze itp. 

Dost!pno#$ do energii elektrycznej w mie#cie i gminie Wyszków jest powszechna. 
Zu&ycie energii elektrycznej na niskim napi!ciu na jednego mieszka+ca w gminie w 2012 
roku kszta"towa"o si! na poziomie 726,4 kWh, zu&ycie energii elektrycznej na obszarach 
wiejskich na poziomie 496,8 kWh (dane GUS, 2012).  

Poni&ej przedstawiono dane dotycz%ce liczby odbiorców i zu&ycia przez nich energii 
elektrycznej dystrybuowanej przez PGE Obrót SA w latach 2012 i 2013.  
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Tabela 2. Liczba odbiorców i zu'ycie energii elektrycznej w gminie Wyszków w latach 201252013 

Rok 

Odbiorcy 
indywidualni 

Grupa taryfowa G 

Odbiorcy na 
niskim napi"ciu 

Grupa taryfowa C i R 

Odbiorcy 
przemys%owi 

Grupa taryfowa B 

O!wietlenie ulic 

ilo#$ 
zu&ycie 
[MWh] ilo#$ 

zu&ycie 
[MWh] ilo#$ 

zu&ycie 
[MWh] ilo#$ 

zu&ycie 
[MWh] 

2012 14881 29857 1710 18901 27 31144 156 2317 
2013 15013 29817 1611 16834 25 32130 158 2325 
<ród!o: Dane PGE Obrót SA 

 
D"ugo#$ poszczególnych linii jest nast!puj%ca> 

- 110 k_ � ponad 60 km, 
- 15 k_ napowietrzna � oko"o 420 km, 
- 15 k_ kablowa � oko"o 40 k_, 
- n.n. napowietrzna � ponad 260 km, 
- n.n. kablowa � oko"o 60 km. 

 
Gospodarka odpadami 
Na terenie gminy Wyszków nie dzia"a obecnie &adne sk"adowisko odpadów 

komunalnych ani sk"adowisko odpadów biodegradowalnych.  
W Wyszkowie prywatne przedsi!biorstwo planuje  wybudowanie nowoczesnego 

zak"adu produkcji biomasy z odpadów komunalnych. "

W dniu 25 kwietnia 2014 r., na wniosek B"ysk-bis Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 1,  
06-200 Maków Mazowiecki, wydana zosta"a decyzja o #rodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacj! przedsi!wzi!cia polegaj%cego na budowie zak"adu przetwarzania 
odpadów komunalnych zlokalizowanego na dzia"ce o nr ew. 5586 w Wyszkowie. 

Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wykaza"y mo&liwo#$ realizacji przedmiotowej 
inwestycji zgodnie z warunkami okre#lonymi w przedmiotowej decyzji oraz po spe"nieniu 
wymogów w zakresie ochrony #rodowiska. 

Planowane przedsi!wzi!cie polega$ b!dzie na budowie zak"adu przetwarzania 
odpadów komunalnych, sk"adaj%cego si! z> 

- modu"u do wytwarzania biomasy z odpadów ulegaj%cych biodegradacji 
o wydajno#ci 40 000 Mg/rok; 

- linii sortowniczej o wydajno#ci 60 000 Mg/rok; 

- kompostowni o wydajno#ci 8 400 Mg/rok. 
 Wytworzona biomasa by"aby sprzedawana do produkcji paliwa RDF.  
 

 Mo'liwo!ci wykorzystania odnawialnych +róde% energii (OZE) 2.4.6.

Przyj!ty przez Uni! Europejsk% pakiet klimatyczno-energetyczny �3x20�, stawia 
znaczne wymagania w stosunku do administracji rz%dowej krajów cz"onkowskich, w zakresie 
uzyskania rozwi%za+ korzystnych i mo&liwych do wdro&enia, szczególnie w dziedzinie 
pozyskania energii ze 'róde" odnawialnych. Jedn% z istotnych kwestii jest okre#lenie 
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realnego potencja"u odnawialnych 'róde" energii oraz wskazanie w jakich rodzajach OZE 
dany region kraju b!dzie móg" realizowa$ zak"adane cele krajowe. 

Op"acalno#$ uruchomienia instalacji do pozyskania energii z OZE w du&ym stopniu 
zale&y od przysz"ego sposobu wykorzystania wyprodukowanej energii oraz od mo&liwo#ci 
technicznych pozyskania i przetwarzania energii zwi%zanej z zastosowan% technologi%, 
wspó"czynnika sprawno#ci urz%dze+ czy strat energii na drodze od producenta do 
konsumenta. 

Poni&ej przedstawiono charakterystyk! poszczególnych rodzajów 'róde" energii 
odnawialnej oraz ich mo&liwo#ci wykorzystania w gminie Wyszków. 
1) Biomasa � obok energii wodnej to jedno z podstawowych 'róde" energii odnawialnej 
wykorzystywanych w Polsce. Biomasa to substancje pochodzenia ro#linnego lub 
zwierz!cego, ulegaj%ce biodegradacji, które uzyskuje si! z produktów, odpadów 
i pozosta"o#ci z produkcji rolnej oraz le#nej, a tak&e z przemys"u przetwarzaj%cego ich 
produkty. Biomasa mo&e by$ u&ywana na cele energetyczne w procesach bezpo#redniego 
spalania biopaliw sta"ych, gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa ciek"e. 
Do celów energetycznych najcz!#ciej stosowane s% nast!puj%ce postacie biopaliw sta"ych> 
drewno odpadowe w le#nictwie i przemy#le drzewnym oraz odpadowe opakowania 
drewniane, s"oma zbo&owa z ro#lin oleistych lub ro#lin str%czkowych oraz siano i specjalne 
odmiany kukurydzy, odpady organiczne (gnojownica, osady #ciekowe, osady #ciekowe 
w przemy#le celulozowo-papierniczym, makulatura, odpady organiczne z cukrowni, roszarni 
lnu, gorzelni, browarów itp.). Biogaz produkowany jest z gnojownicy, osadów #ciekowych 
i wysypisk komunalnych oraz ze specjalnych odmian kukurydzy. Biopaliwa p"ynne do celów 
transportowych to np. oleje ro#linne, biodiesel, bioetanol z gorzelni i agrorafinerii. 
Wykorzystanie biomasy jest op"acalne g"ównie na terenach wiejskich, gdzie nie s% 
wymagane> transport paliwa na wi!ksze odleg"o#ci (do 30 km) i magazynowanie w postaci 
rezerw, gdy& jest ona tam "atwo dost!pna.  

W Wyszkowie wykorzystanie biomasy dla celów produkcji ciep"a obecnie wyst!puje 
jedynie w indywidualnych 'ród"ach ciep"a, cz!sto w formie wspó"spalania w!gla i odpadów 
drzewnych. Zgodnie z Programem mo&liwo#ci wykorzystania odnawialnych 'róde" energii dla 
Województwa Mazowieckiego obszar gminy jest preferowany do rozwoju OZE na bazie 
biomasy drzewnej.  

Drewno do celów energetycznych jest wykorzystywane w ró&nej postaci> drewno 
opa"owe, zr!bki, wióry, trocin, kory, brykiety, pelety. Dla celów energetycznych najcz!#ciej 
wykorzystywane jest drewno odpadowe pochodz%ce z lasów oraz przemys"u drzewnego. 
Jednak coraz cz!#ciej wykorzystuje si! trociny, zr!bki, wióry w postaci brykietów, peletów, 
dzi!ki czemu istnieje mo&liwo#$ instalacji kot"ów dzia"aj%cych automatycznie. Warto#$ 
energetyczna biomasy drzewnej zale&y od wilgotno#ci i g!sto#ci. Warto#$ opa"owa drewna 
suchego wynosi ok. 18 MJ/kg, natomiast przy du&ym zawilgoceniu warto#$ ta mo&e spa#$ 
nawet poni&ej 8 MJ/kg. Drewno najlepiej pali si! przy zawarto#ci wilgoci poni&ej 20? i osi%ga 
wtedy warto#$ opa"ow% ok. 15 MJ/kg. Przyjmuje si!, &e 1,5�2 tony drewna o wilgotno#ci 
poni&ej 20? odpowiada 1 tonie dobrej jako#ci w!gla energetycznego o warto#ci opa"owej ok. 
25 MJ/kg. Do celów energetycznych mo&na tak&e wykorzystywa$ drewno odpadowe 
z sadów, z poboczy dróg oraz z piel!gnacji zieleni miejskiej.  
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Potencja" energetyczny biomasy drewnianej w powiecie wyszkowskim wynosi 
104 662 GJ/rok z drewna z lasów, 179 GJ/rok z odpadów drewnianych z sadów oraz 5 894 
GJ/rok z drewna z wycinki przydro&nych drzew. 

Gmina Wyszków w zasadzie nie dysponuje potencja"em energetycznym s"omy oraz 
innych upraw energetycznych.  

 
2) Biogaz � jest to gaz pozyskany z biomasy, w szczególno#ci z instalacji przeróbki 
odpadów zwierz!cych lub ro#linnych, oczyszczalni #cieków oraz sk"adowisk odpadów. 
Zarówno gospodarstwa hodowlane, jak i oczyszczalnie #cieków, produkuj% du&e ilo#ci 
wysoko zanieczyszczonych odpadów. Tradycyjnie odpady te u&ywane s% jako nawóz oraz 
w niektórych przypadkach sk"adowane na wysypiskach. Obydwie metody mog% powodowa$ 
problemy ekologiczne zwi%zane z zanieczyszczeniem rzek i wód podziemnych, emisje 
odorów i inne. Jedn% z ekologicznie dopuszczalnych form utylizacji tych odpadów jest 
fermentacja beztlenowa. G"ównymi surowcami podlegaj%cymi fermentacji beztlenowej s%> 
odchody zwierz!ce, osady z oczyszczalni #cieków, odpady organiczne. 
 

W gminie dzia"a równie& oczyszczalnia #cieków komunalnych we wsi Rybienko Stare, 
w której wytwarzane s% osady w ilo#ci ok. 4 000 Mg/rok i warto#ci energetycznej 36 800 GJ 
(warto#$ opa"owa osadów komunalnych wynosi oko"o 9,2 MgJ/kg). 

 
3) Energia wiatru  

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej wymaga spe"nienia 
szeregu odpowiednich warunków, z których najwa&niejsze to sta"e wyst!powanie wiatru 
o okre#lonej pr!dko#ci. Elektrownie wiatrowe pracuj% zazwyczaj przy wietrze wiej%cym 
z pr!dko#ci% od 5 do 25 m/s, przy czym pr!dko#$ od 15 do 20 m/s uznawana jest za 
optymaln%. Zbyt ma"e pr!dko#ci uniemo&liwiaj% wytwarzanie energii elektrycznej 
o wystarczaj%cej mocy, zbyt du&e za# � przekraczaj%ce 30 m/s � mog% doprowadzi$ do 
mechanicznych uszkodze+ elektrowni wiatrowej. 

Gmina Wyszków posiada korzystne warunki wietrzne, obszar ten charakteryzuje si! 
wyst!powaniem wiatru o #redniej rocznej pr!dko#ci na poziomie ok. 4 m/s. Wyst!puj%ca 
w tych okolicach energia wiatru mie#ci si! w granicach 1 250-1 500 kWh/m2/rok. 

Energia wiatru zale&y równie& od warunków terenowych, tj. ukszta"towania terenu 
i jego pokrycia. 

Na terenie gminy nie zlokalizowano elektrowni wiatrowych i nie przewiduje si! ich 
budowy, g"ównie ze wzgl!du na brak wolnej przestrzeni dla tego typu inwestycji. 

Dla potrzeb g"ównie edukacyjnych w Mazowieckim Edukacyjnym Centrum Energii 
Odnawialnej, mieszcz%cym si! w budynku I Liceum Ogólnokszta"c%cego w Wyszkowie, 
zainstalowano turbin! wiatrow% z pionow% osi% obrotu, o wysoko#ci 250 cm. Energia 
elektryczna produkowana w turbinie wiatrowej jest wykorzystywana do zasilania o#wietlenia 
LED dla pomieszcze+ wyk"adowych.  

 
 

4) Energetyka wodna 
Energetyka wodna opiera si! na wykorzystaniu energii wód #ródl%dowych o du&ym 

nat!&eniu przep"ywu i du&ym spadzie, mierzonym ró&nic% poziomów wody górnej i dolnej. 
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Ostatnio coraz wi!ksz% uwag! po#wi!ca si! energii z wykorzystania niewielkich cieków 
wodnych przez budow! tzw. ma"ych elektrowni wodnych (MEW). Ma"e elektrownie wodne 
charakteryzuj% si! stosunkowo niskimi nak"adami inwestycyjnymi, relatywnie krótkim 
okresem zwrotu nak"adów oraz zaletami ekologicznymi. Nie w ka&dej lokalizacji jednak 
celowa b!dzie budowa 'ród"a MEW, ze wzgl!dów zarówno ekonomicznych, jak 
i ekologicznych.  

Potencja" hydroenergetyczny gminy Wyszków jest niewielki, g"ównie ze wzgl!du na 
ograniczone mo&liwo#ci spi!trzania wody, w zwi%zku z czym obecnie nie planuje si! budowy 
obiektów MEW.  

 
;) Energetyka geotermalna 

*ród"em energii geotermalnej jest wn!trze Ziemi o temperaturze oko"o 5 400°C, 
generuj%ce przep"yw ciep"a w kierunku powierzchni. Wody g"!binowe maj% zró&nicowan% 
temperatur!, w zwi%zku z czym mo&na je wykorzystywa$ w ró&nych celach> w ciep"ownictwie 
(np. ogrzewanie niskotemperaturowe, przygotowanie c.w.u.), w celach rolniczo-hodowlanych 
(ogrzewanie upraw pod os"onami, suszenie p"odów rolnych, ogrzewanie pomieszcze+ 
inwentarskich, przygotowanie ciep"ej wody technologicznej, hodowla ryb w wodzie 
o podwy&szonej temperaturze), w rekreacji (np. do podgrzewania wody w basenie), przy 
wy&szych temperaturach do produkcji energii elektrycznej.  

Gmina Wyszków le&y w obszarze okr!gu geotermalnego grudzi%dzko-warszawskiego 
o powierzchni 70 tys. km2, charakteryzuj%cym si! wyst!powaniem wód geotermalnych 
o temperaturze 25�135°C, wyst!puj%cymi w pok"adach triasowych oraz w kredowych 
i jurajskich, o "%cznych zasobach 3100 km3 o #redniej energii cieplnej zasobów wynosz%cej 
168 tys. ton paliwa umownego na km2. Za najbardziej perspektywiczne obszary 
wykorzystania energii geotermalnej w województwie mazowieckim uwa&a si! pok"ady 
osadów zgromadzonych w niecce warszawskiej, poza zasi!giem której znajduje si! gmina 
Wyszków.  

Moc ciepln% otworów geotermalnych szacuje si! na poziomie zaledwie 3,6 MW (wg 
Barbara Uliasz-Misiak> �Mo&liwo#ci redukcji niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii 
geotermalnej w województwie "ódzkim i mazowieckim� Technika Poszukiwa+ Geologicznych 
Geosynoptyka i Geotermia 4/2001), co oznacza niekorzystne warunki dla rozwoju g"!bokiej 
geotermii.  
 
6) Pompy ciep%a  

W ostatnich latach wzrasta"a liczba instalacji wykorzystuj%cych pompy ciep"a w celu 
zaspokajania potrzeb cieplnych. Wykorzystywane s% do ogrzewania, ch"odzenia 
pomieszcze+ oraz przygotowania ciep"ej wody u&ytkowej.  

Pompy ciep"a maj% bardzo szeroki zakres zastosowania, umo&liwiaj%cy 
wykorzystanie ró&nych rodzajów odnawialnych 'róde" energii> 

- energii aerotermalnej, rozumianej jako energia magazynowana w postaci ciep"a 
w powietrzu, a wi!c m.in. ciep"a w powietrzu atmosferycznym, technologicznym, 
wentylacyjnym i odpadowym,  

- energii geotermalnej, rozumianej jako energia sk"adowana w postaci ciep"a pod 
powierzchni% ziemi, a wi!c m.in. ciep"a wód podziemnych, ciep"a gruntu i ska", 
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- energii hydrotermalnej, rozumianej jako energia sk"adowana w postaci ciep"a 
w wodach powierzchniowych, a wi!c m. in. równie& ciep"a wód technologicznych 
i #cieków. 

 
W zale&no#ci od zastosowanych technologii pomp ciep"a mo&liwe jest> 
- zmniejszenie zu&ycia energii pierwotnej w przedziale 20-50?, 

- zwi!kszenie udzia"u energii odnawialnej w bilansie grzewczym i ch"odniczym 
obiektu w przedziale 64-80?, 

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych � w przedziale 40-68?. 
 
Pompy ciep"a umo&liwiaj% realizacj! systemów grzewczych i ch"odniczych w szerokim 

zakresie mocy � od ma"ych instalacji przeznaczonych dla indywidualnych odbiorców 
rozproszonych do instalacji du&ych mocy � przeznaczonych dla odbiorców grupowych, 
sieciowych, ze scentralizowanym systemem dystrybucji ciep"a i ch"odu. 

G"ówn% barier% rozwoju tego typy OZE s% wzgl!dy ekonomiczne. Ogrzewanie lub 
ch"odzenie obiektów z wykorzystaniem pomp ciep"a stanowi rozwi%zanie drogie 
inwestycyjnie, ale korzystne eksploatacyjnie. 

Zak"ada si!, &e rozwi%zania z wykorzystaniem pomp ciep"a, z uwagi na mo&liwo#$ 
pozyskania #rodków zewn!trznych na sfinansowanie inwestycji oraz op"acalno#$ 
eksploatacyjn% rozwi%za+, mog% by$ realizowane zarówno w obiektach miejskich, jak 
i prywatnych.  

Obecnie pompa ciep"a w gminie Wyszków zainstalowana jest w Mazowieckim 
Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej (MECEO). Jest to pompa z pionowymi 
wymiennikami gruntowymi, wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszcze+ oraz produkcji 
wody lodowej, zasilaj%cej central! wentylacyjno-klimatyzacyjn%. 

 
7) Energia s%o&ca 

Ilo#$ energii s"onecznej docieraj%cej do danego miejsca zale&y od szeroko#ci 
geograficznej oraz od czynników pogodowych. :rednie nas"onecznienie obszaru Polski 
wynosi rocznie oko"o 1000 kWh/m2 na poziom% powierzchni!, co odpowiada warto#ci 
opa"owej ok. 120 kg paliwa umownego.  

Wg �Programu mo&liwo#ci wykorzystania odnawialnych 'róde" energii dla 
Województwa Mazowieckiego� (2006) obszar województwa obejmuj%cy gmin! Wyszków 
charakteryzuje si! przeci!tnymi warunkami nas"onecznienia. Potencjalne zasoby energii 
u&ytkowej szacuje si! na poziomie 985 kWh/m2/rok. 

Wykorzystanie bezpo#rednie energii s"onecznej mo&e odbywa$ si! na drodze 
konwersji fotowoltaicznej lub fototermicznej. W obu przypadkach, niepodwa&aln% zalet% 
wykorzystania tej energii jest brak szkodliwego oddzia"ywania na #rodowisko. Natomiast 
warunkiem ograniczaj%cym dost!pno#$ stosowania instalacji solarnych s% wci%& jeszcze 
wysokie nak"ady inwestycyjne zwi%zane z zainstalowaniem stosownych urz%dze+. 

 
Kolektory s"oneczne 
Kolektory s"oneczne wykorzystuj% za pomoc% konwersji fototermicznej energi! 

promieniowania s"onecznego do bezpo#redniej produkcji ciep"a dwoma sposobami> 
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sposobem pasywnym (biernym) i sposobem aktywnym (czynnym). Transmisja 
zaabsorbowanej energii s"onecznej do odbiorników odbywa si! w specjalnych instalacjach. 

Systemy pasywne do swego dzia"ania nie potrzebuj% dodatkowej energii z zewn%trz. 
W tych systemach konwersja energii promieniowania s"onecznego w ciep"o zachodzi 
w sposób naturalny w istniej%cych lub specjalnie zaprojektowanych elementach struktury 
budynków pe"ni%cych rol! absorberów. 

W systemach aktywnych dostarcza si! do instalacji dodatkow% energi! z zewn%trz, 
zwykle do nap!du pompy lub wentylatora przet"aczaj%cych czynnik roboczy (najcz!#ciej 
wod! lub powietrze) przez kolektor s"oneczny. 

Funkcjonowanie kolektora s"onecznego jest zwi%zane z podgrzewaniem 
przep"ywaj%cego przez absorber czynnika roboczego, który przenosi i oddaje ciep"o w cz!#ci 
odbiorczej instalacji grzewczej. 

Kolektory s"oneczne w warunkach klimatycznych Polski mo&na stosowa$ g"ównie do 
ogrzewania wody basenowej, wspomagania przygotowania ciep"ej wody u&ytkowej lub 
wspomagania centralnego ogrzewania. Ponadto korzystne mo&e by$ wykorzystanie 
kolektorów do suszenia p"odów rolnych.  

Kolektory s"oneczne w Wyszkowie zainstalowane s% w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zak"adów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz w Mazowieckim Edukacyjnym 
Centrum Energii Odnawialnej, mieszcz%cym si! w budynku internatu I Liceum 
Ogólnokszta"c%cego w Wyszkowie � 20 sztuk.  

Szczególnie predysponowane do instalowania kolektorów s"onecznych s% obiekty 
us"ugowe i sportowe, ale nale&y równie& propagowa$ stosowanie kolektorów s"onecznych 
w obiektach u&yteczno#ci publicznej (szko"ach, urz!dach, przychodniach zdrowia itp.) 
i w zak"adach pracy. 

 
Ogniwa fotowoltaiczne 
Ogniwo fotowoltaiczne (inaczej fotoogniwo, solar lub ogniwo s"oneczne) jest 

urz%dzeniem s"u&%cym do bezpo#redniej konwersji energii promieniowania s"onecznego na 
energi! elektryczn%.  

Najcz!#ciej spotykane zastosowania to> zasilanie budynków w obszarach po"o&onych 
poza zasi!giem sieci elektroenergetycznej, zasilanie domków letniskowych, wytwarzanie 
energii w ma"ych przydomowych elektrowniach s"onecznych do odsprzeda&y do sieci, 
zasilanie urz%dze+ komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, automatyki 
przemys"owej, reklam itp. 

Na terenie Wyszkowa bateria fotowoltaiczna zainstalowana jest w MECE w budynku 
internatu I Liceum Ogólnokszta"c%cego w Wyszkowie. Energia elektryczna wytwarzana 
w ogniwach fotowoltaicznych wykorzystywana jest do o#wietlenia pomieszcze+ wyk"adowych 
(diodami LED). 

 
Podsumowanie  

Podsumowuj%c, nale&y podkre#li$, &e produkcja energii z odnawialnych 'róde" energii 
jest zawsze korzystna z punktu widzenia mo&liwo#ci pozyskania energii, natomiast bior%c 
pod uwag! inne czynniki nie zawsze jest to rozwi%zanie zasadne, a ponadto trzeba je 
rozpatrywa$ w kilku aspektach. 
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1. Bior%c pod uwag! aspekt urbanizacji, produkcja energii wiatrowej jest szkodliwa 
i nieuzasadniona. Elektrownie wiatrowe mog% by$ po&%dane na terenach niezabudowanych 
i zlokalizowanych w bliskim s%siedztwie linii przesy"owych energii elektrycznej, aby mo&na 
by"o przy u&yciu niewielkich #rodków w"%czy$ wytwarzan% energi! do systemu 
energetycznego kraju. W%tpliwe jest równie& wykorzystanie energii z biomasy w o#rodkach 
miejskich i w du&ych obiektach u&yteczno#ci publicznej z uwagi na degradacj! krajobrazu 
kulturowego (pomijaj%c fakt emisji zanieczyszcze+ do powietrza porównywalnej 
z tradycyjnym w!glem). Natomiast wydobycie energii ze 'róde" geotermalnych w pobli&u 
du&ych o#rodków miejskich jest celowe i uzasadnione, gdy& pozyskana w ten sposób 
energia charakteryzuje si! niezbyt wysokimi parametrami termicznymi i nie nadaje si! do 
dalekich przesy"ów. 

2. Nast!pnym aspektem rozwa&a+ na temat celowo#ci stosowania odnawialnych 
'róde" energii jest emisja zanieczyszcze+. Pod tym wzgl!dem wytwarzanie energii ze s"omy, 
drewna lub zbo&a praktycznie niczym nie ró&ni si! od spalania w!gla, a wr!cz emisja 
benzo(a)pirenu jest wy&sza, a dodatkowo mo&e przyczyni$ si! do nadmiernej wycinki lasów 
i uprawy pól niezgodnie z natur%. Wyj%tkiem jest tutaj spalanie odpadów drzewnych, co 
mo&e mie$ swoje uzasadnienie w skali indywidualnych gospodarstw domowych. Jedynie 
spalanie biomasy w zawodowych elektrociep"owniach lub piecach indywidualnych, ale 
dedykowanych tylko spalaniu np. pelet jest mniej emisyjne. Niew%tpliwymi korzystnymi 
formami pozyskiwania energii z odnawialnych 'róde" energii praktycznie bez specjalnej 
szkody dla #rodowiska jest wykorzystanie energii z wierzchnich warstw ziemi i pok"adów 
wody na g"!boko#ci do ok. 150 m. Szczególnie ekonomiczna jest ona w zastosowaniu do 
ogrzewania niewielkich obiektów i indywidualnych gospodarstw rolnych. Ponadto do tego 
typu nieszkodliwych odnawialnych  'róde" energii zaliczy$ mo&na instalacje solarne oraz 
wykorzystanie energii z powietrza. Wytwarzanie energii z biogazu, z tych samych powodów 
co wytwarzanie biomasy, nie jest uzasadnione w przypadku wytwarzania biogazu z p"odów 
rolnych. Z punktu widzenia ochrony #rodowiska celowe jest wykorzystywanie biogazu 
z odpadów w fermach trzody i byd"a oraz z obiektów komunalnych takich jak wysypiska 
#mieci i oczyszczalnie #cieków. 

3. Kolejnym aspektem w ocenie odnawialnych 'róde" energii jest aspekt ekonomiki 
pracy urz%dze+, które charakteryzuj% si! ró&norodno#ci% wymaganej energii niezb!dnej do 
rozruchu tych urz%dze+. Do grupy najbardziej nieefektownych urz%dze+ pod wzgl!dem 
wymaganej energii do ich rozruchu zaliczy$ nale&y kolektory s"oneczne, które w naszym 
klimacie si! ma"o ekonomiczne. Wyj%tkiem uzasadnionego stosowania kolektorów 
s"onecznych s% obiekty turystyczne nastawione na u&ytkowanie sezonowe w okresie letnim, 
wymagaj%ce du&ej ilo#ci ciep"ej wody u&ytkowej, oraz w indywidualnych gospodarstwach 
domowych. 

4. Wreszcie ostatni% kwesti% jest aspekt ekonomiki i kosztów inwestycji w odnawialne 
'ród"a energii. Generalnie mo&na stwierdzi$, &e koszty budowy odnawialnych 'róde" energii 
s% wysokie w stosunku do tradycyjnych i w zwi%zku z tym d"ugi jest okres zwrotu inwestycji. 
Istniej%ce programy krajowe i Unii Europejskiej zwi%zane z finansowaniem inwestycji 
wykorzystuj%cych OZE przeznaczone s% przede wszystkim dla obiektów publicznych, 
a odbiorcy indywidualni maj% niewielkie szanse na pozyskanie tych #rodków. 
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Nale&y podkre#li$, &e racjonalne wykorzystanie energii, w tym szczególnie energii ze 
'róde" odnawialnych, jest jednym z g"ównych wyznaczników zrównowa&onego rozwoju, 
przynosz%cym wymierne efekty ekologiczne. Zwi!kszenie udzia"u energii ze 'róde" OZE 
w bilansie energetycznym przyczynia si! nie tylko do poprawy efektywno#ci wykorzystania 
i oszcz!dzania zasobów surowców energetycznych ale tak&e do poprawy stanu #rodowiska 
poprzez redukcj! zanieczyszcze+ do atmosfery i wód oraz redukcj! ilo#ci wytwarzanych 
odpadów. Wspieranie rozwoju energetyki ze 'róde" odnawialnych powinno tym samym by$ 
jednym z g"ównych priorytetów miast i gmin. 

Zak"ada si!, &e w gminie Wyszków b!dzie systematycznie przybywa$ budynków 
wykorzystuj%cych odnawialne 'ród"a energii, zw"aszcza budynków u&yteczno#ci publicznej. 
Najwi!ksze mo&liwo#ci rozwoju upatruje si! w wykorzystaniu kolektorów s"onecznych i pomp 
ciep"a.  

W tabeli poni&ej zestawiono obiekty w gminie Wyszków wykorzystuj%ce odnawialne 
'ród"a energii oraz instalacje odzysku ciep"a> 

 

Tabela 3. Obiekty wykorzystuj*ce odnawialne +ród%a energii w gminie Wyszków 

Lp. Podmiot OZE 

1 Samodzielny Publiczny Zespó" Zak"adów Opieki 
Zdrowotnej w Wyszkowie 

Kolektory s"oneczne 

2 Mazowieckie Edukacyjne Centrum Energii 
Odnawialnej w budynku internatu I LO 
w Wyszkowie 

Kolektory s"oneczne 
Bateria fotowoltaiczna 
Turbina wiatrowa 
Pompa ciep"a 

 
Inwestycje w gminie Wyszków zrealizowane w celu zwi"kszenia efektywno!ci 
energetycznej oraz z wykorzystaniem odnawialnych +róde% energii: 
 
1. Samodzielny Publiczny Zespó" Zak"adów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 

Dzi!ki unijnemu dofinansowaniu szpital powiatowy w Wyszkowie zrealizowa" w 2014 
roku projekt pn.> �Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie z wymian% 
wyposa&enia na energooszcz!dne oraz budow% infrastruktury s"u&%cej do produkcji 
i przesy"u energii s"onecznej�. 

Termomodernizacji poddane zosta"y trzy budynki SP ZZOZ> administracyjno-biurowy, 
przychodnia specjalistyczna oraz portiernia z warsztatami i agregatami awaryjnie 
zasilaj%cymi szpital w pr%d. Zastosowano odnawialne 'ród"a energii (instalacja solarna), co 
znacznie obni&y koszty wykorzystywanej energii. Zakres realizacji projektu obejmowa" tak&e 
wymian! okien i drzwi, ocieplenie #cian zewn!trznych, #cian piwnic oraz dachów, a tak&e 
wymian! instalacji c.o. Ponadto poddano modernizacji zasilanie awaryjne w energi! 
elektryczn%. Wybudowano tak&e odpowiedni system wentylacji i klimatyzacji. 

Dzi!ki zastosowaniu rozwi%za+ energooszcz!dnych zmniejszy"o si! zapotrzebowanie 
szpitala na energi! ciepln%, a co za tym idzie, szpital ponosi" b!dzie mniejsze koszty 
zwi%zane z jego ogrzewaniem. Dodatkowym atutem termomodernizacji jest ograniczenie 
emisji dwutlenków siarki, w!gla, azotu i emisji py"ów do atmosfery. 

Ca"kowita warto#$ projektu to prawie 3 mln z", w tym kwota dofinansowania to 
przesz"o 1,4 mln z". 
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2. Mazowieckie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej (MECEO) 

Gmina Wyszków uczestniczy"a w projekcie> �Utworzenie Mazowieckiego 
Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków 
U&yteczno#ci Publicznej Powiatu Wyszkowskiego�, wspó"finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem tego projektu by" powiat Wyszkowski, 
a partnerami gmina Wyszków oraz Fundacja �Szko"a pod S"o+cem�.  

Projekt rozpocz%" si! w 2011 roku. G"ównym celem tego projektu by"o zmniejszenie 
zu&ycia energii w budynkach u&yteczno#ci publicznej w powiecie Wyszkowskim oraz 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, py"ów i innych spalin szkodliwych dla #rodowiska 
na terenie powiatu, których 'ród"em po#rednim lub bezpo#rednim s% obiekty obj!te 
projektem. 

Projekt koncentrowa" si! na ograniczeniu emisji zanieczyszcze+ powsta"ych 
w procesie spalania surowców opa"owych. Realizacja projektu przyczyni si! do obni&enia 
energoch"onno#ci budynków i oszcz!dno#ci zapotrzebowania energii o ponad 49? oraz 
zmniejszenia o ponad 40? emisji gazów cieplarnianych. 

Przedmiotem projektu by"a realizacja kompleksowego zadania inwestycyjnego 
maj%ca na celu utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz 
termomodernizacj! pi!ciu budynków powiatowych> 2 budynków I Liceum 
Ogólnokszta"c%cego im. C.K. Norwida w Wyszkowie, 2 budynków Centrum Kszta"cenia 
Praktycznego w Wyszkowie i 1 budynku u&ytkowanego przez Urz%d Miejski w Wyszkowie 
i Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Projekt obejmowa" 5 zada+ (ca"o#$ zosta"a 
zrealizowana w latach 2012-13)> 

 
Zadanie 1 � Budowa Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej 

(MECEO) 
MECEO mie#ci si! w pomieszczeniu dawnej kot"owni budynku internatu I Liceum 

Ogólnokszta"c%cego w Wyszkowie. Zaprojektowano nast!puj%ce instalacje do zastosowania 
i prezentowania w centrum> 

- instalacja kolektorów s"onecznych � ogrzewanie ciep"ej wody, ewentualnie 
wspomaganie c.o., 

- instalacja baterii fotowoltaicznej � zasilanie o#wietlenia LED dla pomieszcze+ 
wyk"adowych, 

- instalacja turbiny wiatrowej � zasilanie o#wietlenia LED dla pomieszcze+ 
wyk"adowych, 

- instalacja pompy ciep"a z pionowymi wymiennikami gruntowymi � ogrzewanie/ 
ch"odzenie pomieszcze+, 

- instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep"a,  
- instalacja sterowania ca"ym systemem (BMS),  
- instalacja systemu przekazywania parametrów pracy wszystkich instalacji do 

wspó"pracuj%cych z Centrum pracowni szkolnych na terenie województwa 
mazowieckiego. 
Instalacje w Mazowieckim Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej maj% spe"nia$ 

podwójne zadanie> po pierwsze � spe"nia$ swoje zadanie funkcjonalne w obiekcie, a po 
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drugie � s"u&y$ celom edukacyjnym zgodnie z zasad% dzia"ania Centrum. Z tego wzgl!du 
przyj!to zasad!, &e wszystkie instalacje b!d% w maksymalnym stopniu wyeksponowane, 
z zachowaniem zasad bezpiecze+stwa. 

Energia cieplna jest dostarczana z pompy ciep"a oraz kolektorów s"onecznych. 
Pompa ciep"a jest tak&e wykorzystywana do produkcji wody lodowej, zasilaj%cej central! 
wentylacyjno-klimatyzacyjn%. Kolektory s"oneczne pró&niowe podgrzewaj% ciep"% wod! 
u&ytkow% wykorzystywan% tak&e poza MECEO � w internacie oraz kuchni. Zainstalowano 
20 kolektorów pró&niowych, usytuowanych na dachu bloku &ywienia i cz!#ciowo na tarasie 
ekspozycyjnym. 

Energia elektryczna jest dostarczana z baterii fotowoltaicznych oraz z turbiny 
wiatrowej z pionow% osi% obrotu. Panele oraz turbina s% umieszczone na dachu, na tarasie 
ekspozycyjnym. Ogniwa fotowoltaiczne i turbina "aduj% akumulatory. Zasilane jest z niego 
przede wszystkim o#wietlenie, a w przypadku nadwy&ek energii równie& pompa obiegowa 
uk"adu kolektorów s"onecznych. Zastosowano wysokowydajne oprawy z diodami LED. Je&eli 
wydajno#$ ogniw fotowoltaicznych i turbiny jest niewystarczaj%ca, brakuj%ca ilo#$ energii 
zostaje uzupe"niona z sieci energetycznej. 

Wszystkie instalacje w Centrum s% nadzorowane jednym wspólnym systemem 
steruj%cym. Dzi!ki temu jest mo&liwa optymalizacja pracy poszczególnych uk"adów maj%ca 
na celu zminimalizowanie zu&ycia energii przy zachowaniu optymalnego mikroklimatu 
w pomieszczeniu.  

Instalacje �obs"uguj%� tylko w"asne potrzeby Centrum, a w przysz"o#ci mog% by$ 
odpowiednio wi!ksze i s"u&y$ tak&e innym u&ytkownikom budynku (sto"ówka, kuchnia, cz!#$ 
lub ca"y internat). 

MECEO powsta"o w celach edukacyjnych. M"odzie& ma mo&liwo#$ uzyskania wiedzy 
o odnawialnych 'ród"ach energii i ich wykorzystaniu. Nauka jest po"%czeniem teorii 
z praktyk%. Uczniowie mog% #ledzi$ funkcjonowanie prawdziwych instalacji pracuj%cych 
w ró&nych obiektach. Efekty pracy tych instalacji (np. ilo#$ uzyskanej energii cieplnej lub 
elektrycznej) s% rejestrowane i przekazywane do pracowni informatycznych w szko"ach 
obj!tych programem. Na podstawie tych informacji m"odzie&, z pomoc% nauczycieli, mo&e 
dokonywa$ ró&nego rodzaju oblicze+ ukazuj%cych mo&liwo#ci i efekty wykorzystania 
odnawialnych 'róde" energii. Program jest zró&nicowany i dostosowany do mo&liwo#ci 
uczniów na danym etapie edukacji. 

Wszystkie wymienione instalacje (monta& instalacji kolektorów s"onecznych, instalacji 
baterii fotowoltaicznych, instalacji turbiny wiatrowej z pionow% osi% obrotu, instalacji pompy 
ciep"a z pionowymi wymiennikami, instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep"a) s% 
wykorzystywane przez Mazowieckie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej. Efekt ich 
pracy w bilansie energetycznym ca"ego obiektu nie jest znacz%cy, jednak ich g"ównym 
zadaniem jest cel edukacyjny � pokazanie mo&liwo#ci wykorzystania odnawialnych 'róde" 
energii.  

 
Zadanie 2 � Budynek internatu I Liceum Ogólnokszta"c%cego w Wyszkowie> 

- modernizacja instalacji wewn!trznych c.o., 
- dzia"ania termomodernizacyjne (monta& nawiewników sterowanych automatycznie 

w istniej%cej stolarce okiennej, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej budynku, ocieplenie #cian zewn!trznych), 
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- likwidacja istniej%cej sieci ciep"owniczej i zast%pienie jej now% sieci% o d"ugo#ci 72 m, 
wykonan% w technice preizolowanej, 

- instalacja kolektorów s"onecznych � 20 szt. kolektorów pró&niowych o pow. czynnej 
1 876 m². 
Instalacja kolektorów s"onecznych posiada maksymaln% moc oko"o 30 kW. Pozwoli to 

na zaopatrzenie ca"ego budynku internatu w ciep"% wod! u&ytkow% (przy pe"nym 
nas"onecznieniu). 

Realizacja zadania pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciep"o do ogrzewania budynku o oko"o 52? oraz 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciep"o do przygotowania c.w.u. o oko"o 60?.  

 
Zadanie 3 � Budynek gminy Wyszków i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie> 

- dzia"ania termomodernizacyjne (ocieplenie #cian zewn!trznych budynku, wymiana 
okien na okna PC_ z szyba niskoemisyjn%, wymian instalacji c.o.). 
 
Realizacja zadania pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciep"o do ogrzewania budynku o oko"o 46?. 
 
Zadanie 4 � Budynek Warsztatów Centrum Kszta"cenia Praktycznego w Wyszkowie> 

- dzia"ania termomodernizacyjne (ocieplenie budynku warsztatów CKP, wymiana 
stolarki okiennej i drzwi balkonowych, remont dachu, monta& automatyki 
umo&liwiaj%cej dobowe i tygodniowe obni&enie temperatury). 
Realizacja zadania pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciep"o do ogrzewania budynku o oko"o 64?. 
 
Zadanie 5 � Budynek dydaktyczny Centrum Kszta"cenia Praktycznego w Wyszkowie> 

- modernizacja w!z"a i instalacji wewn!trznej c.o., 
- dzia"ania termomodernizacyjne (ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie 

nieocieplonych #cian zewn!trznych budynku).  
Realizacja zadania pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciep"o do ogrzewania budynku o oko"o 43?. 
 
 
 

 Uk%ad komunikacyjny 2.4.7.

Powi*zania komunikacyjne 
Podstawowy uk"ad drogowo-uliczny gminy Wyszków umo&liwiaj%cy powi%zania 

zewn!trzne z innymi rejonami tworz%>  
1) Drogi krajowe>  

· droga ekspresowa S8 � przebiega przez wschodni% cz!#$ gminy Wyszków, tworz%c 
wschodni% obwodnic! Wyszkowa; obecnie planowana jest realizacja inwestycji 
polegaj%cej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 i dostosowaniu jej do parametrów drogi 
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ekspresowej (droga S8) na odcinku Wyszków (w!ze" Wyszków Pó"noc) � granica 
województwa podlaskiego; 

· droga krajowa nr 8 (Warszawa � Radzymin � Wyszków � Bia"ystok � granica pa+stwa), 
w ci%gu której przebiegaj% ulice> Warszawska, Bia"ostocka; przebieg trasy na odcinku 
Wyszków � granica województwa podlaskiego znajduje si! w ci%gu europejskiego 
korytarza transportowego "%cz%cego Warszaw!, Bia"ystok i dalej Ryg! oraz Helsinki;  

· droga krajowa nr 62 (Strzelno � W"oc"awek � Serock � Wyszków � <ochów- Drohiczyn), 
w ci%gu której przebiegaj% ulice> Serocka, Ko#ciuszki, fragment ul. Warszawskiej; 

2) Drogi wojewódzkie>  
· droga wojewódzka nr 618 (Pu"tusk-Wyszków), w ci%gu której przebiegaj% ulice> 

Pu"tuska do skrzy&owania z ulic% Sowi+skiego oraz fragment ul. Sowi+skiego; 
3) Drogi powiatowe> 

- 4403W � od DK Nr 8 � Turzyn � Bra+szczyk � Niemiry � Knurowiec � D"ugosiod"o � 
Goworowo � Ostro"!ka, 

- 4406W � od DK nr 62 � Kamie+czyk � Puste <%ki � do granicy gminy, 
- 4408W � Wyszków � Porz%dzie � D"ugosiod"o, 
- 4412W � Stary Leszczydó" � Leszczydó"-Nowiny, 
- 4413W � Wola Mystkowska � Koz"owo � Ostrowy � do drogi 4417W, 
- 4414W � Wyszków � Sominka � Popowo Ko#cielne � Popowo-Parcele, 
- 4415W � Leszczydó" � Nowe Wil%tki, 
- 4417W � Kr!gi � Sitno � Olszanka, 
- 4418W � Gulczewo � Rybno, 
- 4419W � Wyszków � Drogoszewo � :lubów, 
- 4422W � Puste <%ki � Urle � Jadów. 

4) Drogi gminne 
Na terenie miasta Wyszków istnieje ponad 150 dróg gminnych. Wi!kszo#$ 

powy&szych dróg i ulic posiada nawierzchnie utwardzone. Braki w zakresie nawierzchni 
utwardzonych wyst!puj% g"ównie na obrze&ach miasta, wewn%trz poszczególnych osiedli 
i na terenach wiejskich. 

 
Wyszków w chwili obecnej nie posiada pe"nej obwodnicy #ródmiejskiej, a obci%&enie 

ruchem tranzytowym jest w centrum miasta znaczne, co stanowi nie tylko wyra'n% 
uci%&liwo#$ dla mieszka+ców ze wzgl!du na utrudnienia w ruchu, ale powoduje równie& 
dewastacj! nawierzchni jezdni. Z tego powodu budowa trasy, która odci%&y"aby centrum 
Miasta z ruchu tranzytowego jest jednym z priorytetowych zagadnie+ w kwestiach 
zwi%zanych z komunikacj% drogow%. Obecnie funkcjonuje � odcinek od ul. Sikorskiego do 
ronda Pu"tuska, zrealizowany w Etapie I (dofinansowany ze #rodków ZPORR, nr projektu 
Z/2.14/I/1.1.1/1527/05, odcinek obwodnicy oddano do u&ytku w 2007 roku) oraz odcinek 
zrealizowany w Etapie II � od ronda Pu"tuska do ronda Le#na (dofinansowany ze #rodków 
EFRR, nr projektu RPO/02040/08/3.1). W ramach inwestycji planuje si! odcinek z estakad% 
nad torami, od ronda Le#na do ronda I AWP oraz Etap I_ � od ronda I AWP do 
ul. Bia"ostockiej. Trasa projektowanej obwodnicy przebiega$ b!dzie pó"nocno-zachodnim 
obrze&em miasta, a jej funkcj% b!dzie obej#cie #ródmie#cia miasta na obci%&onych 
kierunkach ruchu na drodze krajowej nr 62 oraz drodze wojewódzkiej nr 618. Budowa 
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obwodnicy #ródmiejskiej zapewni dojazd do dzielnicy przemys"owej Wyszkowa oraz 
wyeliminuje ci!&ki transport samochodowy (TIR-y) z centrum miasta, co wp"ynie na popraw! 
bezpiecze+stwa ruchu, popraw! uk"adu komunikacyjnego (dost!pno#$ do g"ównych szlaków 
transportowych), poprawi jako#$ powietrza i zmniejszy emisj! ha"asu w mie#cie, zwi!kszy 
dost!pno#$ do miejsc aktywno#ci gospodarczej, poprawi jako#$ &ycia mieszka+ców 
i turystów oraz otworzy mo&liwo#$ zabudowy pod dzia"alno#$ gospodarcz% terenów 
o powierzchni ok. 20 ha.  

 
Uk%ad komunikacji zbiorowej 
Przewozy pasa&erskie na terenie gminy oraz w powi%zaniach zewn!trznych 

odbywaj% si! w oparciu o komunikacj! autobusow% i kolejow%. 
Komunikacja autobusowa obs"uguje powi%zania o znaczeniu krajowym, regionalnym 

i lokalnym (miejskim i podmiejskim). Przez rejon miasta prowadzone s%, obs"ugiwane m.in. 
przez PKS Ostro"!ka S.A., linie autobusowe dalekobie&ne i regionalne (m.in. do 
Bia"egostoku i Gi&ycka)  

Przewozy pasa&erskie obs"ugiwane s% tak&e przez autobusy prywatnych 
przewo'ników, g"ównie na trasie Wyszków � Warszawa. 

Us"ugi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie gminy Wyszków #wiadczy 
Przedsi!biorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostro"!ce SA.  

Przewozy odbywaj% si! na nast!puj%cych liniach komunikacyjnych (stan na 
31.12.2014)> 

� linia nr 1- Wyszków dworzec PKS/PKP � Leszczydó"-Nowiny � Natalin � 
Wyszków PKS/PKP 

� linia nr 2 - Wyszków dworzec PKS/PKP � Drogoszewo (Wyszków I AWP, 
Rybienko Le#ne � Drogoszewo) 

� linia nr 3- Drogoszewo � Wyszków dworzec PKS/PKP (Wyszków � Rybienko 
Le#ne � KEN �Zapole- Sikorskiego) 

� linia nr 4- Wyszków dworzec PKS/PKP (Wyszków Sienkiewicza � Pu"tuska 
cmentarz � Leszczydó" Podwiel%tki) � Wyszków dworzec PKS/PKP 

� dodatkowe 2 kursy niedziela i #wi!ta � Wyszków Pu"tuska cmentarz � 
Leszczydó"-Podwiel%tki. 

� linia nr 5 � Wyszków dworzec PKS/PKP � Olszanka � Wyszków dworzec 
PKS/PKP. 

Mniejsze znaczenie w obs"udze pasa&erskiej gminy ma komunikacja kolejowa. Przez 
teren gminy Wyszków przebiega linia kolejowa Warszawa � T"uszcz � Wyszków � Ostro"!ka. 
W granicach miasta Wyszków zlokalizowana jest stacja kolejowa Wyszków i przystanek 
autobusowy Rybienko Le#ne, natomiast na terenie gminy przystanki osobowe> Lucynów 
i Leszczydó". 

 
Ocena i identyfikacja podstawowych problemów 
Istniej%cy uk"ad komunikacyjny w gminie umo&liwia obs"ug! istniej%cego 

zagospodarowania. Niestety, standard obs"ugi komunikacyjnej sukcesywnie obni&a si!, 
g"ównie ze wzgl!du na narastaj%cy ruch samochodowy. Ruch tranzytowy prowadzony przez 
centrum miasta Wyszków ulicami w ci%gu dróg krajowych nr 8 i nr 62 oraz w ci%gu drogi 
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wojewódzkiej nr 618 w kierunku Warszawy, P"o+ska, Serocka oraz <ochowa jest bardzo 
uci%&liwy i powoduje du&e utrudnienia ruchu.  

Brakuje pe"nego uk"adu komunikacyjnego dla zapewnienia powi%za+ zewn!trznych 
i wyznaczenia tras dla ruchu tranzytowego. Ponadto rozwi%zania wymaga problem 
komunikacji rowerowej w mie#cie, g"ównie w relacjach dojazdów do pracy, szko"y oraz 
turystyki rowerowej.  

 

 Charakterystyka przyrodnicza 2.4.8.

Rze+ba terenu 
Wed"ug podzia"u fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (Geografia Regionalna 

Polski, PWN, 2002, Warszawa) teren gminy Wyszków po"o&ony jest na Nizinie 
Pó"nocnomazowieckiej, w sk"ad której wchodz%> Wysoczyzna Ciechanowska, Równina 
Kurpiowska i Mi!dzyrzecze <om&y+skie. Rze'ba terenu obszaru gminy jest konsekwencj% 
budowy geologicznej najm"odszych utworów, stanowi%cych powierzchniowe partie oraz 
dzia"alno#ci erozyjnej wyst!puj%cych tu cieków.  

Ponad 50? ca"ego obszaru pokrywaj% zdenudowane równiny moreny dennej 
powoduj%c, &e teren ten przedstawia lekko falist% powierzchni!.  

 
Warunki glebowe 
Na obszarze gminy dominuj% gleby o do#$ niskiej warto#ci u&ytkowej.  
Obszary gleb dobrych skupiaj% si! w prawobrze&nej, pó"nocnej cz!#ci gminy, g"ównie 

w so"ectwach> Natalin, Leszczydó"-Podwiel%tki, Olszanka i Rybno. Du&e fragmenty 
wyst!puj% tak&e w so"ectwach> Leszczydó"-Pustki, Sitno, Rybienko Stare i Nowe, 
Leszczydó"-Nowiny. 

W obr!bie Mi!dzyrzecza <om&y+skiego dominuj% gleby brunatne, bielicowe 
i pseudobielicowe. 

W obr!bie tarasu zalewowego Bugu dominuj% mady rzeczne. Miejscami, g"ównie 
w starorzeczach oraz w obni&eniach dolin bocznych i innych wykszta"ci"y si! gleby 
organiczne (mu"owo-bagienne oraz torfowe). 

Na tarasie nadzalewowym plejstoce+skim pradoliny Bugu oraz na fragmencie 
Równiny Wo"omi+skiej wyst!puj% g"ównie gleby bielicowe i bielice. 

 
 
Warunki klimatyczne 
Zgodnie z podzia"em regionalnym A. Wosia (Klimat Polski, PWN, 1999, Warszawa) 

gmina Wyszków po"o&ona jest w po"udniowej cz!#ci Regionu :rodkowomazurskiego. 
:rednia roczna warto#$ temperatury powietrza waha si! w granicach 7,5-8°C, #rednia 

temperatura lipca wynosi 18°C, #rednia temperatura lutego oko"o -2,5°C. :rednia roczna 
suma opadów atmosferycznych wynosi oko"o 550 mm, pokrywa #nie&na zalega przeci!tnie 
60-70 dni. W ci%gu roku dominuj% wiatry z kierunku zachodniego, istnieje niskie 
prawdopodobie+stwo wyst!powania silnych wiatrów, co przy znacznej lesisto#ci obszaru 
gminy daje stosunkowo s"abe przewietrzanie terenu.   
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Zró&nicowanie topoklimatyczne terenów jest stosunkowo du&e i odwzorowuje jej 
zró&nicowanie geomorfologiczne i zwi%zany z tym charakter pokrycia terenu. 

· Tereny wyniesione ponad dolin! Bugu - prawobrze&na cz!#$ gminy oraz wy&sze, 
niezalesione fragmenty w cz!#ci lewobrze&nej, charakteryzuj% si! przeci!tnymi 
dla regionu warunkami topoklimatycznymi. 

· Rozleg"y taras zalewowy Bugu, z p"ytk% wod% gruntow%, charakteryzuje si! 
wysok% wilgotno#ci% powietrza, tendencj% do akumulacji i zalegania powietrza 
ch"odnego w porze nocnej, zwi!kszon% cz!stotliwo#ci% wyst!powania mgie". S% 
to tereny cz!stych, niskich, przyziemnych inwersji termicznych rannych 
i wieczornych. 

· Tereny lasów charakteryzuj% si! specyficznym, lecz tak&e zró&nicowanym 
topoklimatem, w zale&no#ci od charakteru pod"o&a i zwi%zanego z pod"o&em 
charakteru typu lasu. Na ogó" s% to tereny zaciszne, o mniejszym 
nas"onecznieniu, o wyrównanym profilu termicznym i wilgotno#ciowym. 

· Swoistym mikroklimatem charakteryzuj% si! fragmenty wyniesionych partii doliny 
Bugu, pokryte lasem sosnowym, o suchym, piaszczystym pod"o&u (Rybienko, 
Kamie+czyk). S% to tereny zaciszne, cz!#ciowo zacienione, o korzystnych 
warunkach termiczno-wilgotno#ciowych (z"agodzone ekstrema termiczne, ma"e 
och"adzanie). Specyfik% jest nasycenie fitoncydami (olejkami eterycznymi 
wytwarzanymi przez drzewostany iglaste). 

 
Zasoby wodne 
Zasoby wód powierzchniowych gminy Wyszków stanowi zasadniczo rzeka Bug 

z lewobrze&nym dop"ywem rzek% Liwiec. Bug jest rzek% nieuregulowan%, dzik%, 
charakteryzuj%c% si! zmienn% g"!boko#ci% i szeroko#ci% koryta. Cechuje go du&a zmienno#$ 
przep"ywów, #ci#le uzale&niona od warunków pogodowych. Liwiec natomiast charakteryzuje 
si! p"ytk% piaszczyst% dolin% o zmiennej szeroko#ci. Uzupe"nieniem zasobów wodnych 
gminy s% mniejsze cieki, tj. rzeka Struga oraz wody prowadzone przez nienazwane cieki 
i rowy melioracyjne. Istotnym elementem wód powierzchniowych w gminie s% liczne 
rozlewiska, podmok"e "%ki i bagniska po"o&one w dolinie Bugu, które pe"ni% funkcj! 
naturalnych zbiorników retencyjnych.  

 
 
 
 
 Szata ro!linna 
Lasy i tereny le#ne zajmuj% 28,9? powierzchni gminy, przy czym wi!kszo#$ 

powierzchni lasów koncentruje si! w po"udniowej, lewobrze&nej cz!#ci (fragmenty Puszczy 
Kamienieckiej) oraz pó"nocnej (fragmenty Puszczy Bia"ej). 

Lasy po"udniowej cz!#ci gminy, przynale&ne do nadle#nictwa Drewnica, 
Zarz%dzeniem Nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Pa+stwowych z dnia 1 kwietnia 2005 r. 
wesz"y w obszar funkcjonalny o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spo"ecznym> �Le#ny 
Kompleks Promocyjny LASY WARSZAWSKIE�. 
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Najwi!kszy, zwarty kompleks le#ny wyst!puje w po"udniowo-wschodniej cz!#ci 
gminy, rozci%ga si! na wschód od linii PKP i drogi Warszawa-Bia"ystok, w kierunku doliny 
Liwca. 

Jest to zachodni fragment Puszczy Kamienieckiej, obejmuj%cy powierzchni! ok. 
25 km2. Przewa&a tu drzewostan sosnowy w wieku 40-80 lat, z licznym udzia"em 
drzewostanów m"odszych. 

Na zachód od linii PKP lasy s% coraz bardziej rozcz"onkowane, przemieszane 
z terenami wylesionymi, zaj!tymi pod uprawy rolne i "%ki. Bezpo#redni kontakt z tarasem 
zalewowym Bugu maj% nieliczne, oderwane kompleksy (Deskurów). 

W cz!#ci pó"nocnej gminy wyst!puje jeden wi!kszy zespó" � na pó"noc od miasta 
Wyszków. Jest to fragment Puszczy Bia"ej, okalaj%cej gmin! od pó"nocy i wschodu. 
W drzewostanie dominuje sosna w wieku 40-80 lat i powy&ej 80 lat, z du&ym udzia"em d!bu. 

 
Ochrona przyrody 
Na terenie gminy Wyszków formy ochrony przyrody reprezentowane s% przez 

pomniki przyrody oraz obszary Natura 2000. 
Na terenie gminy Wyszków status pomnika przyrody posiada 19 drzew � pomników 

przyrody. Najliczniejsz% grup! stanowi% d!by szypu"kowe Quercus robur L � 18 sztuk. Tylko 
jedno drzewo nale&y do innego gatunku � grab pospolity Carpinus betulus L rosn%cy 
w miejscowo#ci Puste <%ki.  

W gminie Wyszków wyst!puje 6 obszarów zaliczanych do sieci Natura 2000 � 
3 z nich reprezentuj% Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk, a pozosta"e 3 Obszary Specjalnej 
Ochrony Ptaków> 

 

Tabela 4. Obszary sieci Natura 2000 w gminie Wyszków 

Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru 
Powierzchnia na terenie gminy 

[ha] 
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 

1. PLH140011 Ostoja Nadbu&a+ska 2 810,0 
2. PLH140013 Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie 332,9 
3. PLH140032 Ostoja Nadliwecka 394,7 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 
4. PLB140001 Dolina Dolnego Bugu 4 466,7 
5. PLB140002 Dolina Liwca 530,4 
6. PLB140007 Puszcza Bia"a 569,8 
<ród!o: http:==natura2000.gdos.gov.pl= 

 
Dolina Bugu stanowi ci%g przyrodniczy (korytarz ekologiczny) o randze krajowej �

paneuropejskiej, dolina Liwca to ci%g przyrodniczy o skali regionalnej. 
 

 Jako!# powietrza 2.4.9.

$ród%a zanieczyszcze& powietrza w gminie Wyszków  
Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wra&liwych na zanieczyszczenia 

komponentów #rodowiska, który jednocze#nie decyduje o warunkach &ycia cz"owieka, 
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zwierz%t i ro#lin. Z"y stan aerosanitarny powoduje pogorszenie zdrowia ludno#ci, straty 
w #rodowisku, a tak&e wymierne straty gospodarcze.  

Jako#$ powietrza w gminie Wyszków kszta"towana jest przez wiele czynników, 
zarówno naturalnych jak i determinowanych przez dzia"alno#$ cz"owieka. Zaliczaj% si! do 
nich warunki klimatyczno-meteorologiczne oraz ukszta"towanie i zagospodarowanie terenu. 
Elementem najwa&niejszym i decyduj%cym o czysto#ci powietrza jest przestrzenny i czasowy 
rozk"ad zanieczyszcze+ antropogenicznych � zwi%zanych z dzia"alno#ci% bytow%, komunaln% 
i przemys"ow% cz"owieka.  Zanieczyszczenia atmosfery w gminie, zwi%zane z dzia"alno#ci% 
cz"owieka, obejmuj% kilka typów 'róde"> 

 
1. *ród"a ciep"a indywidualnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 

Zanieczyszczenia s% wprowadzane do powietrza g"ównie w wyniku spalania niskiej 
jako#ci paliwa, w tym tak&e odpadów, w paleniskach domowych, cz!sto o niskiej sprawno#ci. 
Emisji ze 'róde" indywidualnych (tzw. niska emisja) charakteryzuje si! wprowadzaniem do 
powietrza niewielkich ilo#ci substancji z bardzo licznych 'róde" (w du&ej mierze w!glowych) 
o niewielkiej wysoko#ci. Emisja niska jest niezwykle uci%&liwa, poniewa& cz!sto wyst!puje 
gromadzenie si! zanieczyszcze+ wokó" miejsca powstania, a s% to zazwyczaj obszary 
o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Substancje zawarte w emitowanych do powietrza 
spalinach (tlenki w!gla, siarki i azotu, zwi%zki chloru, fluoru i metali ci!&kich oraz py"y wraz 
z smo"owymi aerozolami) s% odpowiedzialne za liczne przypadki schorze+. Wp"yw 'róde" 
niskiej emisji na organizm ludzki mo&e powodowa$ choroby uk"adu kr%&enia wywo"ane 
niedotlenieniem, zmniejszenie odporno#ci uk"adu oddechowego i zwi!kszona jego 
zachorowalno#$, alergie, bóle g"owy, bezsenno#$, ryzyko nowotworów. Na otoczenie wp"ywa 
natomiast poprzez wtórne zanieczyszczenie gleby, niszczenie ro#linno#ci, zwi!kszenie ilo#ci 
truj%cych substancji w warzywach i owocach, niszczenie warstw zewn!trznych budynków. 

Na obszarze miasta Wyszków zaopatrzenie w energi! ciepln%, poza ogrzewaniem 
indywidualnym, realizowane jest przede wszystkim przez miejsk% sie$ ciep"ownicz% zasilan% 
przez PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie. Czynnikiem negatywnym jest stosowanie paliwa sta"ego 
jako 'ród"a energii (niekorzystny wp"yw na stan aerosanitarny miasta i ma"a efektywno#$), 
chocia&, dzi!ki stosowaniu sprawnych systemów redukcji zanieczyszcze+, energetyczne 
spalanie paliw w kot"owni miejskiej nie jest problemem dominuj%cym w odniesieniu do 
poziomu st!&e+ zanieczyszcze+.  

Na obszarach wiejskich mieszka+cy zaopatruj% si! w ciep"o z indywidualnych 'róde", 
wykorzystuj%c ró&nego typu paliwa.   

 
 

2. *ród"a energetyczne  
Emisja zanieczyszcze+ ze 'róde" energetycznych nale&%cych do PEC Sp. z o.o. 

w Wyszkowie jest znaczna. Emitory energetyczne (zawodowe) charakteryzuj% si! jednak 
du&% wysoko#ci%, z czym zwi%zane jest rozprzestrzenianie i transport zanieczyszcze+ na 
znaczne odleg"o#ci (emisja py"u, tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków w!gla). W energetyce 
zawodowej (w du&ych i #rednich elektrociep"owniach i elektrowniach), gdzie spalanie odbywa 
si! w bardzo wysokich temperaturach, a sprawno#$ urz%dze+ redukuj%cych emisj! py"ów 
dochodzi do 99? emisja py"ów oraz benzo(a)pirenu niesionego w pyle jest minimalna.  

 



 

 

 
Projekt wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# ze $rodków Funduszu Spójno$ci 

w ramach Programu Infrastruktura i %rodowiska 

 

61 
 

3. *ród"a emisji obiektów przemys"owych  
Na przestrzeni kilkunastu lat obserwuje si! wyra'ny spadek wielko#ci emisji 

substancji ze 'róde" przemys"owych, znaczny wp"yw na to ma stosowanie nowoczesnych 
systemów redukcji zanieczyszcze+ oraz zmiany technologii produkcji. Ponadto parametry 
najwi!kszych 'róde" emisji (znaczne wysoko#ci kominów) powoduj%, &e zanieczyszczenia s% 
transportowane na znaczne odleg"o#ci od 'róde" i nie wp"ywaj% na pogorszenie si! jako#ci 
powietrza w ich bezpo#rednim s%siedztwie.   

Najwi!kszym emitentem zanieczyszcze+ jest Przedsi!biorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Wyszkowie.  

4. Komunikacja  
*ród"em zanieczyszcze+ komunikacyjnych jest przede wszystkim eksploatacja dróg 

ko"owych, w tym tranzytowych (krajowych nr 8 i nr 62 oraz wojewódzkiej nr 618) oraz 
pozosta"ej sieci dróg w mie#cie i linii kolejowej. Znaczny wp"yw na stan aerosanitarny gminy 
ma komunikacja samochodowa. Jej uci%&liwo#$ zwi%zana jest przede wszystkim 
z nat!&eniem ruchu pojazdów, zw"aszcza w mie#cie Wyszków, ich charakterem (pojazdy 
osobowe, ci!&arowe, autobusy) oraz z charakterem przejazdów. *ród"em szkodliwych 
substancji wprowadzanych do powietrza jest spalanie paliw w silnikach, wtórny unos py"u 
w wyniku ruchu pojazdów oraz #cieranie si! ok"adzin hamulcowych, opon i powierzchni 
jezdni w wyniku tarcia. Sk"ad (w!glowodory, tlenek w!gla, py"y, zwi%zki o"owiu, tlenki azotu, 
tlenki siarki) oraz ilo#$ emitowanych zanieczyszcze+ zale&% mi!dzy innymi od stanu 
technicznego pojazdów, pr!dko#ci i p"ynno#ci ruchu. 

W poni&szej tabeli zestawiono #rednie dobowe nat!&enie ruchu pojazdów ci!&kich 
(samochodu ci!&arowe z przyczepami i bez przyczep oraz autobusy) na g"ównych trasach 
komunikacyjnych miasta, tj. na drogach krajowych nr 8 i nr 62 oraz na drodze wojewódzkiej 
nr 618, wg pomiarów ruchu GDDKiA z 2010 r.> 

 

Tabela ;. Nat"'enie ruchu pojazdów ci"'kich w gminie Wyszków   

Nr 
drogi Nazwa odcinka pomiaru 

Pojazdy silnikowe 
ogó%em 

Pojazdy ci"'kie 

samochody 
ci"'arowe 

autobusy 
< 

ogó%u 

8 
Wola Rasztowska-
Lucynów 23 207 2 573 468 13 

8 Obwodnica Wyszkowa 1 14 854 2 227 142 16 

8 Obwodnica Wyszkowa 2 13 669 2 130 133 17 

62 Popowo-Wyszków 5 717 2 273 36 40 

62 Wyszków (przej#cie) 7 664 2 259 41 30 

62 Wyszków-<ochów 4 451 416 68 11 

618 Pu"tusk-Pniewo-Wyszków 4 118 358 49 10 

618 Wyszków (przej#cie) 9 986 370 50 4 
<ród!o: pomiary ruchu GDDKiA z 2010 r. 

 
Udzia" transportu ci!&kiego w ogólnej liczbie pojazdów w mie#cie wynosi 30? na 

drodze DK62, na obwodnicy S8 kszta"tuje si! w granicach 13-17?, na drodze DW618 
wynosi 10?.  
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5. Inne 'ród"a emisji 

Pozosta"e 'ród"a emisji obejmuj%> emisj! niezorganizowan% py"u z terenów 
pozbawionych ro#linno#ci i z terenów o utwardzonej nawierzchni, emisj! odorów 
z oczyszczalni #cieków w Rybienku Starym oraz nap"yw mas zanieczyszczonego powietrza 
spoza terenu miasta, zgodnie z dominuj%cym kierunkiem wiatru, w tym tak&e nap"yw 
zanieczyszcze+ z terenu aglomeracji warszawskiej.  

Aktualny stan jako!ci powietrza  
Stan czysto#ci gminy ocenia si! jako dobry. Na terenie gminy Wyszków nie prowadzi 

si! pomiarów st!&e+ substancji w powietrzu.  
Stan czysto#ci powietrza okre#lany jest ka&dego roku przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony :rodowiska w Warszawie w ramach rocznej oceny.  
Jako#$ powietrza okre#la si! w strefach � gmina Wyszków nale&y do strefy 

mazowieckiej (kod strefy PL1404), obejmuj%cej obszar województwa mazowieckiego 
z wy"%czaniem aglomeracji warszawskiej oraz miast Radomia i P"ocka. W wyniku klasyfikacji, 
w zale&no#ci od poziomu st!&e+ w danej strefie, wydziela si! nast!puj%ce klasy stref 
(uwzgledniaj%ce kryteria ustanowienie pod k%tem ochrony zdrowia ludno#ci)> 

1. Dla substancji dla których okre#lone s% poziomy dopuszczalne lub docelowe> 
· klasa C � st!&enia zanieczyszcze+ na terenie strefy przekraczaj% poziomy 

dopuszczalne powi!kszone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines 
tolerancji nie jest okre#lony � poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 

· klasa B � st!&enia zanieczyszcze+ na terenie strefy przekraczaj% poziomy 
dopuszczalne lecz nie przekraczaj% poziomów dopuszczalnych 
powi!kszonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5), 

· klasa A � st!&enia zanieczyszcze+ na terenie strefy nie przekraczaj% 
poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych. 

2. Dla substancji dla których okre#lone s% poziomy celu d"ugoterminowego> 

· klasa D1 � st!&enia ozonu i wspó"czynnik AOT40 nie przekraczaj% poziomu 
celu d"ugoterminowego, 

· klasa D2 � st!&enia ozonu i wspó"czynnik AOT40 przekraczaj% poziom celu 
d"ugoterminowego. 

3. Dla substancji dla których okre#lone s% poziomy docelowe> 
· klasa A � st!&enia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczaj% poziomu 

docelowego,  

· klasa C2 � st!&enia PM2,5 przekraczaj% poziom docelowy. 
 
W tabeli poni&ej przedstawiono wyniki ocen jako#ci powietrza w strefie mazowieckiej, 

wykonanych za lata 2012 oraz 2013> 
 

Tabela 6. Wyniki klasyfikacji w strefie mazowieckiej w latach 2012 i 2013 

Rok 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze& dla obszaru strefy 

mazowieckiej 
SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,;1) PM2,;2) Pb As Cd Ni B(a)P O3

2) O3
3) 

2012 A A A A C C C2 A A A A C A D2 
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2013 A A A A C C C2 A A A A C A D2 
1) wg poziomu dopuszczalnego powi!kszonego o margines tolerancji 
2) wg poziomu docelowego 
3) wg poziomu celu d"ugoterminowego 
 
Wyniki ocen jako#ci powietrza w strefie mazowieckiej za lata 2012 oraz 2013 

wskazuj% na niedotrzymanie poziomów normatywnych substancji w powietrzu. W obu latach 
przekraczane by"y> poziom dopuszczalny py"u zawieszonego PM10, poziom dopuszczalny 
powi!kszony o margines tolerancji oraz poziom docelowy py"u zawieszonego PM2,5, poziom 
docelowy benzo(a)pirenu oraz poziom celu d"ugoterminowego ozonu.  

Wyniki analiz WIO: w Warszawie wskazuj%, &e przyczyn% przekrocze+ py"ów 
i benzo(a)pirenu jest g"ównie emisja powierzchniowa (zwi%zana z ogrzewaniem mieszka+ 
w sektorze komunalno-bytowym). Pomimo, &e w gminie Wyszków nie prowadzi si! pomiarów 
st!&e+ zanieczyszcze+ powietrza, to wyniki modelowania wykonane na potrzeby Rocznej 
oceny jako#ci powietrza w województwie mazowieckim za 2013 rok wskazuj%, &e w gminie 
naruszane s% standardy jako#ci powietrza. W 2013 roku przekroczone zosta"y> poziom 
dopuszczalny py"u zawieszonego PM10 w odniesieniu do st!&e+ #rednich dobowych 
i poziom dopuszczalny #rednioroczny py"u zawieszonego PM2,5 oraz poziom docelowy 
#rednioroczny benzo(a)pirenu.  

 

 
Rysunek 4. St"'enie !rednie dobowe py%u zawieszonego PM10 w gminie Wyszków okre!lone na 

podstawie modelowania dla potrzeb Rocznej oceny jako!ci powietrza w województwie 
mazowieckim w 2013 r. 
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Rysunek ;. St"'enie !rednie roczne py%u zawieszonego PM2,; w gminie Wyszków okre!lone na 

podstawie modelowania dla potrzeb Rocznej oceny jako!ci powietrza w województwie 
mazowieckim w 2013 r. 

 
Rysunek 6. St"'enie !rednie roczne B(a)P w gminie Wyszków okre!lone na podstawie modelowania dla 

potrzeb Rocznej oceny jako!ci powietrza w województwie mazowieckim w 2013 r. 

 
Problem zanieczyszcze+ powietrza w strefie mazowieckiej wyst!powa" ju& w latach 

poprzednich. W celu szczegó"owej diagnozy stanu aerosanitarnego, identyfikacji g"ównych 
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przyczyn przekrocze+ oraz wskazania rozwi%za+ prawnych i technicznych maj%cych na celu 
redukcj! st!&e+ co najmniej do poziomów dopuszczalnych/docelowych, opracowano 
i przyj!to do realizacji nast!puj%ce Programy Ochrony Powietrza> 

1) Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zosta" przekroczony 
poziom dopuszczalny py"u zawieszonego PM10 i py"u zawieszonego PM2,5 
w powietrzu (Uchwa"a Nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
28 pa'dziernika 2013 r.) 

Program� by" wykonywany w zwi%zku z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych 
py"ów PM10 i PM2,5 w 2010 roku i wówczas na terenie gminy nie wskazano obszaru 
narusze+ standardów jako#ci powietrza, st%d nie wskazano w dokumencie &adnych dzia"a+ 
naprawczych do realizacji na terenie gminy. Ocena jako#ci powietrza za 2013 rok wyra'nie 
wskazuje jednak, &e stan aerosanitarny w gminie, a zw"aszcza w mie#cie Wyszków uleg" 
pogorszeniu. W zwi%zku z tym wszelkie dzia"ania podejmowane na rzecz obni&enia emisji 
substancji z systemów grzewczych oraz dzia"ania podejmowane na rzecz obni&enia zu&ycia 
energii finalnej b!d% przyczynia"y si! równie& do obni&enia st!&e+ substancji 
zanieczyszczaj%cych w powietrzu. 

  
2) Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których 

zosta" przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (Uchwa"a 
Nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.) 

W Programie� okre#lono obszar przekrocze+ poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
obejmuj%cy przewa&aj%cy obszar strefy mazowieckiej, w tym ca"y obszar gminy Wyszków. 
Na terenie gminy za ponadnormatywne st!&enia B(a)P odpowiada emisja z indywidualnych 
systemów grzewczych.  

Obni&enie st!&e+ substancji i poprawa jako#ci powietrza powinno koncentrowa$ si! 
na obni&eniu emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizacj! 
systemu zach!t do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne. 

Obszarem dzia"alno#ci w"adz lokalnych jest dawanie dobrego przyk"adu poprzez 
wymian! systemów grzewczych w budynkach nale&%cych do gminy (np. urz!dach, szko"ach, 
budynkach komunalnych) i ich termomodernizacja oraz wspieranie po&%danych postaw 
obywateli poprzez system zach!t finansowych. Dzia"ania termomodernizacyjne s% 
prowadzone sukcesywnie na obiektach u&yteczno#ci publicznej b!d%cych pod zarz%dem 
zarówno gminy jak i starostwa powiatowego. 
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3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w"gla  
 
Opracowanie bazy danych na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Wyszków poprzedzone zosta"o wykonaniem szczegó"owej inwentaryzacji emisji gazów 
cieplarnianych w sektorach i obiektach znajduj%cych si! na terenie gminy Wyszków oraz 
wyliczeniem ilo#ci ekwiwalentu dwutlenku w!gla (CO2) emitowanego wskutek zu&ycia energii 
na terenie gminy Wyszków w roku bazowym 2012.  

Rok bazowy zosta" wybrany na podstawie dost!pno#ci pe"nych i wiarygodnych 
danych okre#laj%cych zu&ycie energii przez podmioty prowadz%ce dzia"alno#$ gospodarcz%, 
gospodarstwa domowe, spó"dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty publiczne. 
Rok 2012 pozwoli" na okre#lenie zu&ycia energii elektrycznej oraz sposobu ogrzewania 
budynków w sposób mo&liwie pe"ny i wiarygodny, w zwi%zku z du&ymi zmianami 
demograficznymi oraz rozbudow% osiedli jednorodzinnych na terenach wiejskich Gminy 
Wyszków w stosunku do roku 1990. 

Inwentaryzacja zosta"a sporz%dzona z wykorzystaniem badania ankietowego � wzory 
ankiet w Za"%czniku nr 1 oraz z wykorzystaniem innych 'róde" informacji> baza emisji 
KOBiZE, informacja o zu&yciu energii elektrycznej z PGE Obrót SA, informacja o zu&yciu 
energii cieplnej z PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie, wizja lokalna w gminie.  

Celem opracowania ankiet i przeprowadzenia badania ankietowego w#ród 
mieszka+ców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach by"o uzyskanie danych na 
temat zu&ycia energii i paliw oraz emisji CO2. Wszystkie wype"nione ankiety za"%czono do 
opracowania � Za"%cznik nr 2. 

Na podstawie wykonanej szczegó"owej inwentaryzacji 'róde" emisji 
w poszczególnych sektorach, bran&ach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie 
gminy stworzono baz! danych zawieraj%c% wyselekcjonowane i usystematyzowane 
informacje pozwalaj%ce na ocen! gospodarki energi% w gminie oraz w jej poszczególnych 
sektorach i obiektach. Baz! danych wykonano na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych 
MS Excel z za"o&eniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami, któr% przekazano 
Zamawiaj%cemu. Ponadto wykonano bilans emisji CO2 dla obszaru gminy Wyszków.  
 

3.1. Inwentaryzacja oraz metody szacowania emisji, zastosowane 
wska+niki 

Dla poszczególnych typów emisji utworzono oddzielne bazy emisji. Zgromadzono 
dane dla lat 2012 oraz 2013. W przypadku braku kompletno#ci danych o ilo#ci zu&ycia paliw 
w obu latach zastosowano wska'nik zmiany emisji (zapotrzebowania na paliwo) 
w zale&no#ci od temperatury. Dla roku 2013 warto#$ wska'nika wynosi W t = 0,950, dla roku 
2012 warto#$ wska'nika wynosi Wt

 = 1,052. Wska'nik Wt jest stosowany do okre#lania 
emisji substancji do powietrza oraz zmian zapotrzebowania na paliwo dla potrzeb rocznych 
ocen jako#ci powietrza wykonywanych przez WIO: w Warszawie. 

 



 

 

 
Projekt wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# ze $rodków Funduszu Spójno$ci 

w ramach Programu Infrastruktura i %rodowiska 

 

67 
 

 $ród%a przemys%owe 3.1.1.

W celu pozyskania informacji o emisji i zu&yciu energii ze 'róde" przemys"owych 
(emisja punktowa) Wykonawca, na podstawie utworzonej bazy teleadresowej, przygotowa" 
i rozes"a" ankiety do 179 podmiotów. Informacj! zwrotn% otrzymano wy"%cznie od kilku 
podmiotów. W zwi%zku z niewielkim odzewem podmiotów z sektora przemys"owego 
i us"ugowego gmina Wyszków ponownie rozes"a"a ankiety.  

Równocze#nie Zamawiaj%cy wyst%pi" do Krajowego O#rodka Bilansowania 
i Zarz%dzania Emisjami (KOBIZE) o udostepnienie informacji o emisji z zak"adów 
przemys"owych, zgromadzonej w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych 
substancji. Wykorzystano dane dla 14 podmiotów, dla których podana by"a informacja 
o instalacji energetycznego spalania paliw, obejmuj%ca typ i moc 'ród"a ciep"a oraz rodzaj 
i wielko#$ zu&ytego paliwa.  

W bazie dotycz%cej 'róde" przemys"owych i us"ugowych zgromadzono dane 
o zu&yciu paliw i wielko#ci emisji z "%cznie 24 obiektów.  

 
Utworzono baz! danych w formacie xls, o nazwie 1_wyszów_baza_przemys%, która 

zawiera informacje o zak"adach przemys"owych, wielko#ci zu&ycia paliw w instalacjach 
spalania, emisji do powietrza CO2 powstaj%cego w wyniku spalania paliw i zu&ycia energii 
elektrycznej oraz zu&ycia ciep"a w zak"adce PRZEMYS= oraz informacje o podmiotach 
z sektora us"ugowego (us"ugowe, handlowe, produkcyjno-us"ugowe itp.) w zak"adce 
US=UGI.   

 
W bazie danych pod tabelami zamieszczono dodatkow% tabel! ze wska'nikami emisji 

dla CO2, umo&liwiaj%c% obliczenie wielko#ci emisji (iloczyn paliwa i odpowiedniego 
wska'nika emisji). Tabela zawiera tak&e warto#$ opa"ow% paliw (WO), która s"u&y do 
okre#lenia zu&ycia ciep"a (iloczyn paliwa i odpowiedniego wska'nika WO). 

 
Na podstawie ilo#ci zu&ytego paliwa oraz przy wykorzystaniu odpowiednich 

wska'ników emisji oszacowano wielko#$ emisji CO2. Wykorzystano trzy zestawy 
wska'ników> 

· dla Przedsi!biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, osobny 
zestaw ze wzgl!du na odr!bn% klas! w Klasyfikacji 'róde" emisji SNAP 
(SNAP101 � procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii),  

·  dla pozosta"ych 'róde" przemys"owych (SNAP03 � procesy spalania 
w przemy#le), 

· dla podmiotów z sektora us"ugowego (SNAP202 � procesy spalania 
w sektorze komunalnym i mieszkaniowym � mieszkalnictwo i us"ugi). 

 
Wielko#$ emisji poszczególnych substancji okre#lono w nast!puj%cy sposób> 

 
E > Zp ? WE [kg=rok] 

 
lub, gdy wska'nik wyra&ony jest w jednostkach energii (w g/GJ)> 
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E > Zp ? WE ? WO ? 10-3 [kg=rok] 
 
gdzie> 
 
E � wielko#$ emisji zanieczyszczenia [kg/rok], 
Zp � wielko#$ zu&ycia paliwa [Mg/rok], 
WE � wska'nik emisji dla zanieczyszczenia [kg/Mg], 
WO � warto#$ opa"owa paliwa [MJ/kg]. 
 
Emisj! CO2 oszacowano na podstawie wska'ników zawartych w opracowaniu 

KOBIZE pt. �Warto#ci opa"owe (WO) i wska'niki emisji (WE) w roku 2011 do raportowania 
we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniniami do Emisji za rok 2014� (Warszawa, 
2013)> 

 

Tabela 7. Wska+niki emisji ze spalania paliw w kot%ach dla CO2 � emisja przemys%owa 

Paliwo 
WO WE CO2 

MJ/kg MJ/m3 kg/GJ 
Przedsi!biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie 
W!giel kamienny 21,22 - 93,87 
Zak"ady przemys"owe 
W!giel kamienny 22,74 - 94,70 
Gaz ziemny - 35,94 55,82 
Olej opa"owy 40,19 - 76,59 
Biomasa 15,60 - 109,76 
Us"ugi 
W!giel kamienny 25,93 - 94,06 
Gaz ziemny - 35,94 55,82 
Olej opa"owy 40,19 - 76,59 
Biomasa 15,60 - 109,76 

 

 Budynki u'yteczno!ci publicznej, obiekty wspólnot i spó%dzielni 3.1.2.
mieszkaniowych, mieszkalnictwo jednorodzinne  

W celu uzyskania informacji o emisji ze 'róde" w budynkach u&yteczno#ci publicznej, 
w obiektach us"ugowych oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wykonawca 
opracowa", a Zamawiaj%cy rozes"a" ankiety do odpowiednich podmiotów.  

Utworzono baz! o nazwie 2_wyszków_baza_komunalne w formacie xls, która 
zosta"a podzielona na 3 zak"adki � budynków u&yteczno#$ publicznej (BUP), budynków 
spó"dzielni i wspólnot mieszkaniowych (SM_WM) oraz mieszkalnictwa jednorodzinnego 
(MJ).  

 
1) Budynki u&yteczno#ci publicznej (BUP), budynki mieszkalne wielorodzinne, 

(SM`WM) 
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W cz!#ci bazy obejmuj%cej budynki u&yteczno#ci publicznej oraz budynki mieszkalne 

wielorodzinne zgromadzono informacje uzyskane z ankiet. Otrzymano 26 ankiet zwrotnych 
od podmiotów zarz%dzaj%cych budynkami u&yteczno#ci publicznej oraz 13 ankiet od 
podmiotów zarz%dzaj%cych budynkami wielorodzinnymi (spó"dzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe). 

Dane obejmuj%> charakterystyk! poszczególnych budynków (m.in. wiek, powierzchnia 
u&ytkowa, kubatura), informacj! o przeprowadzonych dzia"aniach termomodernizacyjnych, 
charakterystyk! systemu grzewczego oraz sposób przygotowania ciep"ej wody u&ytkowej, 
zu&ycie energii elektrycznej w kWh, zu&ycie ciep"a w GJ, zu&ycie paliw na cele grzewcze 
i przygotowanie ciep"ej wody u&ytkowej oraz roczn% emisj! CO2 z paliw oraz z wykorzystania 
energii elektrycznej.   

Wi!kszo#$ informacji pozyskano na podstawie ankiet. Emisj! CO2 do powietrza 
obliczono ze zu&ycia paliw przy zastosowaniu odpowiednich wska'ników. Wykorzystano 
zestaw wska'ników dla 'róde" emisji z grupy SNAP202 � procesy spalania w sektorze 
komunalnym i mieszkaniowym (mieszkalnictwo i us"ugi). 

Emisj! CO2 oszacowano na podstawie wska'ników zawartych w opracowaniu 
KOBIZE pt. �Warto#ci opa"owe (WO) i wska'niki emisji (WE) w roku 2011 do raportowania 
we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniniami do Emisji za rok 2014� (Warszawa, 
2013)> 
 

Tabela 8. Wska+niki emisji ze spalania paliw w kot%ach dla CO2 � emisja z budynków mieszkalnych 
i us%ugowych 

Paliwo 
WO WE CO2 

MJ/kg MJ/m3 kg/GJ 
W!giel kamienny 25,93 - 94,70 
Gaz ziemny - 35,94 55,82 
Olej opa"owy 40,19 - 76,59 
Biomasa 15,60 - 109,76 

 
2) Indywidualne budynki mieszkalne  

 
W celu oszacowania wielko#ci emisji ze 'róde" w budynkach indywidualnych 

Wykonawca opracowa" ankiet! zamieszczon% na stronie internetowej Urz!du Miejskiego 
w Wyszkowie.  

Emisja ze 'róde" sektora bytowo-komunalnego, tzw. �niska emisja�, obejmuje swoim 
zasi!giem g"ównie ma"e kot"ownie oraz paleniska domowe. W celu scharakteryzowania 
'róde" powierzchniowych emisji na terenie gminy Wyszków przeanalizowano zasi!g systemu 
ciep"owniczego na podstawie informacji otrzymanych od Przedsi!biorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. oraz systemu zasilania i sieci gazowniczej na podstawie �Studium 
Uwarunkowa+ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszków�. 
Zaopatrzenie gminy w energi! ciepln% oparte jest o zró&nicowane 'ród"a ciep"a> 

- sie$ ciepln%, 
- kot"ownie indywidualne, 
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- ogrzewania indywidualne budynków mieszkalnych (w!glowe, gazowe 
i elektryczne). 

Podstawowym no#nikiem energii cieplnej dla istniej%cej zabudowy mieszkaniowej, nie 
pod"%czonej do centralnych systemów ciep"owniczych jest paliwo sta"e, przede wszystkim 
w!giel kamienny i drewno.  

Obszar gminy Wyszków jest praktycznie w pe"ni zgazyfikowany. System ciep"owniczy 
wyst!puje jedynie na terenie miasta. 

W chwili obecnej gospodarstwa domowe na terenie gminy Wyszków, mimo 
dost!pno#ci gazu, korzystaj% w zdecydowanej wi!kszo#ci z niskosprawnych palenisk 
w!glowych, opalanych najcz!#ciej niskogatunkowym w!glem oraz drewnem. Ogrzewanie 
gazowe najcz!#ciej wyst!puje na terenie miasta. Na terenach wiejskich gospodarstwa 
domowe tak&e korzystaj% z ogrzewania gazowego, ale w znacznie mniejszej skali. Bardzo 
cz!stym zjawiskiem jest posiadanie dwóch kot"ów, w!glowego i gazowego. Ze wzgl!dów 
ekonomicznych znacznie cz!#ciej jest wykorzystywany kocio" w!g"owy. Wprowadzane do 
atmosfery substancje emitowane s% emitorami o wysoko#ci oko"o 10 m, co powoduje 
rozprzestrzenianie si! zanieczyszcze+ oraz ich kumulacj! w najbli&szej okolicy. 

W indywidualnym i komunalnym ogrzewnictwie funkcjonuj% jeszcze urz%dzenia 
grzewcze o przestarza"ej konstrukcji, jak kot"y komorowe tradycyjne, bez regulacji i kontroli 
ilo#ci podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli powietrza 
wprowadzanego do procesu spalania, o sprawno#ci #redniorocznej wynosz%cej ok. 50?. 
W starych nieefektywnych urz%dzeniach grzewczych spala si! niskiej jako#ci w!giel, 
a cz!sto tak&e ró&nego rodzaju materia"y odpadowe i odpady komunalne. 

"

W celu wyznaczenia wielko#ci emisji ze 'róde" w budynkach indywidualnych oraz 
zapotrzebowania na ciep"o Wykonawca opracowa" ankiet! zamieszczon% na stronie 
internetowej Urz!du Miejskiego w Wyszkowie. W dniach 15-16.09.2014 r., przeprowadzona 
zosta"a ankietyzacja domów jednorodzinnych przez pracowników firmy BSiPP Ekometria 
Sp. z o.o. � uzyskano ok. 40 odpowiedzi z ró&nych rejonów gminy. Równocze#nie przez 
pracowników BSiPP Ekometria Sp. z o.o. przeprowadzona zosta"a wizja lokalna na terenie 
gminy, która pomog"a w przestrzennym rozmieszeniu typów zabudowy o okre#lonym 
sposobie ogrzewania.  
 

Zapotrzebowanie na ciep"o w budynkach jednorodzinnych wyznaczono zgodnie 
z norm% PN-EN 12831>2006, na podstawie informacji uzyskanych w ankietach oraz wizji 
lokalnej. Scharakteryzowano 7 ró&nych typów budynków, zak"adaj%c #rednie 
zapotrzebowanie na ciep"o w ka&dym rodzaju budynku. Maj%c do dyspozycji map! cyfrow% 
mo&liwe by"o okre#lenie powierzchni u&ytkowej ka&dego gospodarstwa domowego.  

Budynki zosta"y podzielone wed"ug wska'nika sezonowego zapotrzebowania na 
ciep"o do ogrzewania budynku, w standardowym sezonie grzewczym oraz na cele 
przygotowania c.w.u., bez uwzgl!dnienia sprawno#ci systemu grzewczego i przerw 
w ogrzewaniu, wynosz%cego> 

- 300 [kWh/(m2qrok)],  
- 280 [kWh/(m2qrok)],  
- 200 [kWh/(m2qrok)],  
- 170 [kWh/(m2qrok)],  
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- 150 [kWh/(m2qrok)],  
- 130 [kWh/(m2qrok)]  
- 100 [kWh/(m2qrok)].  

Wska'nik ten zale&y g"ównie od konstrukcji, stopnia termomodernizacji oraz od wieku 
budynku. Na podstawie zebranych informacji okre#lono rodzaj ogrzewania 
w poszczególnych cz!#ciach gminy. Uwzgl!dniaj%c rodzaj paliwa oraz typ 'ród"a ciep"a, 
okre#lono sprawno#$ sk"adowych systemu grzewczego. Dzi!ki temu mo&liwe by"o ustalenie 
ilo#ci energii, która powinna by$ dostarczona do 'ród"a ciep"a, aby uzyska$ komfortowe 
warunki cieplne w gospodarstwie domowym przy standardowych warunkach klimatycznych 
dla tego obszaru. 

Korzystaj%c ze wska'ników opublikowanych w opracowaniu �EMEP EEA air pollutant 
emission inventory guidebook 2013 1.A.4 Small combustion Tier 1� obliczono emisj! CO2> 

 

Tabela 9. Wska+niki emisji ze spalania paliw w kot%ach w domach jednorodzinnych na podstawie EMEP 
EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 

 PM10 [g/GJ] PM2,; [g/GJ] B(a)P [mg/GJ] CO2 [kg/GJ] 
W!giel 404 398 230 160,0 
Drewno 760 740 121 109,8 
Gaz 1,2 1,2 0,00056 55,8 
Olej 1,9 1,9 0,08 64,0 
Gaz ciek"y 1,2 1,2 0,00056 55,8 

 

 Transport 3.1.3.

Nie by"o mo&liwe uzyskanie informacji od osób fizycznych o ilo#ci u&ytkowanych 
samochodów oraz ilo#ci spalanych paliw. Wykonawca otrzyma" ze Starostwa Powiatowego 
w Wyszkowie informacj! o ilo#ci zarejestrowanych samochodów osobowych oraz 
ci!&arowych na terenie gminy.  

 

Tabela 10 Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Wyszków 

Rodzaj pojazdu Ilo!# pojazdów zarejestrowanych 
Osobowy 14 256 
Ci!&arowy 4 013 

 
Powy&sze dane by"y informacj% pomocnicz% wykorzystan% podczas szacowania 

emisji z komunikacji na drogach na których nie zosta"y wykonane pomiary nat!&enia ruchu. 
 
Podstaw% wyznaczenia emisji komunikacyjnej z terenu gminy Wyszków by"y dane 

pochodz%ce z opracowa+ wykonanych przez Transprojekt-Warszawa> �Generalny pomiar 
ruchu w 2010 r.� � pomiar ruchu na drogach krajowych oraz �Pomiar ruchu na drogach 
wojewódzkich w 2010 roku�, uaktualnione na podstawie wska'nika wzrostu ruchu GPR.  
Opracowania te zawieraj% warto#ci #rednie dobowe nat!&enia ruchu z uwzgl!dnieniem 
struktury pojazdów oraz zamieszczaj% wska'niki ilustruj%ce dotychczasow% oraz 
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prognozowan% zmienno#$ parametrów ruchu w kolejnych latach. Dodatkowo wykorzystano 
informacj! o pomiarach ruchu w gminie pozyskan% z Urz!du Miejskiego w Wyszkowie, 
wykonanych na przejazdach kolejowych oraz informacj! o nat!&eniu ruchu zamieszczon% 
w dokumentacjach dla nowo projektowanych dróg.  

Do wyznaczenia emisji na poszczególnych odcinkach dróg wykorzystano kilka 
zestawów wska'ników, które konstruowane s% w oparciu o warto!ci wska+nika SDR, 
b!d%cego miar% aktywno#ci pojazdów na drogach w ci%gu doby.  

Wielko#$ emisji CO2 ze spalania paliw w silnikach prezentowana jest w bazie 
o nazwie 3_wyszków_baza_transport, w zak"adce EMISJA. 

Wska'niki s"u&%ce obliczeniu emisji zaczerpni!to z opracowania prof. Z. Ch"opka 
�Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszcze+ z silników spalinowych pojazdów 
samochodowych� (Warszawa, 2007). Wska'niki te s% zatwierdzone przez Krajowe Centrum 
Inwentaryzacji Emisji. Po dodaniu informacji o pr!dko#ci poszczególnych typów pojazdów 
uzyskuje si! warto#$ emisji. Za"o&ono nast!puj%ce pr!dko#ci> 

 

Tabela 11. Przyj"te pr"dko!ci pojazdów 

Typ pojazdu 
Pr"dko!# poza miastem 

[km/h] 
Pr"dko!# w mie!cie 

[km/h] 
Osobowe 70 35 
Dostawcze 60 30 
Ci!&arowe 45 30 
Ci!&arowe z przyczep% 45 30 
Autobusy 50 25 
Motocykle 70 50 

 
W kolejnym kroku oszacowano emisj! z nieopomiarowanych odcinków dróg 

w gminie. Wykorzystano metodyk! opracowan% w firmie Ekometria Sp. z o.o. opart% 
o uzupe"nienie samego katastru. Wyró&niono dwa rodzaje pól katastru wymagaj%ce 
uzupe"nienia> 

· pola, w których emisja zwi%zana z nat!&eniem i struktur% ruchu okre#lona jest 
na cz!#ci odcinków ulic, lub na wszystkich ulicach, 

· pola, w których brak jest jakiejkolwiek informacji o emisji (nat!&eniu 
i strukturze ruchu). 

W pierwszym przypadku odcinkom ulic, na których nie okre#lono emisji przypisano 
emisj! równ% 20? wcze#niej wyznaczonej emisji na pozosta"ych odcinkach w danym polu 
katastru (wska'nik na 1 km ulicy).                    

W drugim przypadku za"o&ono, &e nat!&enie ruchu, a wi!c i emisja maleje wraz 
z odleg"o#ci% od drogi, na której znany jest ruch pojazdów (emisja) zgodnie z zale&no#ci%> 

 
Ewyn = 0,2qEznanaqLk/L 
 
gdzie> 
Ewyn � emisja w badanym polu, 
Eznana � emisja okre#lona w polu najbli&szym w stosunku do pola badanego, 
Lk � bok kwadratu (pola) � 250 m, 
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L � odleg"o#$ pola badanego od najbli&szego pola z emisj%. 
 
Oszacowana emisja obejmuje nie tylko g"ówne drogi, ale równie& drogi powiatowe 

i gminne.   
Wykonano kataster emisji komunikacyjnej w polach siatki o oczku 250 m x 250 m. 
 
W bazie emisji z 3`wyszków`baza`transport w zak"adce SDR przedstawiono 

aktywno#$ pojazdów w ci%gu doby na mierzonych odcinkach dróg (:redni Dobowy Ruch). 
Przedstawiono dane dotycz% ilo#ci pojazdów ogó"em oraz struktury rodzajowej pojazdów 
obejmuj%cej> samochody osobowe, lekkie samochody ci!&arowe (dostawcze), samochody 
ci!&arowe (z przyczepami i bez przyczep), autobusy oraz motocykle.  

Dane za lata 2012 i 2013 zosta"y wyznaczone zgodnie z wytycznymi Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotycz%cymi prognozy wska'nika wzrostu PKB oraz 
zasad prognozowania wska'ników wzrostu ruchu wewn!trznego3. 

 

 O!wietlenie uliczne 3.1.4.

Dane dotycz%ce o#wietlenia ulicznego w gminie Wyszków (w 2012 r.) pozyskano 
z PGE Obrót SA, w zakresie zu&ycia energii elektrycznej i ilo#ci odbiorców oraz z Urz!du 
Miejskiego w Wyszkowie, w zakresie ilo#ci opraw. W Za"%czniku nr 3 zamieszczono arkusze 
z inwentaryzacji o#wietlenia w gminie Wyszków.  

 

Tabela 12. Ilo!# opraw o!wietleniowych w gminie Wyszków w latach 2012 i 2013 

Rok Ilo!# opraw o!wietleniowych 
 Razem Oprawy sodowe Oprawy rt"ciowe 

2012 4 480 3 763 717 
2013 4 610 3 893 717 
<ród!o: opracowanie w!asne na podstawie danych Urz"du Miejskiego w Wyszkowie  

 

3.2. Gospodarowanie energi* w gminie Wyszków 

 Sektor przemys%owy  3.2.1.

1. PRZEMYS< 
 

W instalacjach spalania paliw zlokalizowanych w zak"adach przemys"owych na 
terenie gminy w 2012 roku wytworzono i zu&ytkowano prawie 42 000 GJ ciep"a, a w 2013 
roku ponad 43 000 GJ. Wolumen ten nie obejmuje ciep"a produkowanego przez PEC 
Sp. z o.o. w Wyszkowie, natomiast obejmuje ciep"o wykorzystane na potrzeby w"asne PEC.  

Ciep"o w zak"adach przemys"owych, poza PEC Sp. o.o. w Wyszkowie, przeznaczone 
jest na w"asne potrzeby zak"adów � ogrzewanie i przygotowania ciep"ej wody u&ytkowej, 
a w niektórych podmiotach na cele technologiczne.  

                                                
3 http>//www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu 
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Ciep"o produkowane przez PEC zosta"o uj!te w bilansie w odniesieniu do 
poszczególnych odbiorców ciep"a. W 2013 roku PEC w Wyszkowie dostarczy" odbiorcom 
233 881 GJ ciep"a. 

 
Zu&ycie energii w gminie, zgodnie z danymi udost!pnionymi przez PGE Obrót SA, dla 

grupy taryfowej B (odbiorcy zasilani z sieci #redniego napi!cia, m.in. przedsi!biorstwa 
przemys"owe) wynosi"o 31 144 MWh w 2012 roku i 32 130 MWh w 2013 roku. 

Dost!pne dane zgromadzone w bazie u&ytkowania energii w sektorze przemys"owym 
(1_wyszków_baza_przemys% zak"adka PRZEMYS=) wskazuj% na zu&ycie przez zak"ady 
energii elektrycznej w ilo#ci oko"o 11 MWh, co stanowi oko"o 35? warto#ci podanej przez 
PGE Obrót SA. Ró&nica pomi!dzy danymi udost!pnionymi przez PGE, a danymi 
ankietowymi wynika z niewielkiej ilo#ci otrzymanych odpowiedzi ankietowych. 

 
Zgodnie z danymi podanymi przez PEC Sp. o.o. w Wyszkowie, zapotrzebowanie na 

ciep"o sieciowe przez zak"ady przemys"owe wynosi 13 546 GJ na potrzeby grzewcze 
i 213 GJ na potrzeby przygotowania ciep"ej wody u&ytkowej. Wolumen energii cieplnej 
produkowanej we w"asnych instalacjach spalania paliw wynosi ponad 27 000 GJ.   

 
Emisja CO2 z zak"adów przemys"owych obejmuje emisj! z instalacji spalania paliw 

oraz emisj! z wykorzystania energii elektrycznej. Niemal ca"a emisja pochodzi ze 'róde" 
zlokalizowanych w mie#cie Wyszkowie.  

W 2012 roku emisja CO2 zosta"a oszacowana na poziomie 58 395 Mg, w 2013 roku 
natomiast na poziomie 58 553 Mg. 

Udzia" emisji CO2 ze zu&ycia energii elektrycznej wynosi 43-45? ca"o#ci. 
Najwi!kszym emitentem CO2 jest PEC. W 2012 roku zak"ad wprowadzi" do atmosfery 

95? CO2 z instalacji spalania paliw, a w 2013 roku 96?.  
 
Na grafice poni&ej przedstawiono wielko#$ emisji CO2 z instalacji spalania paliw 

w sektorze przemys"owym> 
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Rysunek 7. Emisja CO2 z instalacji spalania paliw w sektorze przemys%owym w gminie Wyszków 

 
 

2. US<UGI 
 

Podmioty us"ugowe ("%cznie handel i us"ugi) zu&ywaj% oko"o 7 000 GJ ciep"a 
sieciowego. Nie s% znane dane dotycz%ce wielo#ci ciep"a produkowanego w 'ród"ach 
w"asnych podmiotów.  

Odbiorcy z grupy taryfowej C i R, zgodnie z danymi PGE Obrót SA, w 2012 roku 
zu&yli 18 901 MWh energii elektrycznej, a w 2013 roku 16 834 MWh. Grupa ta obejmuje 
obiekty dzia"aj%ce w sektorze us"ugowym oraz budynki u&yteczno#ci publicznej. Zu&ycie 
energii w sektorze us"ugowym zosta"o oszacowane jako ró&nica zu&ycia energii elektrycznej 
podanej przez PGE Obrót SA i zu&ycie energii w budynkach u&yteczno#ci publicznej 
okre#lone w wyniku inwentaryzacji ankietowej. Dla roku 2012 wolumen zu&ytej energii 
elektrycznej w sektorze us"ugowym wynosi" 16 604 MWh, a dla 2013 roku 14 537 MWh. 

Zgromadzone dane nie pozwalaj% w chwili obecnej na pe"ne oszacowanie wielko#ci 
emisji CO2 z podmiotów dzia"aj%cych w sektorze us"ug.  

 

 Transport 3.2.2.

Emisja CO2 ze 'róde" komunikacyjnych zwi%zana jest ze spalaniem paliw w silnikach 
samochodowych.  Wielko#$ emisji CO2 w gminie Wyszków, w 2012 roku oszacowano na 
poziomie 52 109,8 Mg, w 2013 roku natomiast wielko#$ emisji CO2 wynios"a 52 735,5 Mg. 
Oko"o 73? substancji emitowana jest na obszarze gminy wiejskiej, co jest zwi%zane g"ównie 
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z du&ym nat!&eniem ruchu na drodze ekspresowej S8 (16,5-26 tys. pojazdów na dob!), 
biegn%cej poza granicami miasta.  

Du&ym nat!&eniem ruchu, szczególnie tranzytowym obci%&one s% ulice Pu"tuska 
(w ci%gu drogi wojewódzkiej nr 618) oraz Serocka (w ci%gu drogi krajowej nr 62), 
przebiegaj%ce przez centrum miasta, co stwarza znaczny problem zwi%zany z emisj% 
zanieczyszcze+ do powietrza oraz emisj% ha"asu. 

Na grafice poni&ej przedstawiono wielko#$ emisji CO2 z transportu drogowego> 
 

 
Rysunek 8. Emisja CO2 ze spalania paliw w silnikach pojazdów w gminie Wyszków 

 

 Budynki u'yteczno!ci publicznej 3.2.3.

Analiza danych zawartych w bazie budynków u&yteczno#ci publicznej 
(2_wyszków_baza_komunalne zak"adka BUP) wskazuje, &e wi!kszo#$ obiektów tego typu 
zlokalizowanych na terenie miasta zaopatrywana jest w ciep"o na cele grzewcze oraz ciep"% 
wod! u&ytkow% z miejskiej sieci cieplnej. Wed"ug danych PEC SP. z o.o. w Wyszkowie 
zapotrzebowanie na ciep"o sieciowe tej grupy odbiorców w 2013 wynios"o 40 803 GJ (32 693 
GJ na potrzeby c.o. i 8 110 GJ na potrzeby c.w.u.). 

Budynki u&yteczno#ci publicznej, posiadaj%ce w"asne 'ród"o ciep"a, zu&ywaj% "%cznie 
ponad 2 000 GJ ciep"a. Budynki posiadaj%ce w"asn% kot"owni! zlokalizowane s% na ogó" 
poza miastem. W budynkach u&yteczno#ci publicznej posiadaj%cych w"asne 'ród"o ciep"a 
najcz!#ciej stosowanym paliwem jest gaz ziemny.  

<%czne zu&ycie energii cieplnej wytwarzanej w indywidualnych 'ród"ach ciep"a oraz 
dostarczanej przez PEC w gminie w 2012 roku wynios"o 47 553 GJ, a w 2013 45 199 GJ. 
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Emisja CO2 z obiektów u&yteczno#ci publicznej w 2012 roku wynios"a 2 136 Mg, 
z czego 87? stanowi"a emisja ze zu&ycia energii elektrycznej, w 2013 roku natomiast emisja 
CO2 wynios"a 2 122 Mg (88? stanowi"a emisja ze zu&ycia energii elektrycznej).  

 
W przewa&aj%cej cz!#ci zinwentaryzowanych budynków u&yteczno#ci publicznej 

zosta"y przeprowadzone dzia"ania termomodernizacyjne, polegaj%ce na wymianie stolarki 
okiennej. W cz!#ci budynków ponadto zaizolowano #ciany zewn!trzne oraz #ciany i stropy 
budynków.  

 

 Mieszkalnictwo wielo5 i jednorodzinne 3.2.4.

W bazie 2_wyszków_baza_komunalne zgromadzono informacje o 128 budynkach 
nale&%cych do spó"dzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, z czego 126 jest pod"%czonych do 
sieci cieplnej. W mie#cie, zgodnie z danymi z mapy cyfrowej (warstwa budynków), 
zlokalizowane s% 164 budynki wielorodzinne.  

Zapotrzebowanie na ciep"o sieciowe mieszkalnictwa wielorodzinnego w mie#cie 
Wyszków, zgodnie z danymi z PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie w 2013 roku wynios"o 
107 689 GJ na potrzeby grzewcze i 58 404 GJ na przygotowanie ciep"ej wody u&ytkowej 
("%cznie 166 093 GJ).  

Budynki jednorodzinne w 2012 roku zu&y"y 635 438 GJ ciep"a wytwarzanego 
w indywidualnych 'ród"ach, g"ównie w!glowych (54,3?). W wytwarzaniu ciep"a znaczny 
udzia" maj% tak&e spalanie drewna (23,9?) oraz gazu ziemnego (18?). W 2013 roku 
budynki w zabudowie indywidualnej wykorzysta"y 603 666 GJ ciep"a.  

Na grafikach poni&ej przedstawiono wielko#$ zu&ycia ciep"a na cele c.o. 
i przygotowania c.u.w. w gminie Wyszków> 
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Rysunek 9. Zu'ycie energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych w gminie Wyszków 

 

 
Rysunek 10. Zu'ycie energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych w gminie Wyszków 
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Mieszkalnictwo w Wyszkowie, zgodnie z danymi PGE OBRÓT SA, w 2012 roku 
wykorzysta"o 29 857 MWh energii elektrycznej, a w 2013 - 29 817 MWh. PGE OBRÓT SA 
nie podaje informacji o zu&yciu energii elektrycznej w podziale na mieszkalnictwo wielo- oraz 
jednorodzinne ani na obszar miejski i wiejski gminy. 

 
Niemal wszystkie budynki wielorodzinne w mie#cie s% zaopatrywane w ciep"o 

z miejskiej sieci cieplnej, wobec czego nie emituj% do powietrza &adnych substancji 
zanieczyszczaj%cych. Wielko#$ emisji CO2 jest sum% emisji ze spalania w instalacjach 
spalania paliw w budynkach indywidualnych oraz emisji ze zu&ycia energii elektrycznej 
w budynkach wielo- i jednorodzinnych. Roczny "adunek CO2 w 2012 roku kszta"towa" si! na 
poziomie 103 970 Mg, a w 2013 roku na poziomie 99 983 Mg. 

Udzia" emisji CO2 ze zu&ycia energii elektrycznej kszta"tuje si! na poziomie 23-24? 
emisji "%cznej.  

 
Na grafice poni&ej przedstawiono wielko#ci emisji substancji do powietrza z obszaru 

gminy> 
 

 
Rysunek 11. Emisja CO2 ze spalania paliw w indywidualnych +ród%ach ciep%a w mieszkalnictwie 

jednorodzinnym 

 

 O!wietlenie uliczne 3.2.;.

Ilo#$ opraw o#wietleniowych w gminie Wyszków wynosi (2013 r.) 4 610 z czego 3 893 
to oprawy sodowe, a 717 oprawy rt!ciowe. W gminie istnieje 156 odbiorców � obwodów 
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o#wietleniowych. Roczny wolumen energii na potrzeby o#wietlenia ulicznego w 2012 roku 
wyniós" 2 317 MWh, a w 2013 - 2 325 MWh. 

 

 Energia elektryczna 3.2.6.

Energia elektryczna jest wykorzystywana w ka&dej gminie, chocia& g"ówne zak"ady j% 
produkuj%ce s% zlokalizowane na obszarze jedynie niektórych z nich. Zak"ady te s% 
znacz%cymi emitentami CO2, poniewa& jako 'ród"o energii stosuj% zazwyczaj paliwa kopalne. 
Zak"ady energetyczne zaspokajaj% zapotrzebowanie na energi! elektryczn% nie tylko gminy, 
na terenie której zosta"y wybudowane, ale równie& zapotrzebowanie znacznie wi!kszego 
obszaru. Lokalna rozproszona produkcja energii elektrycznej w warunkach polskich ma 
znaczenie marginalne, za wyj%tkiem instalacji produkuj%cych energi! elektryczn% 
w skojarzeniu z produkcj% ciep"a w ciep"owniach miejskich. Innymi s"owy, energia 
elektryczna wykorzystywana w danej gminie mo&e pochodzi$ z ró&nych 'róde" i instalacji, 
zlokalizowanych zarówno na terenie gminy jak i poza jej granicami. W konsekwencji CO2 
wyemitowany w zwi%zku ze zu&yciem energii elektrycznej na terenie gminy w rzeczywisto#ci 
pochodzi z zak"adów i instalacji zlokalizowanych na terenie gminy i poza ni%. 

Wyliczenie ilo#ci CO2 przypadaj%ce na ka&d% gmin! jest praktycznie niemo&liwe, 
gdy& fizyczne przep"ywy energii elektrycznej przekraczaj% granice administracyjne oraz 
zmieniaj% si! w zale&no#ci od wielu czynników. Ponadto gminy nie maj% w zasadzie &adnej 
kontroli i wp"ywu na emisje zanieczyszcze+ do powietrza z zak"adów energetycznych. 
W zwi%zku z powy&szym dla obliczenia emisji dwutlenku w!gla z energii elektrycznej 
wykorzystanej na terenie danej gminy stosuje si! wska'nik emisyjno#ci CO2. Referencyjny 
wska'nik emisyjno#ci CO2 dla energii elektrycznej (WEE) rekomendowany przez KOBIZE4 
wynosi> 

 
WEE = 0,812 MgCO2/MWh 
 
Informacj! o zu&yciu energii elektrycznej w gminie Wyszków w latach 2012 i 2013 

przez poszczególne grupy odbiorców pozyskano od PGE Obrót SA i przeliczono na emisj! 
CO2 z gminy dla poszczególnych odbiorców osobno. 

Tak wi!c ca"kowita emisja dwutlenku w!gla z gminy Wyszków to suma rzeczywistej 
emisji z terenu gminy (wynikaj%cej ze spalania paliw w ró&nych 'ród"ach na terenie gminy) 
i teoretyczna emisja wynikaj%ca ze zu&ycia energii elektrycznej na terenie gminy, ale 
produkowanej poza jej terenem. 

Takie podej#cie pozwala na szersze spojrzenie na problem emisji CO2, równie& 
w kontek#cie konieczno#ci ograniczania zu&ycia energii elektrycznej. 

 

                                                
4 �Referencyjny wska'nik jednostkowej emisyjno#ci dwutlenku w!gla przy produkcji energii 
elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce�, KOBIZE, 
Warszawa 2011 
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 Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i ciep%a na terenie gminy Wyszków 3.2.7.

Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odno#ne emisje CO2 

 

Tabela 13. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej w gminie Wyszków w roku 2012 

$ród%o lokalnej produkcji 
energii elektrycznej 

Energia 
elektryczna 
wytwarzana 

lokalnie 

Nak%ad 
no!ników 

energii  

Emisja 
CO2/ekw. CO2 

Odno!ne 
wspó%czynnik
i emisji CO2 

dla 
wytwarzania 

energii 
elektrycznej 

MWh MWh Mg Mg/MWh 
Przedsi!biorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie 

Nie wytwarza si! 

 
W Przedsi!biorstwie Energetyki Cieplnej istnieje uk"ad kogeneracyjny do produkcji 

energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcj% ciep"a, ale nie jest on wykorzystywany. 
Ponadto w roku 2014 w Mazowieckim Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej (MECEO) 
do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje si! instalacj! baterii fotowoltaicznych oraz 
turbin! wiatrow%. Ze wzgl!du na to, i& instalacje nie istnia"y w 2012 roku nie s% uwzgl!dniane 
w analizach.  

 
Lokalne wytwarzanie ciep"a i odno#ne emisje CO2 

Tabela 14. Lokalne wytwarzanie energii cieplnej w gminie Wyszków w roku 2012 

$ród%o lokalnej produkcji 
ciep%a 

Ciep%o 
wytwarzane 

lokalnie 

Nak%ad 
no!ników 

energii  Emisja 
CO2/ekw. CO2 

Odno!ne 
wspó%czynnik
i emisji CO2 

dla 
wytwarzania 

ciep%a 

W"giel 
kamienny  

MWh> MWh Mg Mg/MWh 
Przedsi!biorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie 

64 972,14 75 508,74 31 013 0,48 

q zastosowano przelicznik 1 GJ = 0,2778 MWh 
 
W gminie Wyszków obecnie produkuje si! lokalnie ciep"o w 'ród"ach OZE � 

w MECEO zainstalowane s% kolektory s"oneczne o mocy 30 kW do przygotowania c.w.u. 
oraz pompa ciep"a o mocy grzewczej 10 kW, a ponadto kolektory s"oneczne do 
przygotowania c.w.u. zainstalowane s% w SPZZOZ w Wyszkowie. Instalacje te zosta"y 
uruchomione dopiero w 2014 roku, dlatego nie s% uwzgl!dniane w bilansie.  
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3.3. Zestawienie zbiorcze 

Tabela 1;. Tabela zbiorcza u'ytkowania energii i emisji dwutlenku w"gla w gminie Wyszków w 2012 roku 

O
b

sz
ar

 

Dzia% gospodarki 

Zu'ycie 
Emisja CO2 

Paliw 
Energii 

elektrycznej 
Energii 
cieplnej 

Energia  
razem W"giel Gaz ziemny Olej opa%owy Biomasa z paliw 

z energii 
elektrycznej 

razem 

Mg 1000 m3 Mg Mg kWh GJ MWh kg 

M
ia

st
o

 W
ys

zk
ó

w
 Przemys% 16 020.08 556.50 7.28 0.00 b.d. 41 633.00 - 33 088 377.26 b.d. 33 088 377.26 

Budynki u'yteczno!ci 
publicznej 

0.00 67.58 0.00 0.00 2 21w5 005.50 45 353.80 14 814,29 135 575.85 1 798 584.47 1 934 160.31 

Mieszkalnictwo 6 100.75 3 076.03 26.99 4 467.10 b.d. 505 615.60 - 39 200 326.01 b.d. 39 200 326.01 

Us%ugi 0.00 40.19 0.00 0.00 b.d. 8 563.83 - 109 293.34 b.d. 109 293.34 

Transport - - - - - - - 14 004 340.78 - 14 004 340.78 

SUMA MIASTO WYSZKÓW 22 120.83 3 740.30 34.27 4 467.10 2 21; 00;.;0 601 166.23 169 218,98 86 ;37 913.23 1 798 ;84.47 8 833 6497.70 

G
m

in
a 

w
ie

js
k

a 
W

y
sz

kó
w

 

Przemys% 0.00 8.81 0.00 0.00 b.d. 316.78 - 17 682.39 b.d. 17 682.39 

Budynki u'yteczno!ci 
publicznej 

0.00 45.02 14.46 0.00 82 156.25 2 198.95 693,02 134 814.68 66 710.88 201 525.55 

Mieszkalnictwo 7 211.81 16 459.43 250.71 5 280.64 b.d. 295 915.44 - 40 525 556.69 b.d. 40 525 556.69 

Us%ugi 0.00 0.00 0.00 0.00 b.d. 0.00 - 0.00 b.d. 0.00 

Transport - - - - - - - 38 105 412.57 - 38 105 412.57 

SUMA GMINA WIEJSKA WYSZKÓW 7 211.81 16 ;13.26 26;.17 ; 280.64 82 1;6.2; 298 431.17 82 986,33 78 783 466.32 66 710.88 78 8;0 177.19 

=
*c

zn
ie

 m
ia

s
to

 i
 

g
m

in
a 

w
ie

js
k

a 
W

y
sz

kó
w

 

Przemys% 16 020.08 565.32 7.28 0.00 31 144 000.00 41 949.78 42 797,65 33 106 059.65 25 288 928.00 58 394 987.65 

Budynki u'yteczno!ci 
publicznej 

0.00 112.60 14.46 0.00 2 297 161.75 47 552.75 15 507,32 270 390.52 1 865 295.34 2 135 685.86 

Mieszkalnictwo 13 312.55 19 535.46 277.70 9 747.73 29 857 000.00 801 531.04 252 522,32 79 725 882.70 24 243 884.00 1039 69766.70 

Us%ugi 0.00 40.19 0.00 0.00 16 603 838.25 8 563.83 18 982,87 109 293.34 13 482 316.66 13 591 609.99 

Transport - - - - - - - 52 109 753.35 - 52 109 753.35 
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O
b

sz
ar

 

Dzia% gospodarki 

Zu'ycie 
Emisja CO2 

Paliw 
Energii 

elektrycznej 
Energii 
cieplnej 

Energia  
razem W"giel Gaz ziemny Olej opa%owy Biomasa z paliw 

z energii 
elektrycznej 

razem 

Mg 1000 m3 Mg Mg kWh GJ MWh kg 

O!wietlenie ulic - - - - 2 317 000.00 - 2 317,00 - 1 881 404.00 1 881 404.00 

RAZEM 29 332.63 20 2;3.;7 299.43 9 747.73 82 219 000.00 899 ;97.40 332 127,16 16; 321 379.;; 66 761 828.00 232 083 207.;; 

 

Tabela 16. Tabela zbiorcza u'ytkowania energii i emisji dwutlenku w"gla w gminie Wyszków w 2013 roku 

O
b

sz
ar

 

Dzia% gospodarki 

Zu'ycie 
Emisja CO2 

Paliw 
Energii 

elektrycznej 
Energii 
cieplnej 

Energia  
razem W"giel Gaz ziemny Olej opa%owy Biomasa z paliw 

z energii 
elektrycznej 

razem 

Mg 1000 m3 Mg Mg kWh GJ MWh kg 

M
ia

st
o

 W
ys

zk
ó

w
 Przemys% 15 000.00 713.90 0.46 0.00 b.d. 42 861.72 - 32 446 599.38 b.d. 32 446 599.38 

Budynki u'yteczno!ci 
publicznej 

0.00 64.20 0.00 0.00 2 215 005.50 43 110.00 14 190,96 128 797.05 1 798 584.47 1 927 381.52 

Mieszkalnictwo 5 795.71 2 922.23 25.64 4243.74 b.d. 480 334.75 - 37 240 309.71 b.d. 37 240 309.71 

Us%ugi 0.00 38.64 0.00 0.00 b.d. 8 954.20 - 106 171.39 b.d. 608 796.14 

Transport - - - - - - - 14 603 025.12 - 14 603 025.12 

SUMA MIASTO WYSZKÓW 20 79;.71 3 738.97 26.09 4 243.74 2 21; 00;.;0 ;7; 260.67 162 022,42 84 ;24 902.6; 1 798 ;84.47 86 826 111.87 

G
m

in
a 

w
ie

js
k

a 
W

y
sz

kó
w

 

Przemys% 0.00 8.37 0.00 0.00 b.d. 300.94 - 16 798.27 b.d. 16 798.27 

Budynki u'yteczno!ci 
publicznej 

0.00 42.76 13.74 0.00 82 156.25 2 089.00 662,48 128 073.94 66 710.88 194 784.82 

Mieszkalnictwo 6 851.22 15 636.46 238.17 5 016.61 b.d. 281 119.67 - 38 499 278.85 b.d. 38 499 278.85 

Us%ugi 0.00 0.00 0.00 0.00 b.d. 0.00 - 0.00 b.d. 0.00 
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Dzia% gospodarki 

Zu'ycie 
Emisja CO2 

Paliw 
Energii 

elektrycznej 
Energii 
cieplnej 

Energia  
razem W"giel Gaz ziemny Olej opa%owy Biomasa z paliw 

z energii 
elektrycznej 

razem 

Mg 1000 m3 Mg Mg kWh GJ MWh kg 

Transport - - - - - - - 38 132 471.53 - 38 132 471.53 

SUMA GMINA WIEJSKA WYSZKÓW 6 8;1.22 1; 687.60 2;1.91 ; 016.61 82 1;6.2; 283 ;09.61 78 841,13 76 776 622.60 66 710.88 76 843 333.47 

=
*c

zn
ie

 m
ia

s
to

 i
 g

m
in

a 
 

w
ie

js
k

a 
W

ys
zk

ó
w

 

Przemys% 15 000.00 722.27 0.46 0.00 32 130 000.00 43 162.66 44 120,59 32 463 397.64 26 089 560.00 58 552 957.64 

Budynki u'yteczno!ci 
publicznej 

0.00 106.96 13.74 0.00 2 297 161.75 45 199.00 14 853,45 256 871.00 1 865 295.34 2 122 166.34 

Mieszkalnictwo 12 646.93 18 558.69 263.81 9 260.35 29 857 000.00 761 454.42 241 389,04 75 739 588.56 24 243 884.00 99 983 472.56 

Us%ugi 0.00 38.64 0.00 0.00 14 536 838.25 8 954.20 17 024,32 106 171.39 11 803 912.66 1 191 0084.05 

Transport - - - - - - - 52 735 496.65 - 52 735 496.65 

O!wietlenie ulic - - - - 2 325 000.00 - 2 325,00 - 1 887 900.00 1 887 900.00 

RAZEM 27 646.93 19 426.;7 278.00 9 260.3; 81 146 000.00 8;8 770.28 319 712,38 161 301 ;2;.2; 6; 890 ;;2.00 227 192 077.2; 
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Na podstawie uzyskanych informacji, zebranych w bazach danych (które zosta"y 
przekazane Zamawiaj%cemu) mo&liwe by"o przedstawienie bilansu energii w gminie 
Wyszków z podzia"em na miasto oraz obszar wiejski, wed"ug g"ównych sektorów gospodarki 
(tabele powy&ej). Uwzgl!dniono bilans paliwa stosowanego w instalacjach spalania paliw, 
zu&ycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej, a tak&e emisj! CO2 do powietrza w wyniku 
spalania paliw oraz w wyniku zu&ycia energii elektrycznej.   

 

 
Rysunek 12. Udzia% poszczególnych sektorów w zu'yciu ciep%a na terenie gminy Wyszków w latach 2012 

i 2013 

 
W gminie Wyszków produkcja energii cieplnej w 2012 roku wynios"a 899 597GJ, 

a w 2013 roku 858 770 GJ z czego 89? przeznaczone by"o na zapewnienie potrzeb 
grzewczych i zaopatrzenia w ciep"% wod! u&ytkow% mieszka+ców. Prawie 67? energii 
cieplnej zu&ywane jest w mie#cie, pozosta"a cz!#$ na terenach wiejskich. Udzia"y 
procentowe dla poszczególnych sektorów s% takie same dla obu analizowanych okresów.  
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Rysunek 13. Udzia% poszczególnych sektorów w zu'yciu energii elektrycznej na terenie gminy Wyszków 

w latach 2012 (zewn"trzny pier!cie&) i 2013 (wewn"trzny pier!cie&) 

 
Roczny wolumen energii elektrycznej zu&ywanej w gminie Wyszków w 2012 roku 

wyniós" 82 219 MWh, a w 2013 roku 81 146 MWh. G"ównymi odbiorcami energii elektrycznej 
w gminie s%> 

- przemys", zu&ywaj%cy 38? (39? w 2013 r.) energii elektrycznej  
- mieszkalnictwo, zu&ywaj%ce 36? (37? w 2013 r.).  

Sektor us"ug niepublicznych zu&ywa 20? (18? w 2013 r.) energii elektrycznej, 
a us"ugi publiczne 3?. Na o#wietlenie ulic zu&ywa si! równie& 3? energii elektrycznej.  

 
W 2012 roku roczna emisja CO2 z obszaru gminy zosta"a oszacowana na poziomie 

232 083 Mg. Emisja z miasta Wyszków stanowi"a 38? emisji "%cznej CO2. Udzia" emisji ze 
spalania paliw stanowi" 71? emisji ca"kowitej.  

W 2013 roku natomiast "%czny "adunek oszacowanej emisji CO2 wyniós" 227 192 Mg, 
udzia" emisji ze spalania paliw nie zmieni" si! w sposób istotny i wyniós" równie& 71?.  
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Rysunek 14. Sumy emisji CO2 ze spalania paliw w gminie Wyszków 

 
Na grafice poni&ej przedstawiono wielko#$ emisji "%cznej CO2 ze wszystkich typów 

'róde" spalania paliw, w katastrze, w siatce o boku oczka 250 m (nie ma mo&liwo#ci 
przedstawienia emisji CO2 ze zu&ycia energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych oraz 
z podzia"em na obszar miasta i tereny wiejskie).  

Wyró&nia si! emisja dwutlenku w!gla z PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie oraz emisja 
z obszarów osiedli domków jednorodzinnych opalanych paliwami sta"ymi> Osiedle Ogródki, 
Osiedle M"odych, Osiedle Zakr!zie. Ponadto zaznacza si! przebieg g"ównych arterii 
komunikacyjnych w gminie, zw"aszcza drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej Nr 62. 
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Rysunek 1;. Emisja %*czna CO2 ze spalania paliw ze wszystkich typów +róde% w gminie Wyszków 

 
Na grafice poni&ej przedstawiono przewagi poszczególnych typów 'róde" emisji 

w emisji "%cznej CO2
 ze spalania paliw (nie ma mo&liwo#ci dowi%zania informacji o emisji ze 

zu&ycia energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych oraz w mie#cie i na obszar wiejskich 
gminy). W mie#cie Wyszków zaznacza si! w kilku polach katastru przewaga emisji 
z zak"adów przemys"owych, na obszarach zajmowanych przez budownictwo jednorodzinne 
wyra'nie przewa&a emisja niska ze spalania paliw na cele grzewcze, a w centrum wyra'ny 
jest dominuj%cy wp"yw komunikacji. Na obszarach wiejskich, w rejonie intensywnej 
zabudowy, przewa&a emisja powierzchniowa. 
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Rysunek 16. Przewagi typów +róde% emisji w emisji %*cznej CO2 w gminie Wyszków 

 
W strukturze 'róde" emisji CO2 najwi!kszy udzia" (45? w 2012 r. i 44? w 2013 r.) ma 

mieszkalnictwo � uwzgl!dnia si! emisj! z spalania paliw w indywidualnych 'ród"ach ciep"a 
w zabudowie jednorodzinnej oraz emisj! ze zu&ycia energii elektrycznej w mieszkalnictwie 
ogó"em. Znaczny jest tak&e udzia" 'róde" przemys"owych � 25? w 2012 r. oraz 26? 
w 2013 r. Udzia" emisji z sektora us"ug jest zani&ony, poniewa& obejmuje tylko emisj! ze 
zu&ycia energii elektrycznej. Udzia" emisji z us"ug publicznych oraz o#wietlenia oszacowano 
na poziomie po 1?.  
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Rysunek 17. Udzia% emisji CO2 wed%ug g%ównych sektorów w gminie Wyszków w latach 2012 (zewn"trzny 

pier!cie&) i 2013 (wewn"trzny pier!cie&)  

Rysunek 18. Udzia%y emisji CO2 z instalacji spalania 
paliw i z wykorzystania energii 
elektrycznej w ogólnej emisji CO2 
w gminie Wyszków w 2012 r.  

Rysunek 19. Udzia%y emisji CO2 z instalacji spalania 
paliw i z wykorzystania energii 
elektrycznej w ogólnej emisji CO2 
w gminie Wyszków w 2013 r. 

 
Na grafikach poni&ej przedstawiono g!sto#$ emisji w Mg CO2 na 1 mieszka+ca oraz 

w Mg CO2 na 1 km2.  
Obci%&enie roczn% emisj% CO2 na 1 mieszka+ca w mie#cie Wyszków wynosi 

3,2 Mg/osob! i jest blisko dwukrotnie mniejsza od warto#ci tego wska'nika dla obszarów 
pozamiejskich � 6,7 Mg/osob!, co wynika z du&o mniejszej g!sto#ci zaludnienia na obszarze 
pozamiejskim gminy. 
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Rysunek 20. G"sto!# emisji CO2 na 1 mieszka&ca w gminie Wyszków 

 
G!sto#$ emisji w odniesieniu do powierzchni wynosi 4 164 Mg/km2 w mie#cie 

Wyszków i 551 Mg/km2 na terenach wiejskich.  Du&o mniejsza g!sto#$ emisji CO2 cz!#ci 
wiejskiej gminy wynika z jej wi!kszego obszaru w stosunku do obszaru miasta i mniejszej 
"%cznej emisji. 
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Rysunek 21. G"sto!# emisji CO2 na 1 km2 w gminie Wyszków 

 
Podsumowuj*c ogó%em w gminie Wyszków: 

1. W zu&yciu energii elektrycznej> 
- najwi!kszy udzia" maj% przemys" � 38? w 2012 r. i 39? w 2013 r. oraz 

mieszkalnictwo � 36? w 2012 r. i 37? w 2013 r., 
- najmniejszy udzia" maj% budynki u&yteczno#ci publicznej oraz o#wietlenie � po 3? 

w obu latach, 
- ca"o#$ energii elektrycznej zu&ywanej w gminie jest produkowana poza jej obszarem 

� w roku bazowym (2012) oraz w 2013 roku nie stwierdzono wykorzystania 'róde" 
OZE. 

2. W zu&yciu energii cieplnej> 
- najwi!kszy udzia" ma mieszkalnictwo, zarówno wielo- jak i jednorodzinne � 89?, 
- najmniejszy udzia" maj% us"ugi � 1?, 
- ca"o#$ energii cieplnej zu&ywanej w gminie produkowana jest na jej terenie. 

Najwi!kszym producentem ciep"a jest PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie, produkuj%cy 
233 881 GJ ciep"a (2013 r.), wykorzystywanego dla potrzeb c.o. i c.w.u. ró&nych 
grup odbiorców, g"ównie mieszkalnictwa wielorodzinnego. Zinwentaryzowane 
zak"ady przemys"owe produkuj% i zu&ywaj% oko"o 27 000 GJ ciep"a.  

3. W emisji CO2> 
- najwi!kszy udzia" ma mieszkalnictwo � 45? w 2012 r. i 44? w 2013 r., emisja CO2 

z tego sektora pochodzi g"ównie z energetycznego spalania paliw w indywidualnych 
'ród"ach ciep"a w mieszkalnictwie jednorodzinnym, 

- najmniejszy udzia" maj% budynki u&yteczno#ci publicznej oraz o#wietlenie ulic � po 
1?.; niski udzia" emisji z sektora us"ug publicznych wynika z faktu, i& wi!kszo#$ 
budynków zaopatrywana jest w ciep"o sieciowe, a emisja pochodzi g"ównie ze 
zu&ycia energii elektrycznej, 
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- w przemy#le, którego udzia" w emisji CO2 kszta"tuje si! na poziomie 25? w 2012 r. 
(26? w 2013 r.) ca"o#ci, najwi!kszy udzia" ma emisja z PEC Sp. z o.o., zak"ad ten 
emituje przewa&aj%c% cz!#$ emisji CO2 z sektora przemys"owego (ponad 95? 
emisji z instalacji spalania paliw w sektorze przemys"owym), 

- w gminie Wyszków oko"o 71? emisji CO2 pochodzi z instalacji spalania paliw, 
a pozosta"e 29? ze zu&ycia energii elektrycznej; w zale&no#ci od sektora proporcje 
te zmieniaj% si! w szerokim zakresie, 

- w gminie Wyszków nie zidentyfikowano 'róde" innych gazów cieplarnianych, poza 
CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Projekt wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# ze $rodków Funduszu Spójno$ci 

w ramach Programu Infrastruktura i %rodowiska 

 

94 
 

4. Identyfikacja obszarów problemowych 
 
Dla celów syntetycznego przedstawienia obecnej sytuacji gminy Wyszków oraz jej 

potencja"u, a tak&e w celu planowania dzia"a+ wykonano analiz! SWOT dotycz%c% 
mo&liwo#ci i barier dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie. 

 

Tabela 17. Analiza SWOT dla gminy Wyszków 

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

"t
rz

n
e 

Silne strony (S) S%abe strony (W) 
· Aktywna postawa w"adz miasta w zakresie 

dzia"a+ na rzecz ochrony #rodowiska i 
ochrony klimatu; 

· Rozwini!ta sie$ ciep"ownicza i du&e 'ród"o 
ciep"a zapewniaj%ce zaopatrzenie w ciep"o 
sieciowe dla znacznego obszaru gminy oraz 
rezerwy mocy w 'ródle pozwalaj%ce na 
przy"%czenie nowych odbiorców; 

· Du&y potencja" ograniczenia zu&ycia energii 
w obiektach u&yteczno#ci publicznej; 

· Rozwini!ta sie$ gazowa i dost!p do gazu 
ziemnego du&ej cz!#ci mieszka+ców gminy; 

· Zainteresowanie mieszka+ców najmniej 
uci%&liwymi rodzajami transportu 
stwarzaj%ce mo&liwo#$ ograniczenie 
zat"oczenia, emisji ha"asu i zanieczyszcze+ 

· Du&y odsetek terenów gminnych dla 
rozwoju mieszkalnictwa i przemys"u. 
 

· Niewystarczaj%ce #rodki finansowe na 
realizacj! dzia"a+; 

· Niewielki potencja" energii ze 'róde" 
odnawialnych na terenie gminy; 

· Znaczny udzia" niskosprawnych w!glowych 
'róde" ciep"a w ogrzewaniu indywidualnym 
skutkuj%cy wysok% emisj% zanieczyszcze+ 
do powietrza; 

· Niski odsetek mieszka+ców 
wykorzystuj%cych gaz ziemny do 
ogrzewania; 

· Niewielka #wiadomo#$ spo"eczna 
w zakresie ochrony powietrza i klimatu; 

· Du&e obci%&enie ruchem tranzytowym - 
brak obwodnicy i w!z"ów przesiadkowych; 

· Zagro&enie zjawiskiem niekontrolowanej 
suburbanizacji, (proces ten generuje 
nadmierne koszty spo"eczne, przyczynia 
si! do degradacji #rodowiska 
przyrodniczego i krajobrazu,  nadmiernie 
wzrasta zu&ycie energii, i koszty zwi%zane 
z uzbrajaniem terenu). 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
"t

rz
n

e 

Szanse (O) Zagro'enia (T) 
· Krajowe zobowi%zania dotycz%ce 

zapewnienia odpowiedniego poziomu 
energii odnawialnej z biopaliw na poziomie 
krajowym, w zu&yciu ko+cowym; 

· Wymagania dotycz%ce efektywno#ci 
energetycznej (dyrektywy UE); 

· Wsparcie finansowe (#rodki krajowe 
i fundusze europejskie) dla inwestycji 
wykorzystuj%cych OZE oraz realizuj%cych 
dzia"ania z zakresu termomodernizacji, na 
rozbudow! i modernizacj! sieci 
ciep"owniczej, dzia"ania na rzecz 
efektywno#ci energetycznej i redukcji emisji;  

· Upowszechnianie si! postaw polegaj%cych 
na racjonalnym gospodarowaniu energi% 
i ograniczaniu emisji (w skali lokalnej, 
krajowej i europejskiej); 

· Rozwój technologii energooszcz!dnych 
oraz ich coraz wi!ksza dost!pno#$ 
(#wietlówki energooszcz!dne, o#wietlenie 
LED); 

· Naturalna wymiana floty transportowej na 
pojazdy zu&ywaj%ce coraz mniej paliwa, 
a tak&e rozwój technologii silników 
elektrycznych i hybrydowych w pojazdach; 

· Brak kompromisu w skali globalnej co do 
porozumienia w sprawie celów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i os"abienie roli 
polityki klimatycznej UE; 

· Ogólnokrajowy trend wzrostu zu&ycia 
energii elektrycznej; 

· Korzystanie z coraz wi!kszej ilo#ci 
urz%dze+ zasilanych elektrycznie; 

· Niewystarczaj%ce #rodki na ograniczanie 
niskiej emisji w skali kraju; 

· Powolny rozwój czystych 'róde" energii 
spowodowany brakiem spójnej polityki 
energetyczno-klimatycznej i  systemu 
zach!t; 

· Wzrost nat!&enia ruchu samochodowego, 
w szczególno#ci tranzytowego; 

· Wysokie koszty energii i &ycia wynikaj%ce 
z �pakietu klimatycznego�; 

· Wysoki koszt inwestycji w Odnawialne 
*ród"a Energii. 
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· Wzrost cen no#ników energii wywieraj%cy 
presj! na dzia"ania ograniczaj%ce ko+cowe 
zu&ycie energii; 

· Wzrost #wiadomo#ci ekologicznej 
spo"ecze+stwa; 

· Program KAWKA � dofinansowanie do 
programów ograniczania niskiej emisji; 

· Lokalizacja gminy w Obszarze 
Metropolitarnym Warszawy;  

· Przeznaczenie znacznych #rodków 
finansowych (z nowej perspektywy 2014-
20) krajowych i unijnych, na wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej. 

 
 
W analizie SWOT uwzgl!dniono najistotniejsze czynniki maj%ce decyduj%cy wp"yw na 

kierunki polityki niskoemisyjnej oraz  ochrony powietrza w gminie. Analiza ta oraz wnioski 
z inwentaryzacji emisji umo&liwi"y identyfikacj! obszarów problemowych, co z kolei stanowi 
fundament do formu"owania konkretnych dzia"a+. 

- zmniejszenie energoch"onno#ci w mieszkalnictwie i budynkach u&yteczno#ci 
publicznej, 

- zmniejszenie wydatków na energi! w bud&ecie gminy, 
- zwi!kszenie w"asnych zasobów wytwarzania energii poprzez rozwój OZE, 

- zmniejszenie emisji zanieczyszcze+ do powietrza, 

- zwi!kszenie #wiadomo#ci ekologicznej mieszka+ców, 

- zwi!kszenie udzia"u niskoemisyjnych (sie$ cieplna, gaz) sposobów ogrzewania 
w mieszkalnictwie. 

 
W celu skutecznej realizacji strategii i zobowi%za+ wy"oniono priorytetowe obszary 

dzia"a+, które charakteryzuj% si! du&ym potencja"em ograniczenia emisji zanieczyszcze+ do 
powietrza i mo&liwo#ciami wdro&enia dzia"a+> 

 
1. Budynki pod zarz%dem gminy 

Jest to sektor maj%cy stosunkowo niewielki udzia" w emisji dwutlenku w!gla z terenu 
gminy Wyszków (oko"o 0,9?), jednak jest on istotny ze wzgl!du na "atwo#$ implementacji 
dzia"a+ oraz znaczenie w popularyzacji dzia"a+ i zachowa+ proekologicznych w#ród 
mieszka+ców gminy. Urz%d (sektor publiczny) i jednostki podleg"e powinny by$ przyk"adem 
i wzorem do na#ladowania dla mieszka+ców, co podkre#laj% europejskie dyrektywy 
dotycz%ce efektywno#ci energetycznej. 

 
2. Mieszkalnictwo 

Emisja CO2 z sektora mieszkaniowego obejmuje emisj! ze spalania paliw w celach 
grzewczych, g"ównie w budownictwie jednorodzinnym oraz emisj! ze zu&ycia energii 
elektrycznej. Sektor ten ma najwi!kszy udzia" w zu&yciu energii, kszta"tuj%cy si! na poziomie 
45? w 2012 roku oraz 44? w 2013. W"adze gminy maj% istotny wp"yw na mieszkalnictwo, 
szczególnie w stosunku do zasobu budynków komunalnych. W stosunku do 
budynków/mieszka+ w"asno#ciowych natomiast poprzez prowadzenie kampanii 
podnosz%cych #wiadomo#$ ekologiczn% mieszka+ców, a tak&e wprowadzaj%c system zach!t 
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finansowych. Mieszkalnictwo cechuje si! bardzo du&ym potencja"em redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, mo&liwo#ci oszcz!dno#ci energii i zmniejszenia energoch"onno#ci. 

3. Transport 
Transport jest do#$ znacz%cym obszarem dzia"alno#ci ze wzgl!du na du&y udzia" 

w emisji z obszaru gminy (22? w 2012 r. i 23? w 2013 r.). Intensywny i prognozowany 
wzrost liczby pojazdów i nat!&enia ruchu drogowego wymaga od w"adz gminy ci%g"ych 
dzia"a+ w celu minimalizacji jego wp"ywu na #rodowisko i klimat. Transport cechuje si! 
istotnym potencja"em redukcji, a w"adze gminy maj% wp"yw na dzia"ania w zakresie 
kszta"towania uk"adu komunikacyjnego, zasad ruchu i transportu publicznego jak równie& 
transportu rowerowego. 

 
4. O#wietlenie 

Udzia" emisji CO2 z o#wietlenia ulicznego w ca"kowitej emisji z terenu gminy 
Wyszków jest niewielki i kszta"tuje si! na poziomie 1?. W o#wietleniu ulicznym istnieje 
jednak du&y potencja" podniesienia efektywno#ci energetycznej poprzez zast%pienie lamp 
wykonanych w przestarza"ej technologii nowymi, bardziej efektywnymi (lampy niskopr!&ne, 
lampy wysokopr!&ne, lampy metalohalogenkowe, diody LED). Pomimo tego, &e wymiana 
o#wietlenia jest najbardziej efektywn% metod% ograniczenia zu&ycia energii w o#wietleniu 
ulicznym, oraz ogólniej w o#wietleniu publicznym, istniej% tak&e inne mo&liwo#ci unikni!cia 
wysokiego zu&ycia energii elektrycznej. Oszcz!dno#ci mo&na uzyska$ w wyniku 
zastosowania urz%dze+ umo&liwiaj%cych lepsz% kontrol! mocy i nat!&enia #wiat"a lamp 
(stateczniki elektroniczne) lub w wyniku zastosowania elektronicznych foto-prze"%czników, 
redukuj%cych zu&ycie energii w o#wietleniu poprzez zmniejszenie liczby godzin nocnych, 
podczas których #wiat"a s% w"%czone.   
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;. Dzia%ania/zadania i !rodki zaplanowane na ca%y okres 
obj"ty Planem 

;.1. D%ugoterminowa strategia, cele i zobowi*zania do roku 2020 

 
Aby zrealizowa$ cele zwi%zane z wdra&aniem gospodarki niskoemisyjnej w gminie 

Wyszków, polityka w"adz gminy powinna by$ ukierunkowana na>  
- osi%gni!cie jak najwy&szego poziomu termomodernizacji sektora mieszkaniowego 

oraz obiektów u&yteczno#ci publicznej, 
- osi%gni!cie jak najwy&szego poziomu wykorzystania technicznego potencja"u energii 

odnawialnej na terenie gminy, 
- zapewnienie jak najwi!kszego udzia"u dostaw ciep"a sieciowego do jak najwi!kszej 

liczby odbiorców, przy maksymalnym ograniczeniu indywidualnych 'róde" ciep"a 
opartych na paliwach kopalnych, równie& poprzez odpowiednie zapisy (preferuj%ce 
dostaw! ciep"a z sieci ciep"owniczej) w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

- zapewnienie bezpiecze+stwa dostaw ciep"a i energii elektrycznej mieszka+com, 
- podejmowanie przez Urz%d Miejski dzia"a+ maj%cych wp"yw na ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych, np. poprzez uwzgl!dnianie w procedurze zamówie+ 
publicznych kryteriów efektywno#ci energetycznej i ochrony #rodowiska � 
w odniesieniu do zakupów urz%dze+ elektrycznych i elektronicznych. 
 
Powy&sze zobowi%zania (cele) b!d% realizowane na p"aszczy'nie polityki w"adz 

miejskich poprzez> 
- przyjmowanie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, 
- uwzgl!dnianie celów PGN dla gminy Wyszków na lata 2015-2020 w lokalnych 

dokumentach strategicznych i planistycznych, 
- podejmowanie na szerok% skal! dzia"a+ promocyjnych i aktywizuj%cych 

mieszka+ców, przedsi!biorców i jednostki publiczne. 
 

Dzia"ania nieinwestycyjne b!d% realizowane mi!dzy innymi poprzez zielone zamówienia 
publiczne, czyli stosowanie zapisów dotycz%cych ochrony #rodowiska w dokumentacji 
przetargowej okre#laj%c np. kryterium efektywno#ci energetycznej, stosowanie zabezpiecze+ 
przed pyleniem podczas prowadzenia prac remontowych lub budowlanych. Zasada 
zielonych zamówie+ publicznych b!dzie stosowana zw"aszcza przy zakupie urz%dze+ 
elektrycznych i elektronicznych, realizacji projektu wymiany o#wietlenia ulicznego na 
energooszcz!dne oraz wymiany 'róde" ciep"a dla budynków u&yteczno#ci publicznej jako 
dodatkowe kryterium przy wyborze oferty na realizacj! zadania.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego b!d% mi!dzy innymi zabezpiecza"y 
miejsce pod budow! #cie&ek rowerowych oraz chodników podczas wyznaczania terenów 
pod ci%gi komunikacyjne, okre#la"y dopuszczalne paliwo, które mo&e by$ stosowane na 
potrzeby grzewcze w nowoprojektowanych budynkach oraz procent powierzchni biologicznie 
czynnej zapewniaj%cej poch"anianie dwutlenku w!gla przez ro#liny. 



 

 

 
Projekt wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# ze $rodków Funduszu Spójno$ci 

w ramach Programu Infrastruktura i %rodowiska 

 

98 
 

 
Do dzia"a+ d"ugoterminowych, które mog% zosta$ zrealizowane po 2018 r., i które 

b!d% wynika$ z aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nale&%> 
 

Tabela 18. Zaktualizowana tabela dzia%a& d%ugoterminowych, które mog* zosta# zrealizowane po 2020 r. 
aktualizacja 

Nr 
Sektory i 
obszary 
dzia%ania 

G%ówne 
dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny 
wydzia%, osoba 

lub firma (w 
przypadku 

zaanga'owania 
osób trzecich) 

Planowany 
okres wdro'enia 

1 

B
ud

yn
ki

, 
w

yp
os

a&
en

ie
/ 

ur
z%

dz
en

ia
 

Dalsza 
termomodernizacja 
budynków 
mieszkalnych 
b!d%cych 
w zasobach gminy 
administrowanych 
przez WTBS sp. z 
o.o. 
 
 

Wyszkowskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Spo"ecznego sp. 
z o.o., ul. 
Komunalna 1, 07-
202 Wyszków 

2020-2022 

2. Zadanie 
stanowi%ce 
uzupe"nienie I_.2. 
uwzgl!dnienie 
perpsektywy 
d"ugoterminowej 

P
ro

du
kc

ja
 p

rz
em

ys
"o

w
a 

Modernizacja 
procesu 
produkcyjnego w 
celu zmniejszenia 
jego 
energoch"onno#ci i 
emisyjno#ci, 
termomodernizacja 
budynków oraz 
instalacja OZE  w 
Quad/Graphics 

Quad/Graphics 
Europpe Sp. z 
o.o. Drukarnia 
Wyszków ul. 
Pu"tuska 120, 07-
200 Wyszków 

Do 2025 

3  

W
yt

w
ar

za
ni

e 
i 

pr
ze

sy
" c

ie
p"

a 

Rozbudowa sieci i 
przy"%czy 
ciep"owniczych 

PEC Spó"ka z 
o.o., Wyszków, 
ul. Przemys"owa 
4 

Do 2028 roku 

4  

W
yt

w
ar

za
ni

e 
i p

rz
es

y"
 

ci
ep

"a
 

Przebudowa, 
remont i 
modernizacja sieci i 
przy"%czy 
ciep"owniczych. 

PEC Spó"ka z 
o.o., Wyszków, 
ul. Przemys"owa 
4 

Do 2028 roku 
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Nr 
Sektory i 
obszary 
dzia%ania 

G%ówne 
dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny 
wydzia%, osoba 

lub firma (w 
przypadku 

zaanga'owania 
osób trzecich) 

Planowany 
okres wdro'enia 

5.  

W
yt

w
ar

za
ni

e 
i p

rz
es

y"
 

ci
ep

"a
 

Budowa nowych 
'róde" ciep"a oraz 
infrastruktury i 
urz%dze+ z nimi 
wspó"pracuj%cych w 
tym budowa 'róde" 
ciep"a z 
wykorzystaniem 
biomasy w postaci 
zr!bków drzewnych 

PEC Spó"ka z 
o.o., Wyszków, 
ul. Przemys"owa 
4 

do 2025 roku 

6 Zadanie 
uzupe"niaj%ce 

W
yt

w
ar

za
ni

e 
i p

rz
es

y"
 

ci
ep

"a
 

Przebudowa 
istniej%cego 'ród"a 
ciep"a oraz instalacji 
z nim 
wspó"pracuj%cych 

PEC Spó"ka z 
o.o., Wyszków, 
ul. Przemys"owa 
4 

do 2025 roku 

7 Zadanie 
uzupe"niaj%ce 

W
yt

w
ar

za
ni

e 
i 

pr
ze

sy
" c

ie
p"

a 

Budowa instalacji 
ograniczaj%cych 
negatywny wp"yw 
na #rodowisko 
naturalne 
wynikaj%ce z 
dzia"alno#ci 
Przedsi!biorstwa 

PEC Spó"ka z 
o.o., Wyszków, 
ul. Przemys"owa 
4 

do 2027 roku 

8 Zadanie 
uzupe"niaj%ce 

W
yt

w
ar

za
ni

e 
i p

rz
es

y"
 

ci
ep

"a
 

Zwi!kszenie 
efektywno#ci 
procesu 
technologicznego 

PEC Spó"ka z 
o.o., Wyszków, 
ul. Przemys"owa 
4 

do 2027 roku 

 
 

;.2. Planowane dzia%ania !rednio i krótkoterminowe 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera dzia"ania, które b!d% podejmowane na 
poziomie lokalnym, le&%ce w kompetencjach samorz%du lokalnego lub lokalnych 
przedsi!biorców, a tak&e lokalnego spo"ecze+stwa, których celem jest redukcja emisji CO2 
z terenu gminy, zmniejszenie energoch"onno#ci w ró&nych dziedzinach gospodarki gminy 
oraz zwi!kszenie udzia"u odnawialnych 'róde" energii w wytwarzaniu energii na terenie 
gminy.  

Dzia"ania te mog% zosta$ pogrupowane w nast!puj%ce podgrupy> 

- Dzia"ania s"u&%ce redukcji zu&ycia energii finalnej na terenie gminy. Redukcja 
emisji gazów cieplarnianych, ma w tym przypadku charakter po#redni. 
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Przyk"adem takich dzia"a+ jest chocia&by termomodernizacja obiektów 
publicznych. 

- Dzia"ania bezpo#rednio przyczyniaj%ce si! do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych � s% to takie dzia"ania jak modernizacja kot"owni, czy budowa 
instalacji wykorzystuj%cych odnawialne 'ród"a energii. 

Drugim podzia"em charakteryzuj%cym wybrane dzia"ania jest podzia" na zadania> 
- Realizowane przez struktury administracyjne,  

- Realizowane przez mieszka+ców i podmioty gospodarcze � dzia"ania te nie s% 
uzale&nione bezpo#rednio od aktywno#ci gminy, aczkolwiek istotna jest rola 
samorz%du w promocji i upowszechnianiu tych&e dzia"a+. 

Kolejny podzia" dzia"a+ wynika z okresu realizacji> 
- Dzia"ania #rednio i krótkoterminowe � realizowane w okresie 2015-20; 

- Dzia"ania d"ugoterminowe (kierunkowe) � które mog% zosta$ zrealizowane po 
2020 r. 

W ramach Planu zosta"y przeanalizowane uwarunkowania i mo&liwo#ci redukcji 
zu&ycia energii, wraz z ocen% ich efektywno#ci ekologiczno-ekonomicznej.  

Jako podstaw! doboru dzia"a+ Plan wykorzystuje wyniki inwentaryzacji emisji gazów 
cieplarnianych dla gminy Wyszków (w zakresie potencja"u ekologicznego) oraz mo&liwo#ci 
bud&etowych wynikaj%cych z wieloletniej prognozy finansowej (zakres i mo&liwo#ci 
finansowania inwestycji). 

Maj%c na uwadze zmienno#$ warunków otoczenia, a tak&e fakt, i& ka&de 
z podejmowanych dzia"a+ niesie ze sob% okre#lone rezultaty i do#wiadczenia, niniejszy Plan 
mo&e, a w niektórych przypadkach nawet powinien, by$ systematycznie korygowany wraz ze 
zmianami w post!pie technicznym, czy mo&liwo#ciami finansowymi gminy. 

 
Przedstawiony poni&ej plan dzia"a+ uwzgl!dnia> 

- Dzia"ania wynikaj%ce z podejmowanych przez gmin! inicjatyw, 
- Dzia"ania wynikaj%ce z planowanych przez lokalnych Przedsi!biorców modernizacji, 
- Dzia"ania wynikaj%ce z do#wiadcze+ ekspertów opracowuj%cych niniejszy dokument. 

Dobieraj%c dzia"ania wybrane do realizacji konieczne by"o uwzgl!dnianie pewnych 
ogranicze+, które utrudniaj%, b%d' wr!cz uniemo&liwiaj% realizacj! ze strony w"adz 
samorz%dowych. 

Pierwszym ograniczeniem jest brak w"a#ciwej kompetencji. 
Jedno z g"ównych 'róde" emisji � droga krajowa nr 62 � jest krajowym szlakiem 

komunikacyjnym pozostaj%cym w zarz%dzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
który powinien zosta$ wyprowadzony poza miasto, czyli przekszta"cony w po"udniow% 
obwodnic! Wyszkowa. Gmina nie jest zatem w"adna, aby podejmowa$ jakiekolwiek dzia"ania 
w tym kierunku. Podobnie w przypadku obiektów osób prywatnych i przedsi!biorstw, 
w stosunku do których gmina nie mo&e podejmowa$ dzia"a+ inwestycyjnych. Rozwój 
odnawialnych 'róde" energii, czy budownictwa energooszcz!dnego, mo&e si! odbywa$ tylko 
staraniami i nak"adami indywidualnych inwestorów � rol% samorz%du jest jedynie promocja 
i pomoc (m.in. na szczeblu procedur administracyjnych) w prowadzeniu takich inwestycji. 

Drugim ograniczeniem s% mo&liwo#ci finansowe. 
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Podejmowanie dzia"a+ inwestycyjnych w dziedzinie ochrony #rodowiska, wi%&e si! 
z du&ymi nak"adami finansowymi, a rentowno#$ takich inwestycji jest rozci%gni!ta na wiele 
lat. St%d te& wiele z przewidzianych dzia"a+ ma charakter warunkowy, przewidziany do 
realizacji w sytuacji pozyskania dodatkowych #rodków finansowych. Perspektywy te otwiera 
chocia&by nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020, która stwarza nowe mo&liwo#ci 
finansowania inwestycji (czemu s"u&y te& opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej). 

Przy doborze dzia"a+ zrezygnowano równie& z dzia"a+ spo"ecznie kontrowersyjnych, 
takich jak budowa elektrowni wiatrowych, które chocia& wykazuj% pozytywny efekt 
ekologiczny (produkcja energii elektrycznej ze 'róde" odnawialnych), to jednak wi%&% si! 
z licznymi sprzeciwami s%siedzkimi. 

 
Dla wybranych dzia"a+ #rednio- i krótkoterminowych opracowano harmonogram 

realizacji z okre#leniem odpowiedzialno#ci okre#lonych struktur administracyjnych. 
Wskazano równie& mo&liwe 'ród"a finansowania zewn!trznego zaplanowanych dzia"a+. Dla 
ka&dego dzia"ania zaplanowanego do realizacji oszacowano jego efekty w zakresie redukcji 
emisji CO2, oszcz!dno#ci zu&ycia energii ko+cowej i ewentualnego wzrostu produkcji energii 
ze 'róde" odnawialnych. Szacunki te wykonano na podstawie przeprowadzonej 
inwentaryzacji i przyj!tego zakresu dzia"a+. Ponadto do ka&dego dzia"ania okre#lono 
jednostk!, która organizacyjnie odpowiada za jego realizacj!, planowany okres realizacji 
oraz szacunkowy bud&et niezb!dny dla realizacji zadania.  

W ramach implementacji planu dzia"a+ ka&da jednostka/przedsi!biorca powinni 
zaplanowa$ szczegó"owo zadania z uwzgl!dnieniem aktualnie dost!pnego bud&etu, 
mo&liwo#ci technicznych i organizacyjnych. 
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Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 

B
U

D
Y

N
K

I, W
Y

P
O

S
A

{
E

N
IE

/U
R

Z
\

D
Z

E
N

IA
 

I.1 

Budynki, wyposa&enie/ 
urz%dzenia 

Z
w

i!kszenie 
efektyw

no#ci 
energetycznej 
budynkó

w
 

m
ieszkalnych 

b!d%cych 
w

 
zasobach 

gm
iny 

adm
inistrow

anych 
przez 

W
T

B
S

 
sp. 

z 
o.o.  

W
yszkow

skie 
T

ow
arzystw

o 
B

udow
nictw

a 
S

po"ecznego 
sp. 

z 
o.o., 

ul. 
K

om
unalna 

1 , 
07-202 
W

yszków
 

2018-
2020

 
 

2 600,- 
1 300 

 
580

 
20485,68

 
1316,43

 
8653,87

 
  



 

 

 
P

ro
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kt w
sp

ó
!fin

a
n
so

w
a
ny prze

z U
n
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 E
u
ro

pe
jsk# ze $rod

ków
 F

u
n
d
uszu S

p
ó
jn

o
$ci 

w
 ra

m
a
ch P

ro
g
ra

m
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struktura i %
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d
ow

iska 

 

1
03 

 

Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 

I.1.A
 

Budynki, 
wyposa&enie/ 

urz%dzenia 

B
udow

a instalacji 
gazow

ej w
 

budynkach 
kom

unalnych 

W
yszkow

skie 
T

ow
arzystw

o 
B

udow
nictw

a 
S

po"ecznego 
sp. 

z 
o.o., 

ul. 
K

om
unalna 

1 , 
07-202 
W

yszków
 

2017-
2018

 
 

953,- 
146,91 

 
59,08 

I.2 

Budynki, wyposa&enie/ 
urz%dzenia 

O
bni&enie 

energoch"onn
o#ci 

budynku W
spólnoty 

M
ieszkaniow

ej 
�Jutrzenka� oraz 
w

ym
iana o#w

ietlenia 
ulicznego na 
energoo

szcz!dne, 
na terenie 
W

spólnoty. 

W
spólnota 

M
ieszkaniow

a 
�Jutrzenka�, 

ul. 
3 M

aja 20, 07-
200 W

yszków
 

2015-
2020

 
W

 
tra

kcie 
rea

liza
cji  

130,- 
 

280
 

 
120
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ó
!fin
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a
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n
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u
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p
ó
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o
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w
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a
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g
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m
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d
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iska 

 

1
04 

 

Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 

I.3 

Budynki, 
wyposa&enie/ 

urz%dzenia 

T
erm

om
odernizacje 

i 
m

odernizacje 
budynkó

w
 

u&yteczno#ci 
publicznej 
podleg"ych 
S

tarostw
u

 

S
tarostw

o 
P

ow
iatow

e 
w

 
W

yszkow
ie 

A
leja R

ó& 2, 07-
200 W

yszków
 

2015-
2018

 
(w

 
trakcie 
realizac
ji) 

8 100,- 
13 000 

 
5 100 

I.4 
  

Budynki, wyposa&enie/ 
urz%dzenia 

Z
w

i!kszenie 
efektyw

no#ci 
energetycznej 
W

yszkow
skiego 

O
#rodka 

S
portu

 
i R

ekreacji 

G
m

ina 
W

yszków
 

A
leja 

R
ó& 

2 
07-200 

W
yszków

 
W

yszkow
ski 

O
#rodek S

portu 
i R

ekreacji, ul. 
 T

. 
K

o#ciuszki 
54, 

07-200 
W

yszków
 

2015 
�

 
2018

 
(w

 
trakcie 
realizac
ji) 

2 050,- 
1 400 

10 
600
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n
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1
05 

 

Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 

I.5 

Budynki, wyposa&enie/ 
urz%dzenia 

R
ozw

i%zania 
energoo

szcz!dne 
w

 gm
innych 

obiektach 
u&yteczno#ci 
publicznej 
(K

om
pleksow

e 
dzia"ania 
w

 obiektach 
u&yteczno#ci 
publicznej m

aj%ce 
na celu zm

niejszenie 
udzia"u em

isji 
zanieczyszcze+ 
pow

ietrza)  

G
m

ina 
W

yszków
 

A
leja R

ó& 2, 07-
200 W

yszków
 

2015 
�

 
2018

 
 (w

 
trakcie 
realizac
ji) 

1 700,- 
530

 
- 

200
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a
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u
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p
ó
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w
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m
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g
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m
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d
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iska 

 

1
06 

 

Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 

I.6 

Komunalne 
o#wietlenie 
publiczne 

W
ym

iana 
o#w

ietlenia 
ulicznego 

na
 

energoo
szcz!dne

 

G
m

ina 
W

yszków
 

A
leja R

ó& 2, 07-
200 W

yszków
 

2017 
�

 
2020

 
 

5 000,- 
1 160 

- 
940

 

I.7 

Budynki, wyposa&enie/ 
urz%dzenia 

T
erm

om
odernizacje 

budynkó
w

 
m

ieszkalnych 
S

M
 

�P
rzysz"o#$� 

S
pó"dzielnia 

M
ieszkaniow

a 
�P

rzysz"o#$�,  
ul. 

genera"a 
J. S

ow
i+skiego 

63 
07-200 
W

yszków
 

2015 
- 

2018
 

 Z
ad

an
ie 

zrealizo
w

an
o

 
w

 
latach

 
201;5
2016. 

 

1 000 
 P

oniesione 
koszty> 
1889

 

800
 

- 
300
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N
r 

S
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b
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y 

d
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a%
an

ia
 

G
%ó

w
n

e 
d

zi
a%

an
ia

/!
ro

d
ki

 

O
d

p
o

w
ie

d
zi

al
n

y 
w

yd
zi

a%
, o

so
b

a 
lu

b
 f

ir
m

a 
(w

 p
rz

yp
ad

ku
 

za
an

g
a'

o
w

an
ia

 o
só

b
 t

rz
ec

ic
h

) 

W
d

ro
'e

n
ie

 �
 t

er
m

in
 r

o
zp

o
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"c
ia

 i 
za

ko
&

cz
en

ia
 

S
za

co
w

an
e 

ko
sz

ty
 n

a 
al

o
ka

cj
"/

!r
o

d
ek

 
[t

ys
. 

P
L

N
] 

O
cz

ek
iw

an
e 

o
sz

cz
"d

n
o

!c
i 

en
er

g
ii 

n
a 

!r
o

d
ek

 
[M

W
h

/r
o

k]
 

O
cz

ek
iw

an
e 

w
yt

w
ar

za
n

ie
 e

n
er

g
ii 

o
d

n
aw

ia
ln

ej
 n

a 
!r

o
d

ek
 

[M
W

h
/r

o
k]

 

O
cz

ek
iw

an
a 

re
d

u
kc

ja
 e

m
is

ji 
C

O
2 

n
a 

!r
o

d
ek

 
[M

g
/r

o
k]

 

O
cz

ek
iw

an
e 

o
sz

cz
"d

n
o

!c
i 

en
er

g
ii 

n
a 

se
kt

o
r 

[M
W

h
/r

o
k]

 

O
cz

ek
iw

an
e 

w
yt

w
ar

za
n

ie
 e

n
er

g
ii 

o
d

n
aw

ia
ln

ej
 n

a 
se

kt
o

r 
[M

W
h

/r
o

k]
 

O
cz

ek
iw

an
a 

re
d

u
kc

ja
 e

m
is

ji 
C

O
2 

n
a 

se
kt

o
r 

[M
g

/r
o

k]
 

I.8 

B
ud

yn
ki

, 
w

yp
os

a&
en

ie
/ 

ur
z%

dz
en

ia
 Realizacja projektu 

�Czyste powietrze, 
Odnawialne *ród"a 
Energii (OZE) w 
Wyszkowie�  

Gmina 
Wyszków 
Aleja Ró& 2, 07-
200 Wyszków 

20175
2020 

 

10 000 1865,84 1306,43 752,41 

I.9 

K
om

un
al

ne
 

o#
w

ie
tle

ni
e 

pu
bl

ic
zn

e
 

Przebudowa stacji 
uzdatniania wody w 
Wyszkowie � 
Wymiana 
o#wietlenia 
zewn!trznego. 
 

Przedsi!biorstw
o Wodoci%gów i 
Kanalizacji  Sp. 
z o.o.  
ul. Komunalna 
1 
07-200 
Wyszków 

2018-
2019 

54 <%cznie 
I.9 i I.10  
2,93 

 <%cznie 
I.9 i I.10 
2,38 

I.10 

K
om

un
al

ne
 

o#
w

ie
tle

ni
e 

pu
bl

ic
zn

e
 

Przebudowa 
oczyszczalni #cieków 
w Rybienku Starym � 
Wymiana o#wietlenia 
zewn!trznego 
 

Przedsi!biorstw
o Wodoci%gów i 
Kanalizacji  Sp. 
z o.o.  
ul. Komunalna 
1 

2017 - 
2018 
 
 

 

145,6 
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1
08 

 

Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 

07-200 
W

yszków
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
 

II.1 

Transport 
prywatny i 

komercyjny 

W
dro&enie 

pakietu 
rozw

i%za+ 
kom

unikacyjnych 
m

aj%cych 
na 

celu  
ograniczenia 

em
isji 

C
O
  

G
m

ina 
W

yszków
 

A
leja R

ó& 2, 07-
200 W

yszków
 

2015 
2018

 
44 000,- 

- 
 

1 000 
- 

 
1 000 

LO
K

A
LN

E
 C

IE
P

<O
W

N
IC

T
W

O
/C

H
<O

D
N

IC
T

W
O

 K
O

M
U

N
A

LN
E

, K
O

G
E

N
E

R
A

C
JA

 



 

 

 
Projekt wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# ze $rodków Funduszu Spójno$ci 

w ramach Programu Infrastruktura i %rodowiska 

 

109 
 

N
r 

S
ek

to
ry

 i
 o

b
sz

ar
y 

d
zi

a%
an

ia
 

G
%ó

w
n

e 
d

zi
a%

an
ia

/!
ro

d
ki

 

O
d

p
o

w
ie

d
zi

al
n

y 
w

yd
zi

a%
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 p
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g
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h

) 
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 �
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N
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O
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n
o

!c
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n
a 
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O
cz
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iw

an
a 
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u
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O
2 

n
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e 
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g
ii 
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d

n
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O
cz
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an
a 
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d

u
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ja
 e

m
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O
2 

n
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kt

o
r 

[M
g

/r
o

k]
 

III.1 

S
ys

te
m

 d
ys

tr
yb

uc
ji 

ci
ep

"a
 Rozwój sieci  

ciep"owniczej na 
terenie gminy 
Wyszków w celu 
pod"%czenia do 
systemu 
ciep"owniczego 
zarówno obiektów 
ju& istniej%cych jak 
te& nowo 
budowanych 

PEC Spó"ka z 
o.o., Wyszków, 
ul. 
Przemys"owa 4 

2015 � 
2016 
Zrealiz
owane 
 
 

160,- 700  300 773,44 - 313,6 

III.2 

S
ys

te
m

 d
ys

tr
yb

uc
ji 

ci
ep

"a
 

Przebudowa, 
modernizowanie 
i remontowanie sieci 
ciep"owniczej w celu 
zmniejszenia strat 
przesy"u ciep"a 

PEC Spó"ka z 
o.o., Wyszków, 
ul. 
Przemys"owa 4 

2015 � 
2016 
Zrealiz
owane 

400,- 73,44 
 
216/1 km 
moderniz
acji na 
preizolo
wane 
 

 13,6 
 
40 Mg/ 
1 km 
moderni
zacji na 
preizolo
wane 
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Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 

III.2.
1 

Produkcja ciep"a 

P
rzebudow

a, 
m

odernizow
anie 

'róde" 
ciep"a 

w
 

oparciu 
o 

pozyskanie energii z 
biom

asy 
� 

zr!bkó
w

 
drzew

nych
 

P
E

C
 

S
pó"ka 

z 
o.o., 

W
yszków

, 
ul. 
P

rzem
ys"o

w
a 4 

2017-
2020

 
- 

- 
- 

- 
 

 
 

P
R

Z
E

M
Y

S
<, G

O
S

P
O

D
A

R
K

A
 W

O
D

N
O

-:
C

IE
K

O
W

A
, G

O
S

P
O

D
A

R
K

A
 O

D
P

A
D

A
M

I 
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Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 

I_
.1 
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Modernizacja 
procesu 
produkcyjnego w 
celu zmniejszenia 
jego 
energoch"onno#ci i 
emisyjno#ci, 
termomodernizacja 
budynków oraz 
instalacja OZE  w 
Quad/Graphics 

Quad/Graphics 
Europpe Sp. z 
o.o. Drukarnia 
Wyszków ul. 
Pu"tuska 120, 
07-200 
Wyszków 

2015-
2020 
 
Zadanie 
cz!#cio
wo 
zrealizo
wane).  
Wyd"u&o
no 
termin 
realizacji 
do 2025  

7 100,- 8 300  4 300 
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Termomodernizacja 
budynku biurowo-
magazynowego � 
Wyszkowska 
Centrala Materia"ów 
Budowlanych 

Wyszkowska 
Centrala 
Materia"ów 
Budowlanych 
Sp. z o.o. 
Ul. Le#na 3, 07-
200 Wyszków 

2016 
 
Zadanie 
zrealizo
wane  

50,- 500 - 200 
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Nr 

Sektory i obszary dzia%ania 

G%ówne dzia%ania/!rodki 

Odpowiedzialny wydzia%, osoba 
lub firma (w przypadku 

zaanga'owania osób trzecich) 

Wdro'enie � termin rozpocz"cia i 
zako&czenia 

Szacowane koszty na 
alokacj"/!rodek 

[tys. PLN] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na !rodek 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na !rodek 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na !rodek 
[Mg/rok] 

Oczekiwane oszcz"dno!ci energii 
na sektor 
[MWh/rok] 

Oczekiwane wytwarzanie energii 
odnawialnej na sektor 

[MWh/rok] 

Oczekiwana redukcja emisji CO2 
na sektor 
[Mg/rok] 
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Stosowanie                          
w ramach procedur 
zamówie+ 
publicznych kryteriów 
efektywno#ci 
energetycznej 
i ograniczenia emisji 
CO2 
 
 

 
Gmina 
Wyszków 
Aleja Ró& 2, 
07 � 200 
Wyszków 

2015 - 
2018 

- 100 - 35 100  35 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

_II.
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Stosowanie w ramach 
planowania 
przestrzennego kryteriów 
efektywno#ci 
energetycznej, 
ograniczenia emisji CO2 
i innych zanieczyszcze+ 
powietrza oraz ha"asu 

Gmina Wyszków 
Aleja Ró& 2, 07 � 
200 Wyszków 

2015 - 
2018 

- - -- - - - - 
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Numer I.1 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia komunalne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Zwi"kszenie efektywno!ci energetycznej budynków mieszkalnych b"d*cych w zasobach gminy 

administrowanych przez WTBS sp. z o.o. 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

580 Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
[MWh] 

1 300 

Szacowany koszt [tys. PLN] 2 600,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et WTBS sp. z o.o. 
- Wsparcie bud&etu gminy Wyszków 

Opis dzia"ania Renowacja/termomodernizacja budynku stanowi podstaw! poprawy jego charakterystyki energetycznej. Podczas 
takich renowacji musz% zosta$ zastosowane standardy efektywno#ci energetycznej.  
W ramach dzia"ania przewiduje si! termomodernizacj! 7 budynków komunalnych oraz 12 budynków nale&%cych 
do wspólnot mieszkaniowych. Zakres termomodernizacji, w zale&no#ci od potrzeb b!dzie zawiera"> wymian! 
okien, drzwi wej#ciowych, ocieplenie dachu, ocieplenie #cian, remont kominów. 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych ma przyczyni# si" do polepszenia ich efektywno!ci 
energetycznej, a co za tym idzie do obni'enia zu'ycia energii i kosztów jej zakupu.  

Inne wska'niki monitorowania - Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt.] 
- Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 
- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
- Powierzchnia wymienionej stolarki [m2] 

"

"
Numer I.1.1 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia komunalne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Budowa instalacji gazowej w budynkach komunalnych 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

146,91 Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
[MWh] 

59,08 

Szacowany koszt [tys. PLN] 953 
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Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 
- Bud&et WTBS sp. z o.o. 
- Wsparcie bud&etu gminy Wyszków 

Opis dzia"ania Wykonanie przy"%cza gazowego do budynku, wykonanie instalacji gazowej wraz z monta&em gazowych piecyków 
dwu funkcyjnych, wykonanie instalacji grzewczej. Ocieplenie dachu. W nast!puj%cych lokalizacjach> 

· Daszy+skiego 1 
· <%czna 24 
· <%czna 30 
· Serocka 1 

Inne wska'niki monitorowania - Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt.] 
- Liczba zamontowanych piecyków gazowych [szt.] 
- D"ugo#$ powsta"ej instalacji gazowej [mb.] 
- Liczba przy"%czy [szt.] 

"
"
Numer I.2 Segment Mieszkalnictwo 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia komunalne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
 
Dzia"anie 

Obni'enie energoch%onno!ci budynku Wspólnoty Mieszkaniowej �Jutrzenka� oraz wymiana o!wietlenia 
ulicznego na energooszcz"dne, na terenie Wspólnoty. 

Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

120 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

280 

Szacowany koszt [tys. PLN] 130,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et Wspólnoty Mieszkaniowej �Jutrzenka� 
Opis dzia"ania Renowacja/termomodernizacja budynku stanowi podstaw! poprawy jego charakterystyki energetycznej. Podczas 

takich renowacji musz% zosta$ zastosowane standardy efektywno#ci energetycznej.  
W ramach dzia"ania przewiduje si! termomodernizacj! budynku wielorodzinnego o powierzchni u&ytkowej 2 616 m2, 
nale&%cego do Wspólnoty. W ramach dzia"ania planuje si! termomodernizacj! #ciany pó"nocnej, wymian! stolarki 
okiennej i drzwiowej. Ponadto planuje si! wymian! o#wietlenia na klatkach schodowych i o#wietlenia zewn!trznego 
na energooszcz!dne.  
Termomodernizacja budynków mieszkalnych ma przyczyni$ si! do polepszenia ich efektywno#ci energetycznej, a co 
za tym idzie do obni&enia zu&ycia energii i kosztów jej zakupu. W wyniku zaplanowanego dzia"ania szacuje si! 
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obni&enie zu&ycia energii o ok. 14? oraz obni&enie emisji zanieczyszcze+ do powietrza o ok. 5?. 
Inne wska'niki monitorowania - Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 

- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
- Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej [m2] 
- Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych [szt.] 

"

" "
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"
Numer I.3 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia komunalne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Termomodernizacje i modernizacje budynków u'yteczno!ci publicznej podleg%ych Starostwu 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

5 100 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

13 000 

Szacowany koszt [tys. PLN] 8 100,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et powiatu wyszkowskiego 
Opis dzia"ania Pod poj!ciem budynków publicznych rozumiemy budynki b!d%ce w"asno#ci% lokalnej administracji publicznej lub 

przez ni% zarz%dzane/kontrolowane. Oczekuje si!, &e samorz%d lokalny wprowadzi w budynkach stanowi%cych jego 
w"asno#$ lub przez niego zarz%dzanych wzorcowe #rodki poprawy charakterystyki energetycznej. 
Planuj%c renowacj! istniej%cych budynków u&yteczno#ci publicznej w"adze lokalne powinny przyj%$ najwy&sze 
mo&liwe standardy energetyczne oraz upewni$ si!, &e wymiar energetyczny stanowi wa&n% cz!#$ projektu. Wymogi 
lub kryteria dotycz%ce charakterystyki energetycznej powinny znale'$ zastosowanie podczas wszystkich przetargów 
zwi%zanych z renowacj% budynków. 
W ramach dzia"ania Starostwo Powiatu Wyszkowskiego planuje nast!puj%ce prace> 
1) Zespó" Szkó" nr 1 im. Marii Sk"odowskiej Curie w Wyszkowie �  

� termomodernizacja #cian budynku szko"y i budynku kultury fizycznej, 
� wymiana instalacji grzewczej w budynku szko"y i budynku kultury fizycznej, 
� wymiana instalacji elektrycznej oraz opraw #wietlnych w budynku szko"y 
� termomodernizacja budynku mieszkalnego oraz wymiana dachu; 

2) Zespó" Szkó" nr 2 w Wyszkowie � modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji cieplnej oraz wymiana dachu 
z dociepleniem;   

3) Centrum Kszta"cenia Praktycznego w Wyszkowie �termomodernizacja budynku Bursy, wykonanie instalacji 
podgrzewania wody u&ytkowej w budynkach Centrum Kszta"cenia Praktycznego w Wyszkowie wraz z instalacj% 
o#wietlenia; 

4) I Liceum Ogólnokszta"c%ce im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie � docieplenie #cian budynku, wymiana 
instalacji c.o.; 

5) Powiatowy Urz%d Pracy w Wyszkowie � wymiana instalacji c.o. z pod"%czeniem do PEC, pod"%czenie ciep"ej 
wody z PEC (sie$ cieplna); 

6) Samodzielny Publiczny Zespó" Zak"adów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie �  
� remont i modernizacja trzykondygnacyjnego pawilonu mieszcz%cego Oddzia"y Kardiologii i Chorób 
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Wewn!trznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, 
� termomodernizacja pawilonu mieszcz%cego Szpitalny Oddzia" Ratunkowy i Izb! Przyj!$, Przychodnie 

Przyszpitalne, Pododdzia" Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z "%cznikiem Budynku G"ównego Szpitala 
� wymiana okien i drzwi zewn!trznych w pawilonie Oddzia"u Pediatrycznego, Oddzia"u Po"o&niczego, 

Pracowni Serologii, Pracowni Rentgenodiagnostyki Oddzia" Neonatalogiczny, 
� wymiana okien i drzwi zewn!trznych w pawilonie mieszcz%cym Oddzia" Chirurgiczny, Oddzia" 

Ginekologiczny, Aptek! Szpitaln%, Laboratorium Analityczne 
7) Budynek Starostwa Powiatowego w Wyszkowie � wymiana instalacji elektrycznej oraz o#wietlenia na 

energooszcz!dne. 
Starostwo planuje kontynuacje dzia"ania zwi%zan% z kolejnymi budynkami oraz uzupe"niaj%cymi inwestycjami. 
 

Inne wska'niki monitorowania - Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt.] 
- Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 
- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
- Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej [m2] 
- Powierzchnia u&ytkowa w której wymieniono lub zmodernizowano sposób ogrzewania [m2] 
- Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej [kWh/rok] 
- Moc zainstalowanych odnawialnych 'róde" energii [kWh/rok] 

"
"

" "
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"
Numer I.4 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia komunalne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Zwi"kszenie efektywno!ci energetycznej Wyszkowskiego O!rodka Sportu i Rekreacji 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

600 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

1 400 

Szacowany koszt [tys. PLN] 2 050,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et gminy 
-  

Opis dzia"ania W celu poprawy efektywno#ci energetycznej i zmniejszenia zu&ycia energii w Wyszkowskim O#rodku Sportu 
i Rekreacji planuje si! wykonanie> 
Kompleks sportowy na os. Polonez sk"ada si! z Hali Sportowej i P"ywalni.  Obiekty te zosta"y wybudowane pod 
koniec ubieg"ego wieku. W obiektach tych nie by"y wdra&ane rozwi%zania energooszcz!dne. 
W ramach zadania planowane jest> 
1) Opracowanie dokumentacji technicznej; 
2) Termomodernizacja hali sportowej � docieplenie; 
3) Wymiana o#wietlenia areny g"ównej hali sportowej � 50 sztuk lamp metahalogenowych o mocy 400 W na lampy 
LED; 
4) Wymiana lamp metalohalogenkowych na lampy LED do o#wietlenia hallu p"ywalni oraz hali basenowej; 
5) Monta& paneli fotowoltanicznych przetwarzaj%cych energi! s"oneczn% na energi! elektryczn% na potrzeby 
o#wietlenia wewn!trznego hali i p"ywalni. 
6) Modernizacja stacji uzdatniania wody p"ywalni. 

Inne wska'niki monitorowania - Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 
- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
- Powierzchnia wymienionej stolarki [m2] 
- Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych [szt.] 
- Moc zainstalowanych paneli fotowoltanicznych [kW/rok] 
- Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej [kWh/rok] 

"
"

"
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"

"
Numer I.; Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia komunalne (budynki publiczne) 
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Rozwi*zania energooszcz"dne w gminnych obiektach u'yteczno!ci publicznej (Kompleksowe dzia%ania 

w obiektach u'yteczno!ci publicznej maj*ce na celu zmniejszenie udzia%u emisji zanieczyszcze& powietrza ) 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

200 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

530 

Szacowany koszt [tys. PLN] 1 700,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et gminy Wyszków 
Opis dzia"ania W ramach gminy Wyszków stosownie do kompetencji, funkcjonuj% jednostki organizacyjne z zakresu> o#wiaty, 

pomocy spo"ecznej, kultury i sportu. W latach poprzednich m.in. ze wsparciem WFO:iGW gmina wykona"a 
termomodernizacje wi!kszo#ci zajmowanych przez nie obiektów. Do zrobienia pozosta"a jednak cz!#$ prac> 
wymiana 'róde" ogrzewania w jednostkach o#wiatowych, wymiana cz!#ci o#wietlenia wewn!trznego, wymiana sieci 
c.o. we wspólnym budynku Urz!du Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz termomodernizacja budynku Miejsko � 
gminnej Biblioteki Publicznej. 
Ze wst!pnej analizy efektywno#ci energetycznej wynika, &e realizacja w/w zada+ powinna przyczyni$ si! do 
obni&enia emisji i jednocze#nie da$ efekty oszcz!dno#ciowe. 
W ramach zadania planowane jest> 
1) Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej; 
2) Wymiana 'róde" ogrzewania (piece o sprawno#ci ok. 85?) w 6 placówkach o#wiatowych � na nowoczesne 

gazowe piece kondensacyjne (wraz z modernizacj% kot"owni). Powy&sze dzia"anie powinno przyczyni$ si! do 
podniesienia sprawno#ci urz%dze+ do ok. 109?;   

3) Wymiana o#wietlenia w 9 salach gimnastycznych w placówkach o#wiatowych na LED; 
4) Wymiana instalacji c.o. w budynku Urz!du Miejskiego i Starostwa 
5) Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie. 
6) Monta& odnawialnych 'róde" energii w budynkach u&yteczno#ci publicznej 
Zak"ada si!, &e zadanie mo&e by$ realizowane etapami. 
 

Inne wska'niki monitorowania - Ilo#$ budynków poddanych audytom [szt.] 
- Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych [szt.] 
- Powierzchnia u&ytkowa, w której wymieniono lub zmodernizowano sposób ogrzewania [m2] 
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- Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 
- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
- Powierzchnia wymienionej stolarki [m2] 
- Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej [kWh/rok] 
- Liczba instalacji OZE [szt.] 

"

" "
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"
Numer I.6 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Komunalne o#wietlenie publiczne 
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Wymiana o!wietlenia ulicznego na energooszcz"dne 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

940 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

1 160 

Szacowany koszt [tys. PLN] 5 000,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et gminy Wyszków 
Opis dzia"ania Pilnych dzia"a+ na rzecz poprawy efektywno#ci energetycznej wymagaj% systemy o#wietlenia zewn!trznego. Roczny 

koszt o#wietlenia ulic, placów i dróg (w zale&no#ci od wielko#ci gminy) wynosi od kilkuset tysi!cy do ok. 20 mln z". 
Koszty te stanowi% istotne obci%&enie bud&etów gmin, przy czym dzia"ania na rzecz wymiany o#wietlenia na 
energooszcz!dne s"u&% tak&e redukcji emisji gazów cieplarnianych. W gminie Wyszków, wg stanu na 31 grudnia 
2013 roku znajdowa"o si! ok. 4 600 lamp. Wi!kszo#$ tych lamp to lampy sodowe, cho$ nadal niewielka ich ilo#$ to 
lampy rt!ciowe. W 2013 roku z tytu"u o#wietlenia ulicznego gmina Wyszków zap"aci"a kwot! ok. 1,3 mln. z". 
W ramach zadania planowane jest> 

1) wymiana opraw na energooszcz!dne oprawy LED, a w wypadku latar+ ozdobnych planowana jest wymiana 
'róde" #wiat"a (tj. &arówek) na LED, 

2) wdro&enie systemu zarz%dzania o#wietleniem. 
Efekty oszcz!dno#ciowe, które jednocze#nie chroni% #rodowisko dadz% dwa elementy projektu � wymiana 
o#wietlenia na LED oraz wdro&enie systemu zarz%dzania o#wietleniem. W ramach projektu wykonawca � 
zobowi%zany zostanie do utylizacji zdj!tych opraw i 'róde" #wiat"a. 
Realizacja inwestycji pozwoli na znaczn% popraw! efektywno#ci energetycznej o#wietlenia ulicznego oraz znacznie 
poprawi standard o#wietlenia i bezpiecze+stwa na ulicach.  
Sumarycznie zak"ada si! uzyskanie 50? oszcz!dno#ci w zu&ywanej energii elektrycznej na o#wietlenie.  

Inne wska'niki monitorowania - Ilo#$ wymienionych opraw [szt.] 
- Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej [kWh/rok] 
- Redukcja kosztów utrzymania [PLN] 

"
" "
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"
Numer I.7 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia komunalne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Termomodernizacje budynków mieszkalnych SM �Przysz%o!#� 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

300 Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
[MWh] 

800 

Szacowany koszt [tys. PLN] 1 889,- 
Przewidywane finansowanie - Bud&et SM �Przysz"o#$� 
Opis dzia"ania Renowacja/termomodernizacja budynku stanowi podstaw! poprawy jego charakterystyki energetycznej. Podczas 

takich renowacji musz% zosta$ zastosowane standardy efektywno#ci energetycznej.  
W ramach dzia"ania przewiduje si! wymian! okien w piwnicach, remonty elewacji #cian szczytowych z zerwaniem 
istniej%cego docieplenia w budynkach spó"dzielni na ulicach> Pu"tuska, 11 Listopada, Geodetów, Sikorskiego, 
1 Maja, Gen. J. Sowi+skiego, Prosta oraz Okrzei. 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych ma przyczyni# si" do polepszenia ich efektywno!ci 
energetycznej, a co za tym idzie do obni'enia zu'ycia energii i kosztów jej zakupu.  

Inne wska'niki monitorowania - Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt.] 
- Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 
- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
- Powierzchnia wymienionej stolarki [m2] 

"
Numer I.8 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Realizacja projektu �Czyste powietrze, Odnawialne $ród%a Energii (OZE) w Wyszkowie� 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

752,41 Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
[MWh] 

1865,84 

Szacowany koszt [tys. PLN] 10 000,- 
Przewidywane finansowanie - Bud&et Gminy Wyszków 

- :rodki zewn!trzne 
Opis dzia"ania Inwestycje w odnawialne 'ród"a energii w budynkach publicznych i mieszkalnych>  

1. Instalacja 430 zestawów kolektorów s"onecznych i instalacji fotowoltaicznych (o mocy 260W) na budynkach 
mieszka+ców gminy Wyszków,  

2. Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy Alei Ró& 2, w którym mie#ci si! Urz%d Miejski i Starostwo Powiatowe,  
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3. Instalacja fotowoltaiczna na budynku Przedszkola Nr 1 w Wyszkowie,  
4. Instalacja fotowoltaiczna na budynku Przedszkola Nr 7 w Wyszkowie,  
5. Instalacja fotowoltaiczna na budynku Szko"y Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie,  
6. Dzia"ania informacyjno-promocyjne w zakresie edukacji ekologicznej.  

 
Inne wska'niki monitorowania - Liczba wykonanych instalacji [szt.] 

- <%czna moc instalacji [W] 
- Produkcja energii z OZE [GJ] 
- Liczba wykonanych akcji promocyjnych i informacyjnych [szt] 

Numer I.9 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Komunalne o#wietlenie publiczne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wyszkowie � Wymiana o#wietlenia zewn!trznego. 
Szacowany koszt [tys. PLN] 54- 
Przewidywane finansowanie - Bud&et PWiK 

- :rodki zewn!trzne 
Opis dzia"ania Przewiduje si! wymian! opraw sodowych na oprawy led � 16 szt. (14 na slupach pojedynczych oraz 1 na slupie 

podwójnym). 
Inne wska'niki monitorowania - Liczba wymienionych punktów #wietlnych [szt.] 
Numer I.10 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Komunalne o#wietlenie publiczne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Przebudowa oczyszczalni #cieków w Rybienku Starym � Wymiana o#wietlenia zewn!trznego 

Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

300 Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
[MWh] 

800 

Szacowany koszt [tys. PLN] 145,6 
Przewidywane finansowanie - Bud&et PWiK 

- :rodki zewn!trzne 
Opis dzia"ania Przewiduje si! wymian! opraw sodowych na oprawy led � 53 szt. (na 37 s"upach pojedynczych oraz 8 s"upach podwójnych). 
Inne wska'niki monitorowania - Liczba wymienionych punktów #wietlnych [szt.] 
"
Szacunkowa redukcja emisji poz I.9 i 
I.10 

2,38 Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
dla poz I.9 i I.10 [MWh] 

2,93 
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[Mg CO2e] 
"
"
Numer II.1 Segment Spo"ecze+stwo 
Obszar dzia"ania Transport prywatny i komercyjny 
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Wdro'enie pakietu rozwi*za& komunikacyjnych maj*cych na celu ograniczenia emisji CO  
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

1000 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

- 

Szacowany koszt [tys. PLN] 44 000,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et gminy Wyszków 
- Inwestorzy 

Opis dzia"ania W gminie Wyszków wraz z rozwojem motoryzacji i zwi!kszeniem ilo#ci pojazdów istnieje konieczno#$ poprawy 
systemu komunikacji lokalnej. Obecnie wi!kszo#$ mieszka+ców przemieszcza si! po mie#cie z wykorzystaniem 
w"asnych samochodów osobowych � przyczyniaj%c si! do korków w mie#cie oraz zwi!kszonej ilo#ci szkodliwych 
gazów do atmosfery.  
W ramach przedmiotowego zadania planuje si! wdro&enie na terenie miasta pakietu rozwi%za+ komunikacyjnych 
maj%cych na celu ograniczenie emisji CO , co po#rednio przyczyni si! do> 
- poprawa stanu #rodowiska w skali lokalnej dzi!ki ograniczeniu emisji zanieczyszcze+ szczególnie szkodliwych dla 
jako#ci &ycia ludzi; 
- zach!cenie mieszka+ców do wyboru alternatywnych form komunikacji (w szczególno#ci komunikacja miejska, 
rowerowa) poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz pakietu zach!t dla mieszka+ców 
- ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w mie#cie; 
- zmniejszenie uci%&liwo#ci ruchu samochodowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. 
Zadania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu, które przyczyni% si! do osi%gni!cia 
za"o&onych celów> 
1) Budowa obwodnicy #ródmiejskiej Wyszkowa (etap III i I_) � zgodnie z za"%cznikiem graficznym � Mapa nr 
1(Za"%cznik nr 6); 
2) Budowa parkingu park @ ride � parking b!dzie mia" szczególnie istotny wp"yw na zmniejszenie ilo#ci 
pozostawianych aut w centrum miasta. Du&a liczba mieszka+ców, która codziennie doje&d&a do miejsc pracy 
w Warszawie, pozostawia w centrum swoje auta i przesiada si! w komunikacj! prywatn% � zgodnie z za"%cznikiem 
graficznym � Mapa nr 2(Za"%cznik nr 6); 
3) Budowa parkingów dla rowerów. Parkingi powstan% w szczególno#ci przy budynkach u&yteczno#ci publicznej 
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m.in. przy Urz!dzie Miejskim i przy szko"ach � zgodnie z za"%cznikiem graficznym � Mapa nr 3(Za"%cznik nr 6); 
4) Budowa i rozbudowa sieci #cie&ek rowerowych jako alternatywnej formy transportu (prowadz%cych do najbardziej 
ucz!szczanych miejsc na terenie miasta) � zgodnie z za"%cznikiem graficznym � Mapa nr 4(Za"%cznik nr 6); 
5) Stworzenie polityki parkingowej na terenie miasta (w szczególno#ci poprzez ograniczenia postojowe w centrum 
miasta, op"aty parkingowe) � zgodnie z za"%cznikiem graficznym � Mapa nr 5; 
6) Priorytetyzacja ruchu pieszego i rowerowego (zmiana organizacji ruchu na terenie miasta); 
7) Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta � zakaz poruszania si! samochodów ci!&arowych przez 
centrum miasta � zgodnie z za"%cznikiem graficznym � Mapa nr 6(Za"%cznik nr 6); 
8) Uruchomienie kompleksowej informacji pasa&erskiej (dedykowana zak"adka na stronie internetowej gminy 
Wyszków, tablice informacyjne na przystankach i na parkingu park @ ride); 
9) Opracowanie i wdro&enie bloku zaj!$ w szko"ach dotycz%cych gospodarki niskoemisyjnej, w celu u#wiadomienia 
najm"odszym jak ka&dy z nas codziennymi wyborami wp"ywa na zanieczyszczenie #rodowiska. 
 
Efekt redukcji zu&ycia energii i emisji w wyniku budowy #cie&ek rowerowych i chodników dla pieszych szacuje si! na 
ok. 0,05? w sektorze transportu prywatnego. 

Inne wska'niki monitorowania - D"ugo#$ wybudowanej obwodnicy [km] 
- Szacowany spadek nat!&enia ruchu w wyniku uruchomienia obwodnicy [liczba pojazdów/dob!] 
- Wielko#$ wybudowanych parkingów park @ ride [liczba miejsc postojowych]; 
- D"ugo#$ wybudowanych #cie&ek rowerowych [m] 
- D"ugo#$ wydzielonych w ci%gach komunikacyjnych #cie&ek rowerowych [m] 
- Wielko#$ wybudowanych/wydzielonych parkingów dla rowerów [liczba miejsc dla rowerów] 
- Ilo#$ postawionych stojaków na rowery [szt.] 
- D"ugo#$ wybudowanych ci%gów pieszych [m] 

"

" "
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"

"
Numer III.1 Segment Przedsi!biorcy 
Obszar dzia"ania System dystrybucji ciep"a 
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Rozwój sieci cieplnej na terenie gminy Wyszków w celu pod%*czenia do systemu ciep%owniczego zarówno 

obiektów ju' istniej*cych, jak te' nowobudowanych 5 zrealizowane 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

300 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

700 

Szacowany koszt [tys. PLN] 160,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- W"asne PEC Wyszków 
Opis dzia"ania PEC Wyszków posiada sie$ ciepln% o "%cznej d"ugo#ci na koniec 2014 roku 26,923 km w tym sieci preizolowanych 

7,980 km, 8,847 km to sieci magistralne, 8,217 km-sieci rozdzielcze i 9,859 przy"%cza. Sie$ PEC obejmuje zasi!giem 
wi!kszo#$ istniej%cych w Wyszkowie budynków zbiorowego zamieszkania, obiektów przemys"owych i du&ych 
handlowych oraz niewielk% ilo#$ prywatnych domów mieszkalnych. Sie$ ciep"ownicza jest rozbudowywana w miar! 
powstawania nowych obiektów b!d%cych w zasi!gu ruroci%gów istniej%cych. 
W ramach zadania planowana jest>  
� Budowa przy"%cza do nowopowstaj%cych budynków mieszkalnych, przemys"owych i handlowych � ul. Ratuszowa, 
Le#na, Stolarska; 
� Budowa sieci rozdzielczych pozwalaj%cych na dostarczanie ciep"a do nowych rejonów. 
Pod"%czenie w/w obiektów do miejskiej sieci ciep"owniczej pozwoli unikn%$ lokalnych 'róde" ciep"a zasilanych 
w!glem, gazem i olejem opa"owym. 

Inne wska'niki monitorowania - D"ugo#$ rozbudowanej sieci ciep"owniczej [m] 
- Ilo#$ nowych w!z"ów cieplnych [szt.] 

"

" "
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"
Numer III.2 Segment Przedsi!biorcy 
Obszar dzia"ania Wytwarzanie ciep"a 
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Przebudowa, modernizowanie i remontowanie sieci cieplnej w celu zmniejszenia strat przesy%u ciep%a 5 

zrealizowane 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

40 Mg/ 1 km modernizacji na 
preizolowane 
13,6 

Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
[MWh] 

216/1 km modernizacji na preizolowane 
 
73,44 

Szacowany koszt [tys. PLN] 400,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- W"asne PEC Wyszków 
Opis dzia"ania W celu zmniejszenia strat przesy"u i tym samym emisji CO2 sieci cieplne s% systematycznie prze izolowane od roku 

1995 a nowe odcinki budowane s% w technologii rur preizolowanych. W najbli&szym czasie planowane s% dalsze 
wymiany izolacji i ruroci%gów. 
W ramach zadania planowana jest>  
� Remont izolacji ruroci%gów w komorach cieplnych; 
� Izolacja zasuw i zaworów w komorach; 
� Przebudowa przy"%cza budynku Sowi+skiego 47 DN50; L45 na preizolowan%; 
� Wymiana odcinka magistrali DN450; 
� Remont odcinka DN150. 

Inne wska'niki monitorowania - D"ugo#$ zmodernizowanej sieci ciep"owniczej [m] 
- Ilo#$ zmodernizowanych w!z"ów cieplnych [szt.]  

"

" "
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Numer III.2.1 Segment Przedsi!biorcy 
Obszar dzia"ania Wytwarzanie ciep"a 
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Przebudowa, modernizowanie +róde% ciep%a w oparciu o pozyskanie energii z biomasy � zr"bków 

drzewnych 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

Brak danych Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
[MWh] 

Brak danych 

Szacowany koszt [tys. PLN] Brak danych 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne w tym POI: 2014 - 2020 

- W"asne PEC Wyszków 
Opis dzia"ania W celu zwi!kszenia wykorzystania odnawialnych 'róde" energii O*E, planowane jest modernizowanie 'róde" ciep"a 

w oparciu o pozyskanie energii z biomasy � zr!bków drzewnych. 
 

Inne wska'niki monitorowania - Ilo#$ zmodernizowanych 'róde" ciep"a w oparciu o energi! z biomasy � zr!bki drzewne [szt.]  
"

"
Numer IV.1 Segment Przedsi!biorcy 
Obszar dzia"ania  Produkcja przemys"owa 
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Modernizacja procesu produkcyjnego w celu zmniejszenia jego energoch%onno!ci i emisyjno!ci w Cynkomet 

sp. z o.o.  
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

150 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

280 

Szacowany koszt [tys. PLN] 2 000,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et spó"ki Cynkomet 
Opis dzia"ania W ramach dzia"ania spó"ka Cynkomet planuje w Oddziale w Wyszkowie nast!puj%ce inwestycje> 

1) wymiana dwóch wózków wid"owych z silnikami spalinowymi na odpowiadaj%ce im parametrami wózki zasilane 
elektryczne.  
Cel> zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w wyniku zakupu energooszcz!dnych i ekologicznych urz%dze+ 
 2) wymiana tradycyjnego o#wietlenia na o#wietlenie oparte o diody LED; 
Cel> ograniczenie zu&ycia energii elektrycznej, poprawa warunków o#wietleniowych na hali produkcyjnej. 
3) wykonanie ogrzewania wanny procesowej trawi%cej; 
Cel> skrócenie czasu trawienia materia"u w procesie cynkowania. 
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W tym przypadku zostanie przeanalizowana mo&liwo#$ wykorzystania kolektorów s"onecznych, do podgrzewania 
wanny procesowej. 

Inne wska'niki monitorowania - Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej [kWh/rok] 
- Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych [szt.] 

"

" "
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"
Numer IV.2 Segment Przemys" 
Obszar dzia"ania  Produkcja przemys"owa 
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Modernizacja procesu produkcyjnego w celu zmniejszenia jego energoch%onno!ci i emisyjno!ci, 

termomodernizacja budynków oraz instalacja OZE w Quad/Graphics 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

4 400 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

8 300 

Szacowany koszt [tys. PLN] 7 100,-  
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et spó"ki Quad/Graphics 
Opis dzia"ania Quad/Graphics planuje nast!puj%ce prace modernizacyjne w celu zmniejszenia energoch"onno#ci i emisyjno#ci 

zak"adu> 
I. Wymiana izolacji po"aci dachowej na now% o wy&szym wska'niku izolacyjno#ci 
W ramach zadania planowana jest> 
1. Wymiana izolacji termicznej we"ny mineralnej po"aci dachowych hali produkcyjnych 
2. Wymiana papy  
3. Wymiana okien dachowych 
Wymiana izolacji spowoduje zmniejszenie strat ciep"a, dzi!ki czemu zmniejszy si! zapotrzebowanie budynku 
w energi! ciepln% podnosz%c tym samym stopie+ energooszcz!dno#ci. Przewiduje si! obni&enie zu&ycia energii 
cieplnej o 500 kW. Warto#$ zadania> 1 000 000 z".  
II. Remont/kupno nowego wydajniejszego dopalacza termicznego do emisji spalin z maszyn rolowych maszyna 

R17/R22 
W ramach zadania planowany jest> 
1. Zakup nowego i instalacja dopalacza 
2. Demonta& istniej%cego dopalacza 
3. Modyfikacja komina 
Wymiana dopalacza spowoduje podniesienie efektywno#ci neutralizacji szkodliwych gazów powstaj%cych w procesie 
spalania, zmniejszaj%c ich wp"yw na #rodowisko naturalne. Przewiduje si! redukcj! emisji szkodliwych gazów o 15?. 
Warto#$ zadania> 700 00 z". 
III. Kupno nowych urz%dze+ spr!&arkowych do wytwarzania spr!&onego powietrza 
W ramach zadania planowany jest> 
1. Demonta& istniej%cego urz%dzenia  
2. Zakup nowego i instalacja 
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3. Modyfikacja instalacji 
Przewidywany efekt ekologiczny> redukcja zu&ycia energii elektrycznej zu&ytej na wytworzenie spr!&onego powietrza 
o 10?. Warto#$ zadania> 300.000 z" 
I_. Modernizacja systemu ch"odzenia dzi!ki zmianom technicznym i innowacyjnemu systemu kogeneracji 
W ramach zadania planowany jest> 
1. Zakup i instalacja urz%dzenia do kogeneracji 
2. Zakup urz%dza+ sterowania pompami 
3. Instalacja dodatkowych zaworów steruj%cych 
Dzi!ki zakupowi i instalacji urz%dzenia do kogeneracji energii cieplnej powstaj%cej jako nieusuwalny odpad produkcji 
zostanie wyprodukowana energia w postaci ch"odu do produkcji której w konwencjonalnych warunkach u&ywane s% 
urz%dzenia agregatorowe, zu&ywaj%ce du&% ilo#$ energii elektrycznej. Dzi!ki pracy nowego urz%dzenia, 
konwencjonalne zostan% wy"%czone zmniejszaj%c zu&ycie energii elektrycznej. Dodatkowo wprowadzone nowe 
urz%dzenia techniczne i nowatorskie rozwi%zania zmniejsz% zapotrzebowanie na ch"ód technologiczny zmniejszaj%c 
pobór energii przez pompy t"ocz%ce. 
Przewidywany efekt ekologiczny> Obni&enie zu&ycia energii elektrycznej o 200 kW/h. Warto#$ zadania> 1 450 000 z" 
_. Budowa ekranów d'wi!koch"onnych w halach produkcyjnych (realizacja zadania przesuni"ta na 202;) 
Budowa ekranów i #cian d'wi!koch"onnych zmniejszy emisj! ha"asu powstaj%cego podczas procesu produkcyjnemu 
pozytywnie wp"ywaj%c na #rodowisko naturalne. Warto#$ zadania> 500.000 z" 
_I. Eliminacja z procesu produkcyjnego #rodków zawieraj%cych niebezpieczny freon poprzez zakup nowych 

urz%dze+ lub modernizacj! istniej%cych 
W ramach zadania planowany jest> 
1. Zakup nowoczesnych urz%dze+ oraz ich instalacja 
2. Utylizacja #rodków niebezpiecznych 
Zakup, modernizacja urz%dze+ pozwoli na utylizacj! niebezpiecznych #rodków ch"odniczych zawieraj%cych freon i 
wycofanie ich z eksploatacji. Warto#$ zadania> 500 000 z" 
_II. Odzysk ciep"a ze spr!&arek powietrza poprzez instalacj! wymienników na obiegu oleju  
W ramach zadania planowana jest> 
1. Przygotowanie projektu  
2. Zakup i instalacja urz%dze+ 
3. Modernizacja instalacji 
Zakup i instalacja odzysków ciep"a z urz%dze+ spr!&arkowych do celów produkcji ciep"a wykorzystywanego do 
ogrzewania wody u&ytkowej i ogrzewania spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania z innych 'róde". Warto#$ 
zadania> 400 000 z" 
_III. Modernizacja ruroci%gów transportu ciep"a � izolacja 
W ramach zadania planowana jest wymiana izolacji ci%gów ciep"owniczych na terenie zak"adu. Warto#$ zadania> 
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500 000 z" 
IX. Wymiana o#wietlenia wewn!trznego na energooszcz!dne na halach produkcyjnych 
W ramach zadania planowana jest> 
1. Wymiana 3.950 opraw na energooszcz!dne z zastosowaniem 'róde" w technologii LED 
2. Zainstalowanie automatycznych systemów steruj%cych o#wietleniem 
Na halach produkcyjnych zamontowane jest 2.180 opraw jarzeniowych pierwszej generacji ze statecznikiem 
elektromechanicznym i 1.770 opraw drugiej generacji ze statecznikiem elektronicznym wraz z zainstalowanymi 
tradycyjnymi 'ród"ami #wiat"a. Oprawy z rozwi%zaniami z sprzed kilkudziesi!ciu lat nie s% energooszcz!dne. <%czna 
moc o#wietlenia 570kW, roczne zu&ycie energii 4.500.000 kWh, roczny koszt  1 350 000 z". 
Przewidywany efekt ekologiczny>  
1. obni&enie zu&ycia energii o 44? (oprawy LED zu&ywaj% od 50-60? mniej energii od aktualnie zainstalowanych) 
2. redukcja emisji gazów CO2>  1.580 Mg/rocznie.  
Warto#$ zadania> 2 100 000 z". 
X. Budowa wydajniejszej stacji odpylania . 
W ramach zadania planowany jest zakup nowoczesnych i wydajniejszych cyklo-filtrów SuperBlower 340S-5,0 
zast!puj%cych obecne mocno doci%&one filtry. 
W firmie QGE w Wyszkowie w 2008 roku zosta"a zainstalowana nowoczesna linia pneumatycznego odsysania #cinek 
i py"ów wraz z separatorami oraz stacjami filtruj%cymi py" papierowy. Miesi!cznie w stacjach odpylania znajduj%cych 
si! na ko+cu linii technologicznej odfiltrowywane jest #rednio 17 ton py"u papierowego. Py" papierowy pochodzi 
z powietrza przep"ywaj%cego przez pneumatyczny uk"ad odsysania #cinek. Ilo#$ makulatury powstaj%cej podczas 
produkcji czasopism oraz katalogów z uk"adu to #rednio 800 ton miesi%c. Ilo#$ powietrza przep"ywaj%cego przez 
uk"ad pneumatyczny to ponad 112 000 m3/h, obci%&enie tkanin filtracyjnych si!ga 187 m3/m2/h. 
Przewidywany efekt ekologiczny> 
� Obni&enie ilo#ci py"u wydalanego do atmosfery obni&y si! o 10?, 
(stara stacja filtruj%ca z uwagi na ca"kiem inn% budow!, jest ma"o wydajna, jest mocno doci%&ona, generuje do#$ 

wysoki wspó"czynnik ha"asu, nowa stacja ma znacznie lepsze parametry w tym zakresie), 
� Obni&enie ha"asu generowanego poza teren zak"adu o 5? (obecnie brak ekranów d'wi!koch"onnych, po 

zainstalowaniu mo&emy znacznie obni&y$ ha"as wydostaj%cy si! poza teren zak"adu). 
Warto#$ zadania> 1 050 000 z". 
 

Inne wska'niki monitorowania - Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych [szt.] 
- Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 
- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
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- Powierzchnia wymienionej stolarki [m2] 
- Uzyskana oszcz!dno#$ energii cieplnej [kWh/rok] 
- Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej [kWh/rok] 
- Obni&enie emisji py"u [kg/rok] 
- Obni&enie emisji ha"asu [dB] 
- Redukcja kosztów utrzymania [PLN] 

"

"
Numer IV.3 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Budynki, wyposa&enie/urz%dzenia komunalne  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
Dzia"anie Termomodernizacja budynku biurowo5magazynowego � Wyszkowska Centrala Materia%ów Budowlanych 5 

zrealizowane 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

200 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

500 

Szacowany koszt [tys. PLN] 50,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et WCMB 
Opis dzia"ania W chwili obecnej budynek jest nieocieplony, ma nieszczelne okna i drzwi gara&owe. Dach posiada liczne dziury, 

przez które przecieka. 
W ramach zadania planowane jest> 

1) Ocieplenie budynku. 
2) Wymiana pokrycia dachowego. 
3) Wymiana okien i drzwi gara&owych. 

Inne wska'niki monitorowania - Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 
- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
- Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej [m2] 
- Redukcja kosztów utrzymania [PLN] 

"

"
Numer IV.4 Segment Przemys" 
Obszar dzia"ania Produkcja przemys"owa  
Rodzaj dzia"ania Inwestycyjne 
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Dzia"anie Termomodernizacja hali produkcyjnej wraz z wymian* o!wietlenia na energooszcz"dne 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

bd Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

bd 

Szacowany koszt [tys. PLN] bd 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et Horizont Rolos 
Opis dzia"ania W ramach dzia"ania spó"ka Horizont Rolos planuje wykonanie termomodernizacji hali produkcyjnej o pow. ok. 

624 m2 (kubatura 3 851 m3), która ma obejmowa$ docieplenie elewacji i dachu, wymian! okien, na#wietli 
dachowych i bram. Ponadto planuje si! wymian! o#wietlenia w budynkach firmy na energooszcz!dne. 

Inne wska'niki monitorowania - Powierzchnia ocieplonych #cian [m2] 
- Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2] 
- Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej [m2] 
- Redukcja kosztów utrzymania [PLN] 

"
"

"
Numer V.1 Segment Spo"ecze+stwo  
Obszar dzia"ania Edukacja 
Rodzaj dzia"ania Nie inwestycyjne 
Dzia"anie Kampania promuj*ca dzia%ania niskoemisyjne 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

1 500 Szacunkowa redukcja zu&ycia energii 
[MWh] 

3 000 

Szacowany koszt [tys. PLN] 135,- 
Przewidywane finansowanie - :rodki zewn!trzne 

- Bud&et gminy Wyszków 
Opis dzia"ania G"ówn% przyczyn! niedotrzymania standardów jako#ci powietrza na terenie naszego kraju stanowi emisja 

powierzchniowa (tzw. niska emisja). W 2011 r. zdecydowanie najwi!kszy udzia" w ca"kowitej emisji gazów 
cieplarnianych mia"y emisje pochodz%ce z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kot"owni. Wykorzystywanie 
przestarza"ych 'róde" ciep"a (piece w!glowe), korzystanie z nie ekologicznego opa"u (w!giel, mokre drewno i #cinki, 
#mieci) oraz niesprawne pojazdy samochodowe � maj% znacz%cy wp"yw na wysoki poziom zanieczyszcze+ powietrza 
w mie#cie. Naszym celem jest wzmocnienie dzia"a+ promuj%cych obni&enie emisji gazów przez gospodarstwa 
domowe i pokazanie korzy#ci z tego p"yn%cych. W tym celu proponowany jest projekt maj%cy na celu zwi!kszenie 
#wiadomo#ci decydentów, radnych i mieszka+ców. 
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G"ównym elementem zadania jest wyjazd studyjny pracowników Urz!du Miejskiego oraz Radnych do kraju o wysokiej 
kulturze ekologicznej np.> Dania, Szwecja, Norwegia w celu poznania dobrych praktyk, które mo&na b!dzie wdro&y$ 
na terenie naszej gminy. Ponadto zostanie przeprowadzony cykl spotka+ z mieszka+cami i m"odzie&% szkoln% maj%cy 
na celu przybli&enie szeregu zagadnie+ �ekologicznych� w &yciu codziennym � pokazuj%cych jaki my sami mamy 
wp"yw na #rodowisko naturalne. 
W ramach zadania planowana jest; 
1) Wyjazd studyjny dla radnych i urz!dników; 
2) Cykl spotka+ z mieszka+cami; 
3) Kampania prasowa;  
4) Publikacja � ulotka z istotnymi informacjami; 
5) Przygotowanie spotu informacyjnego; 
6) Zakup gad&etów promocyjnych; 
7) Spotkania z dzie$mi i m"odzie&%; 
8) Konkursy dla dzieci i m"odzie&y. 
Konsekwentnie realizowane dzia"ania informacyjno-promocyjne mog% przynie#$ szacunkowy efekt ograniczenia 
zu&ycia energii i emisji o ok. 1? (sektor mieszkaniowy i transport prywatny). 

Inne wska'niki monitorowania - Liczba akcji w podziale na rodzaje (np. edukacyjne, informacyjne, konferencje) [szt.] 
- Ilo#$ osób uczestnicz%cych w akcji [liczba osób] 
 

"

"
Numer VI.1 Segment Samorz%d 
Obszar dzia"ania Zamówienia publiczne na produkty i us"ugi � wymogi/normy w zakresie efektywno#ci energetycznej 
Rodzaj dzia"ania Nie inwestycyjne 
Dzia"anie Stosowanie w ramach procedur zamówie& publicznych kryteriów efektywno!ci energetycznej i ograniczenia 

emisji CO2 

Szacunkowa redukcja emisji [Mg 
CO2e] 

35 Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

100 

Szacowany koszt [tys. PLN] Bez kosztów 
Przewidywane finansowanie - 
Opis dzia"ania Polskie prawo ustawa Prawo zamówie+ publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, ze zm.), a w szczególno#ci art. 30 ust. 6                

i art. 91 ust. 2. przewiduje mo&liwo#$ zdefiniowania wymogów dotycz%cych zagadnie+ ochrony #rodowiska                               
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w zestawieniu niezb!dnych wymaga+ oferty przetargu. Komisja Europejska wyda"a równie& dokument, który zawiera 
wskazówki co do przeprowadzania �zielonych� przetargów (KOM(2008) 400 wersja ostateczna5). Nale&y uwzgl!dnia$ 
kryteria efektywno#ci energetycznej w definiowaniu wymaga+ dotycz%cych zakupów produktów (np. klasa efektywno#ci 
energetycznej, niskie zu&ycie paliwa, itp.). Rol% komórki organizacyjnej zajmuj%cej si! przeprowadzaniem post!powa+ 
o udzielenie zamówie+ publicznych jest koordynacja wdra&ania �zielonych zamówie+� w codziennym funkcjonowaniu 
urz!du � poprzez informowanie i pomoc dla wydzia"ów merytorycznych w konstruowaniu w"a#ciwych kryteriów do 
SIWZ. Okre#lenie przedmiotu zamówienia nie powinno zawiera$ wymogów dyskryminuj%cych okre#lony produkt lub 
wykonawc!, gdy& stanowi to naruszenie podstawowych zasad zamówie+ publicznych. W"a#ciwe okre#lenie przedmiotu 
zamówienia, to takie, z którego wprost wynika, jakie aspekty #rodowiskowe uwzgl!dnione zostan% w zamówieniu                   
(np. dostawa papieru ksero pochodz%cego z recyklingu). Zamawiaj%cy mo&e równie& opisa$ przedmiot zamówienia 
przez wskazanie wymaga+ funkcjonalnych, z uwzgl!dnieniem opisu oddzia"ywania na #rodowisko. 
Szacunkowy efekt oszcz!dno#ci � 0,5? zaoszcz!dzonej energii w sektorze budynków publicznych, urz%dze+                     
i wyposa&enia. 

Inne wska'niki monitorowania - Ilo#$ przetargów, w których zastosowano kryteria �zielonych� przetargów [szt.] 
"

"
 VII.1 Segment Samorz%d  
Obszar dzia"ania Planowanie przestrzenne 
Rodzaj dzia"ania Nie inwestycyjne 
Dzia"anie Stosowanie w ramach planowania przestrzennego kryteriów efektywno!ci energetycznej, ograniczenia emisji 

CO2 i innych zanieczyszcze& powietrza oraz ha%asu 
Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

Brak mo&liwo#ci oszacowania Szacunkowa redukcja zu&ycia 
energii [MWh] 

Brak mo&liwo#ci oszacowania 

Szacowany koszt [tys. PLN] Bez kosztów 
Przewidywane finansowanie - 
Opis dzia"ania Planowanie przestrzenne ma znacz%cy wp"yw na zu&ycie energii zarówno w sektorze transportu, jak i w sektorze 

budowlanym. Równowa&enie funkcji mieszkalnych, us"ugowych i mo&liwo#ci znalezienia zatrudnienia podczas 
planowania rozwoju miasta ma wyra'ny wp"yw na wzorce mobilno#ci mieszka+ców oraz ich zu&ycie energii. 
Planowanie przestrzenne i planowanie transportu powinny traktowa$ rower jako #rodek transportu równowa&ny                        
z samochodami i transportem publicznym. Oznacza to przeznaczenie koniecznego miejsca na �infrastruktur! 
rowerow%�, po"%czenia bezpo#rednie i zapewnienie ci%g"o#ci tras rowerowych, z atrakcyjnymi i bezpiecznymi 

                                                
5 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPO<ECZNEGO ORAZ 
KOMITETU REGIONÓW Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu #rodowiska z dnia 16 lipca 2008 r. 
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urz%dzeniami parkingowymi dla rowerów w miejscach, gdzie znajduj% si! w!z"y komunikacyjne (dworce kolejowe                    
i autobusowe) oraz miejsca pracy i zakupów. Podobnie jak w przypadku jazdy na rowerze, zwi!kszenie odsetka osób 
poruszaj%cych si! pieszo wymaga g!stej sieci dobrze utrzymanych tras, które s% bezpieczne w u&yciu. W planowaniu 
przestrzennym nale&y zastrzec przestrze+ niezb!dn% do stworzenia �infrastruktury spacerowej� oraz zapewni$ 
lokalizacj! us"ug w niewielkiej odleg"o#ci od osiedli mieszkalnych. Nale&y tworzy$ wysokiej jako#ci miejskie strefy 
przyjazne dla pieszych. Nale&y te& pami!ta$, &e odpowiedni udzia" terenów zielonych oraz sadzenie drzew                            
w s%siedztwie budynków mog% prowadzi$ do redukcji zapotrzebowania na energi!, a w konsekwencji � do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. 

Inne wska'niki monitorowania -  
"

"

"

"
"

"
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UWAGA RDO- 
Prace dotycz%ce termomodernizacji budynków mog% spowodowa$ zniszczenie siedlisk 
zwierz%t, w tym podlegaj%cych ochronie gatunkowej. Dzia"ania renowacyjne i 
modernizacyjne powinny uwzgl!dnia$ inwentaryzacje ornitologiczne, chiropterologiczne i 
entomologiczne. Nie tylko strychy, stropodachy czy otwory wentylacyjne, ale tak&e 
niewielkie, kilkucentymetrowej #rednicy otwory czy szczeliny w budynkach mog% #wiadczy$ 
o obecno#ci kryjówek wykorzystywanych przez ptaki, nietoperze i owady, jako miejsca 
l!gowe czy schronienia. Mo&e nast%pi$ sytuacja, &e przeprowadzenie planowanych 
czynno#ci b!dzie mog"o by$ zrealizowane dopiero po uzyskaniu stosownych zezwole+.  
 

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan dzia"a+ pozwoli na osi%gni!cie 
znacznej redukcji emisji CO2 z terenu gminy, popraw! efektywno#ci w ró&nych zakresach 
gospodarki w gminie, a tak&e zwi!kszy wykorzystanie OZE w produkcji energii. Dzia"ania 
zaplanowane do realizacji wymienione w tabeli powy&ej  pozwol% na ograniczenie emisji CO2 
("%cznie od roku bazowego do 2020 oko"o 9 277 Mg CO2/rocznie) oraz przyczyni% si! do 
znacznego ograniczenia zu&ycia energii ko+cowej ("%cznie od roku bazowego do 2020 oko"o 
21 389 MWh/rocznie). B!dzie to wymaga$ szacunkowych inwestycji na oko"o 86,5 mln z". 
Przewiduje si!, &e do roku 2020 zwi!kszy si! w gminie Wyszków udzia" energii pochodz%cej 
ze 'róde" odnawialnych o oko"o 40 MWh/rocznie (od roku bazowego "%cznie o ok. 76 
MWh/rocznie). 

 
Dzia"ania Gminy Wyszków oraz innych interesariuszy Planu gospodarki 

niskoemisyjnej b!d% mia"y na celu co najmniej podtrzymanie osi%gni!tych parametrów 
redukcji zu&ycia energii oraz redukcji emisji CO2 oraz utrzymanie poziomu wytwarzania 
energii ze 'róde" odnawialnych pomimo zak"adanego rozwoju miasta zw"aszcza zwi!kszenia 
liczby mieszka+ców i podmiotów gospodarczych. 

 
Planowane dzia"ania, w szczególno#ci modernizacja systemu odpylania 

w Quad/Graphics, zmiana sposobu ogrzewania budynków u&yteczno#ci publicznej na sie$ 
ciep"ownicz%, doko+czenie budowy obwodnicy spowoduj% ograniczenie emisji py"u 
zawieszonego PM10 o oko"o 5 Mg (oko"o 2? ca"o#ci emisji PM10 z gminy), py"u 
zawieszonego PM2,5 o oko"o 2,5 Mg (oko"o 1? ca"o#ci emisji PM2,5 z gminy) oraz 
benzo(a)pirenu ok. 0,5 kg (oko"o 0,5? ca"o#ci emisji B(a)P z gminy). 

 
Podsumowanie prognozowanych efektów realizacji dzia"a+ zaplanowanych w ramach 

PGN dla gminy Wyszków do 2020 r> 
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Tabela 20. Zestawienie wyznaczonych efektów w roku bazowym z zadaniami zrealizowanymi (stan maj 
2017 r.) 

Zadanie 

 Wyznaczony efekt ekologiczny do 2020 r. 

Uwagi 
Energia 

ko&cowa 
unikni"ta 
[MWh/rok] 

Emisja 
unikni"ta [Mg 

CO2/rok] 

Produkcja 
energii z O$E 

[MWh/rok] 

I.1 1300" 580"

"I.2 280" 120"

" "I.3 13000" 5100"
" "I.4 1400" 600" 10"

I.5 530" 200"

" "I.6 1160" 940"
" "I.7 800" 300"

"
zrealizowane 

III.1 700" 300"

"
zrealizowane 

III.2 73,44" 13,6"

"
zrealizowane 

I_.1 280" 150" 20"

I_.2 8300" 4300"

" "I_.3 500" 200"

"
zrealizowane 

_.3 3000" 1500"
" "_I.1 100" 35"

" "SUMA> 31423,44" 14338,6" 30"
Dane: Urz#d Miasta Wyszków, podmioty odpowiedzialne za realizacj" zada' (jak w tabeli 19), obliczenia w!asne 

 
Mo&liwo#$ realizacji dzia"a+ jest uzale&niona od pozyskania zewn!trznych #rodków 

finansowych na realizacj! zada+. W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 
(w rzeczywisto#ci od 2015 roku) znaczne #rodki maj% by$ przewidziane na finansowanie 
zada+ w zakresie efektywno#ci energetycznej i emisyjno#ci gospodarki. Dzia"ania w ramach 
PGN dla gminy Wyszków na lata 2015-2020 to równie& wymierne oszcz!dno#ci wynikaj%ce 
z zaoszcz!dzonej energii (elektrycznej, cieplnej, paliw transportowych). Ponadto nale&y 
podkre#li$ inne po#rednie korzy#ci takie jak ograniczenie emisji zanieczyszcze+ do powietrza 
(py"ów zawieszonych, benzo(a)pirenu, tlenków azotu, siarki i innych), co pozytywnie wp"ynie 
na zdrowie i jako#$ &ycia mieszka+ców gminy oraz zrealizuje cele programu ochrony 
powietrza dla strefy mazowieckiej. Poprzez ograniczanie zu&ycia energii i wzrost produkcji 
energii z OZE, realizacja PGN przyczyni si! równie& do poprawy bezpiecze+stwa 
energetycznego gminy Wyszków. Cele i dzia"ania PGN dla gminy Wyszków przyczyniaj% si! 
do realizacji krajowej i unijnej strategii ochrony klimatu i pakietu klimatyczno-energetycznego 
�3x20?�, do roku 2020, tj.> redukcji emisji gazów cieplarnianych; zwi!kszenia udzia"u energii 
pochodz%cej ze 'róde" odnawialnych oraz redukcji zu&ycia energii finalnej, co ma zosta$ 
zrealizowane poprzez podniesienie efektywno#ci energetycznej. Realizacja tego planu 
pozwoli osi%gn%$ ca"ej spo"eczno#ci lokalnej d"ugookresowe korzy#ci #rodowiskowe, 
ekonomiczne i spo"eczne. 
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Dzia"ania podejmowane przez Gmin! Wyszków oraz innych interesariuszy Planu 
gospodarki niskoemisyjnej kontynuowane b!d% w latach kolejnych jednak na dzie+ dzisiejszy 
ze wzgl!du na charakter jednostki samorz%du terytorialnego niemo&liwe jest pe"ne                         
i precyzyjne okre#lenie, które z nich b!d% realizowane w okresie po 2020 roku lub jakie nowe 
zadania zostan% podj!te.  
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6. Aktualizacja %*cznego zu'ycia energii, emisji CO2 oraz 
wyznaczonych celów. 

 

Aktualizacja warto#ci "%cznego zu&ycia energii, emisji CO2 oraz efektów ekologicznych 
zosta"a stworzona w oparciu o analiz! wszystkich zada+ zrealizowanych przez Gmin! do 
chwili obecnej oraz inne podmioty, które zadeklarowa"y czynny udzia" w ograniczaniu zu&ycia 
energii i obni&enia emisji zanieczyszcze+ w Gminie wg tabeli 19. Zaktualizowane warto#ci 
obejmuj% równie& nowe dzia"ania przyj!te do realizacji przez ww. podmioty.  

Efekt ekologiczny zosta" przedstawiony w dwóch wersjach > jak w tabeli 22 Efekt ekologiczny 
- podsumowanie efektów ekologicznych po aktualizacji zada+ w PGN (stan maj 2017r.) oraz 
jak w tabeli 23 Efekt ekologiczny - podsumowanie efektów ekologicznych po aktualizacji 
zada+ w PGN  - efekt ekologiczny w uj!ciu ca"o#ciowym w latach 2012-2020. Do okre#lenia 
celów przedstawionych w niniejszym rozdziale pos"u&ono si! ostatecznie efektem w uj!ciu 
ca"o#ciowym. Do wyliczenia efektów pod uwag! wzi!te zosta"y równie& zadania 
zadeklarowane przez jednostki inne ni& Gmina jak mia"o to miejsce w PGN z 2016 (sprzed 
aktualizacji).   

 
Tabela 21. Podsumowanie efektów ekologicznych wraz z < realizacji celów oraz nowymi zadaniami (stan 
maj 2017 r.) 

Zakres 
Energia 

ko&cowa 

Produkcja 
energii  z 

O$E 

Emisja 
zanieczyszcze& 

MWh MWh Mg CO2/rok 

Rok bazowy (energia ko+cowa "%cznie) 332"107,17" " 232"083,21"

Wyznaczony efekt ekologiczny przed 
aktualizacj% PGN 31"423,44" " 14"338,60"

Wyznaczony efekt ekologiczny (zadania 
zrealizowane z zaplanowanych) 1"573,44" " 613,60"

? realizacji ww. celu 0,05" " 0,04"

Produkcja energii z O*E stan na maj 
2017 (zadania nadplanowe)q " 36,74" "

Wyznaczony efekt przed aktualizacj% - 
O*E  30,00" "

? realizacji ww. celu  1,22" "

Nowe zadanie � I.8 Realizacja 
projektu Czyste powietrze� 1"865,84" 1"306,43" 752,41"

Nowe zadanie � I.9 i I. 10 wymiana 
o!wietlenia 5 PWiK 2,93" " 2,38"

Nowe zadanie � I.1.A � instalacja 
gazowa WTBS 146,91" " 59,08"

Podsumowanie efektu ekologicznego 
(stan maj 2017) 31"865,68" " 14"538,87"

Podsumowanie efektu ekologicznego 
(uj!cie ca"o#ciowe 2013-2020) 33"439,12" " 15"152,47"
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Dane: Urz#d Miasta Wyszków, podmioty odpowiedzialne za realizacj" zada' (jak w tabeli 19), obliczenia w!asne 

 
qZadanie nadplanowo zrealizowane przez Gmin!> zestaw kolektorów s"onecznych o mocy 30 
kW, produkcja energii cieplnej - 26,74 MWh/rok, pompy ciep"a  o mocy 10 kW, produkcja 
energii cieplnej � 10 MWh/rok, "%cznie 36,74 MWh/rok 
 
 

Tabela 22. Efekt ekologiczny 5 podsumowanie efektów ekologicznych po aktualizacji zada& w PGN (stan 
maj 2017r.)  

 

Wska+niki ilo!ciowe i jako!ciowe w odniesieniu do warto!ci ca%kowitych w gminie bez 
uwzgl"dnienia wzrostu gospodarczego (prognoza BaU) 

Zakres 

Energia 
ko&cowa  w 

gminie 
%*cznie 

[MWh/rok]  

Produkcja 
energii z O$E 

w gminie 
%*cznie 

[MWh/rok] 

Emisja zanieczyszcze& 
CO2 [Mg/rok] 

Warto!ci w roku Bazowym (BEI)  332 127,16      -        232 083,21     

Warto!ci 5 stan maj 2017  330 553,72      36,74      231 469,61     

Warto!ci w roku 2020 pomniejszone o 
efekt (MEI) 

300 261,48 66,74 217 544,34 

Efekt:  (BEI5MEI)/BEI 9,59% - 6,26% 

Ró'nica 5 efekt ekologiczny 31 865,68 66,74 14 538,87 

Redukcja [<] w roku 2020  (w 
przypadku O$E 5 wzrost) 

10,61% 0,02% 6,68% 

Warto!ci w roku bazowym na 
mieszka&ca 

8,45 0,00 5,90 

Warto!ci w roku 2020 na mieszka&ca 7,64 0,002 5,53 

Redukcja przypadaj*ca na mieszka&ca 
w 2020 (w przypadku O$E 5 wzrost)> 

9,59% - 6,26% 

Dane: Urz#d Miasta Wyszków, podmioty odpowiedzialne za realizacj" zada' (jak w tabeli 19), obliczenia w!asne 
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Tabela 23. Efekt ekologiczny 5 podsumowanie efektów ekologicznych po aktualizacji zada& w PGN  5 efekt 
ekologiczny w uj"ciu ca%o!ciowym w latach 201252020. 

 

Wska+niki ilo!ciowe i jako!ciowe w odniesieniu do warto!ci ca%kowitych w gminie bez 
uwzgl"dnienia wzrostu gospodarczego (prognoza BaU) 

Zakres 

Energia 
ko&cowa  w 

gminie 
%*cznie 

[MWh/rok]  

Produkcja 
energii z O$E 

w gminie 
%*cznie 

[MWh/rok] 

Emisja zanieczyszcze& 
CO2 [Mg/rok] 

Warto!ci w roku Bazowym (BEI)  332 127,16      -        232 083,21     

Warto!ci w roku 2020 pomniejszone o 
efekt (MEI) 

 298 688,04      66,74      216 930,74     

Efekt:  (BEI5MEI)/BEI 10,07% - 6,53% 

Ró'nica 5 efekt ekologiczny  33 439,12      66,74      15 152,47     

Redukcja [<] w roku 2020  (w 
przypadku O$E 5 wzrost) 

11,20% 0,02% 6,98% 

Warto!ci w roku bazowym na 
mieszka&ca 

 8,45      -        5,90     

Warto!ci w roku 2020 na mieszka&ca  7,60      0,00      5,52     

Redukcja przypadaj*ca na mieszka&ca 
w 2020 (w przypadku O$E 5 wzrost) 

10,07% - 6,53% 

Dane: Urz#d Miasta Wyszków, podmioty odpowiedzialne za realizacj" zada' (jak w tabeli 19), obliczenia w!asne 

 

Docelowy poziom emisji CO2 [Mg/rok]>    216930,74 

Docelowy poziom zu&ycia energii finalnej [MWh/rok]>   298688,04 

Udzia" ca"kowitej produkcji energii z O*E w stosunku do warto#ci zu&ycia energii finalnej> 0,02% 

Docelowy poziom produkcji energii z O*E w roku 2020 [MWh/rok]> 66,74 

 
 
 
6.1. Cele przyj"te do realizacji w uj"ciu ca%o!ciowym w latach 201252020.  
 
Cel g"ówny Planu do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2012> 

 
ograniczenie zu'ycia energii o   33 439,12    MWh/rok,  o 11,20 <, 

ograniczenie emisji: CO2 o  1; 1;2,47    Mg/rok, o 6,98 <, 
zwi"kszenie wykorzystania energii z O$E o 66,74  MWh/rok, o  0,02 <, 
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7. Aspekty organizacyjne i finansowe  

7.1. Koordynacja i struktury organizacyjne przeznaczone do realizacji 
Planu 

Realizacja zapisów wynikaj%cych z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega 
w"adzom gminy Wyszków oraz interesariuszom. Zadania wynikaj%ce z Planu s% przypisane 
poszczególnym jednostkom podleg"ym w"adzom gminy oraz interesariuszom zewn!trznym. 
Jednostk% koordynuj%c% i monitoruj%c% realizacj! zada+ wskazanych w PGN b!dzie 
powo"any przez Burmistrza Wyszkowa Zespó" Projektowy.  

Zespó" powinien zadba$, aby cele i kierunki dzia"a+ wyznaczone w Planie by"y 
przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego, uwzgl!dniane w dokumentach 
strategicznych i planistycznych oraz uwzgl!dniane w wewn!trznych instrukcjach Urz!du 
Miejskiego.  

 

7.2. Zasoby ludzkie 

Opracowanie i wdra&anie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga zapewnienia 
odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych. 

Przygotowywanie i wdra&anie PGN jest procesem, który musi by$ systematycznie 
planowany i zarz%dzany. Wymaga on wspó"pracy i koordynacji ró&nych wydzia"ów lokalnej 
administracji, takich jak Strategii i Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa 
i Rolnictwa, Ogólny i Spraw Obywatelskich, Finansowo-Bud&etowy. 

Jednym z warunków decyduj%cych o sukcesie ca"ego procesu wdra&ania 
i monitorowania Planu jest, aby by" on zintegrowany z ich codzienn% prac%> mobilno#ci% 
i planowaniem przestrzeni miejskich, zarz%dzaniem w"asno#ci% komunaln% (m.in. 
budynkami, taborem miejskim, o#wietleniem publicznym), wewn!trzn% i zewn!trzn% 
komunikacj%, zamówieniami publicznymi itp. 

Jasna struktura administracyjna oraz przydzia" obowi%zków stanowi% warunek 
wst!pny udanego i zrównowa&onego wdra&ania PGN.  

Nale&y zauwa&y$, &e zasoby kadrowe przydzielone do wdra&ania PGN mog% okaza$ 
si! wysoce wydajne z finansowego punktu widzenia dzi!ki oszcz!dno#ciom uzyskanym na 
rachunkach za energi! oraz dzi!ki dost!powi do funduszy europejskich przeznaczonych na 
projekty z zakresu efektywno#ci energetycznej i wykorzystania odnawialnych 'róde" energii. 

Korzystanie z zasobów wewn!trznych pozwala zmniejszy$ koszty i pomaga 
w realizacji za"o&e+ PGN w praktyce. 

Do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje si! zaanga&owanie 
personelu obecnie zatrudnionego w Urz!dzie Miejskim oraz w jednostkach miejskich. 
Koordynacj% realizacji polityki energetyczno-klimatycznej gminy b!dzie kierowa$ Kierownik 
Zespo"u Projektowego.  

Zarz%dzeniem Nr 145/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. (Za"%cznik nr 4) Burmistrz 
Wyszkowa powo"a" Zespó" Projektowy do przygotowania dokumentu Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków. Powo"any Zespó" sk"ada si! z nast!puj%cych osób> 
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1. Dariusz Korczakowski � Kierownik Zespo"u, 
2. {aneta Kozak � Zast!pca Kierownika Zespo"u odpowiedzialny za rozliczanie 

i promocj!, 
3. Robert Grabarczyk � Cz"onek Zespo"u odpowiedzialny za merytoryczn% 

realizacj! projektu, 
4. Marta Ciuraj � Cz"onek Zespo"u odpowiedzialny za merytoryczn% realizacj! 

projektu, 
5. Katarzyna Osi+ska � Cz"onek Zespo"u odpowiedzialny za dziedzin! ochrony 

#rodowiska, 
6. Beata Milewska � Cz"onek Zespo"u odpowiedzialny za przeprowadzenie 

procedury udzielania zamówie+ publicznych, 
7. Martyna Szurawska � Cz"onek Zespo"u odpowiedzialny za obs"ug! ksi!gowo-

kadrow% Projektu. 
 

Natomiast do koordynacji realizacji oraz monitoringu Projektu pn.> �Plan gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Wyszków� zosta" powo"any przez Burmistrza Wyszkowa nowy Zespó" 
Zarz%dzaj%cy Projektem. 

 
Zadania nowego Zespo"u w trakcie wdra&ania Planu> 

1) zarz%dza i aktualizuje informacje zawarte w bazie danych (powsta"ej na 
potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) zawieraj%cej dane na temat 
zu&ycia energii na terenie gminy, emisji CO2 i innych zanieczyszcze+, 

2) pomaga w"adzom gminy w realizacji Planu,  
3) mobilizuje #rodki na wdro&enie Planu, 
4) mobilizuje poparcie spo"eczne dla wdro&enia Planu, 
5) organizuje i monitoruje proces wdra&ania Planu, 
6) jest odpowiedzialny za podejmowanie dzia"a+ ukierunkowanych na redukcj! 

emisji zwi%zków w!gla, 
7) zapewnia udzia" gminy w unijnych i mi!dzynarodowych programach 

i projektach z zakresu efektywnego wykorzystania energii oraz ochrony 
#rodowiska, 

8) identyfikuje potrzeby pozyskania zewn!trznego wsparcia technicznego, 
9) organizuje i monitoruje proces wyboru podmiotów maj%cych #wiadczy$ 

ró&nego rodzaju us"ugi (np. konsultacyjne, nadzorcze), a tak&e wyboru 
projektów z zakresu efektywno#ci energetycznej (np. w budownictwie, 
transporcie, przemy#le, turystyce, handlu, us"ugach, rolnictwie) 
i wykorzystania odnawialnych 'róde" energii, które zostan% zrealizowane 
w gminie, 

10) dba o rozpowszechnianie dobrych praktyk, informacji na temat rezultatów 
wdro&onego z powodzeniem Planu i projektów pokazowych, itd., 

11) sporz%dza dla Rady Gminy raporty na temat post!pów w realizacji Planu,  
12) zajmuje si! kontaktami z mediami, prywatnymi przedsi!biorstwami 

i mieszka+cami obejmuj%cymi wszelkie aspekty zwi%zane z efektywno#ci% 
energetyczn%, a tak&e organizacj% takich inicjatyw samorz%du miasta/gminy 
jak Dni Energii, Dni Bez Samochodu, itd. 
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Osob% odpowiedzialn% za podejmowanie ostatecznych i wi%&%cych decyzji dot. 
realizacji projektu jest Burmistrz Wyszkowa � Grzegorz Nowosielski. 

 
W dotarciu do pracowników ró&nych wydzia"ów Urz!du Miejskiego i przekonaniu ich 

do zaanga&owania si! w realizacj! zobowi%za+ podj!tych w ramach Planu powinna pomóc 
specjalna kampania komunikacyjna. 

Nale&y równie& przeprowadzi$ cykl odpowiednich szkole+, np. z zakresu kompetencji 
technicznych (dotycz%cych efektywno#ci energetycznej, wykorzystania odnawialnych 'róde" 
energii, efektywnego transportu i in.), zarz%dzania projektami, zarz%dzania danymi, 
zarz%dzania finansami, przygotowania projektów inwestycyjnych oraz komunikacji (jak 
promowa$ zmiany zachowa+ itp.). 

 
W ramach wdra&ania Planu rol% poszczególnych zainteresowanych jest> 
1. Rady Gminy 

- zapewnienie d"ugoterminowego politycznego wsparcia procesu realizacji 
i aktualizacji Planu, 

- upewnienie si!, &e polityka energetyczna i klimatyczna jest elementem 
codziennej pracy lokalnej administracji, 

- okazanie zainteresowania wdra&aniem Planu, zach!canie interesariuszy do 
dzia"ania, dawanie przyk"adu. 

2. Administracji lokalnej/Zespo"u> 

- koordynacja realizacji Planu - upewnienie si!, &e ka&dy z interesariuszy jest 
#wiadom swojej roli w tym procesie. 

- wdra&anie #rodków redukcji emisji, za które odpowiedzialno#$ ponosi 
samorz%d - dawanie przyk"adu, 

- informowanie o swoich dzia"aniach, 

- zach!canie interesariuszy do dzia"ania � kampanie informacyjne, 

- informowanie o dost!pnych 'ród"ach finansowania dzia"a+ z zakresu 
efektywno#ci energetycznej, ograniczenia emisji czy odnawialnych 'róde" 
energii. 

3. Interesariusze (spo"ecze+stwo, przedsi!biorcy, zarz%dcy budynków i inni)> 

- wdra&anie mo&liwych #rodków redukcji emisji, 

- zach!canie lokalnej administracji do wdra&ania #rodków, za które ponosi 
odpowiedzialno#$ (je#li to konieczne), 

- zmiana zachowa+, dzia"ania na rzecz efektywno#ci energetycznej, 
ograniczenia emisji czy wykorzystania odnawialnych 'róde" energii, 

- ogólne wspieranie realizacji Planu, 

- zach!canie innych interesariuszy do dzia"ania. 
 
Interesariusze: 

- Starostwo Powiatowe w Wyszkowie; 

- Przedsi!biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie; 
- Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Spo"ecznego Sp. z o.o.; 

- Wspólnota Mieszkaniowa �Jutrzenka�; 
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- Spó"dzielnia Mieszkaniowa �Przysz"o#$�; 

- mieszka+cy Gminy; 

- CynkoMet Sp. z o.o. Cynkownia Wyszków; 

- Quad/Graphics Europpe Sp. z o.o. Drukarnia Wyszków; 
- Wyszkowska Centrala Materia"ów Budowlanych; 

- Horizont Rolos 

- Przedsi!biorstwo Wodoci%gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
- Pozostali przedsi!biorcy; 

- Pozosta"e instytucje z terenu gminy. 
 

7.3. Komunikacja 

Komunikacja ze spo"ecze+stwem odgrywa szczególnie istotn% rol!, je&eli chodzi 
o zapewnienie sukcesu polityce energetycznej czy polityce ochrony #rodowiska. Przyczynia 
si! ona do podniesienia #wiadomo#ci problemów i ich wagi, podniesienia poziomu wiedzy 
oraz do wprowadzenia zmian w ludzkich zachowaniach.  

Oznacza to, &e poza zapewnieniem dobrej komunikacji wewn"trznej> 

- komunikacja z podmiotami zarz%dzaj%cymi obiektami i realizuj%cymi przewidziane 
w programie dzia"ania,  

- wewn%trz wydzia"owa wymiana i dystrybucja informacji, itd. 
nale&y zapewni$ tak&e efektywn% komunikacj" zewn"trzn*> 

- przekazywanie informacji szeroko rozumianemu spo"ecze+stwu, 
- edukowanie i szkolenie personelu,  

- organizacja debat publicznych i konsultacji z przedstawicielami grup docelowych. 
Dialog ze spo"eczno#ci% lokaln% jest niezb!dny, gdy& mo&e pozwoli$ na osi%gni!cie zmian 
w podej#ciu i zachowaniach poszczególnych grup interesariuszy, jak i poszczególnych 
jednostek, je&eli chodzi o kwestie zwi%zane z energi%. 

 

7.4. Bud'et i przewidziane finansowanie dzia%a&  

Dzia"ania przewidziane do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
b!d% realizowane ze #rodków zewn!trznych (w tym z funduszy celowych Unii Europejskiej) 
oraz w"asnych gminy Wyszków.  

W celu sfinansowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mo&na wykorzysta$ 
ró&norodne 'ród"a finansowe, programy i instrumenty. Miasta i gminy UE polegaj% nie tylko 
na w"asnych i krajowych zasobach finansowych, ale tak&e na zasobach finansowych Unii. 
PGN-y mog% by$ finansowane z Funduszy Strukturalnych, a tak&e z szeregu programów 
wyspecjalizowanych w finansowaniu projektów energetycznych, transportowych, z zakresu 
ochrony #rodowiska, itp. Ponadto istniej% ró&norodne mo&liwo#ci oferowane przez banki, 
wyspecjalizowane fundusze, mi!dzynarodowe programy oraz sektor prywatny. 

By wykorzysta$ mo&liwo#ci zewn!trznego finansowania Planu, administracja lokalna 
powinna by$ dobrze zaznajomiona z dost!pnymi w kraju instrumentami finansowymi, jak 
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równie& z innowacyjnymi programami finansowymi, wykorzystywanymi na szerok% skal! 
w praktyce mi!dzynarodowej. Mi!dzy nimi znajduj% si!> 

- finansowanie z funduszy celowych przeznaczonych na ochron! #rodowiska 
i energi!, 

- emisja obligacji miejskich, 

- wykorzystanie kredytów towarowych / handlowych, 
- leasing sprz!tu, 

- finansowanie przez trzeci% stron! (w tym tzw. umowy o efekt energetyczny), 

- partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) � koncesje, itp. 
 
:rodki z bud&etu miasta/gminy powinny by$ przede wszystkim wykorzystywane jako 

kapita" pocz%tkowy, przyci%gaj%cy zewn!trzne #rodki finansowe. Wi!kszo#$ spo#ród 
zewn!trznych 'róde" finansowania jest dost!pna dla miast i gmin pod warunkiem 
zapewnienia solidnych gwarancji. Jedn% z klasycznych form zagwarantowania zewn!trznego 
finansowania jest zaanga&owanie przez biorc! w"asnych funduszy we wdro&enie projektu 
(dzia"a+). 

Bud&et miejski/gminny powinien by$ wykorzystywany w sposób ekonomicznie 
uzasadniony i przemy#lany - tak, aby mo&na by"o zdoby$ dofinansowanie lub pokry$ wydatki 
na inwestycje, które nie mog% zosta$ sfinansowane w inny sposób. 

W odniesieniu do zabezpieczenia finansowania dzia"a+ wskazanych do realizacji 
w PGN ze #rodków w"asnych gminy Wyszków koniczne jest wpisanie dzia"a+ 
d"ugoterminowych do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Wyszków oraz 
uwzgl!dnienie wszystkich dzia"a+ w bud&ecie gminy i jednostkach podleg"ych na ka&dy rok. 
Z uwagi na brak mo&liwo#ci zaplanowania konkretnych dzia"a+ i bud&etów na okres d"u&szy 
ni& najbli&sze 3-4 lata, kwoty przewidziane na realizacj! poszczególnych zada+ nale&y 
traktowa$ jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie. W ramach planów 
bud&etowych na kolejne lata gmina Wyszków oraz jednostki podleg"e, wskazane w Planie 
jako odpowiedzialne za realizacj! zada+, powinny zabezpieczy$ w bud&ecie #rodki na 
realizacj! odpowiedniej cz!#ci zada+ przewidzianych w Planie. Pozosta"e dzia"ania, dla 
których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w bud&ecie, powinny by$ realizowane 
w oparciu o #rodki z dost!pnych funduszy zewn!trznych.   

 
W celu sfinansowania dzia"a+, poza wykorzystaniem #rodków w"asnych gminy 

Wyszków mo&liwe jest zastosowanie nast!puj%cych 'róde" finansowania> 
 
Unijne 'ród"a finansowania> 
 

PROGRAM INFRASTRUKTURA I -RODOWISKO 201452020 (zaakceptowany przez 
Komisj! Europejsk% decyzja z dnia 16.12.2014 r., obowi%zuje od 19.12.2014 r.) 

http>//www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
http>//www.pois.gov.pl/strony/o-programie/ 
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Program Operacyjny Infrastruktura i :rodowisko 2014-2020 (POIi: 2014-2020) to 
krajowy program wspieraj%cy gospodark! niskoemisyjn%, ochron! #rodowiska, 
przeciwdzia"anie i adaptacj! do zmian klimatu, transport i bezpiecze+stwo energetyczny.  

Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania si! o wsparcie> 
Ø Ma"e i #rednie przedsi!biorstwa, 
Ø Du&e przedsi!biorstwa, 
Ø Administracja publiczna, 
Ø Przedsi!biorstwa realizuj%ce cele publiczne, 
Ø S"u&by publiczne inne ni& administracja, 
Ø Instytucje ochrony zdrowia, 
Ø Organizacje spo"eczne i zwi%zki wyznaniowe, 
Ø Instytucje nauki i edukacji.  

Program Infrastruktura i :rodowisko finansowany jest z trzech 'róde"> 
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

- Funduszu Spójno#ci,  

- :rodków krajowych. 
Sprzyjaj%ce realizacji sformu"owanych celów b!d% dzia"ania wynikaj%ce 

z przygotowanych przez samorz%dy planów gospodarki niskoemisyjnej, obejmuj%cych takie 
zagadnienia jak przeciwdzia"anie zmianom klimatu, poprawa jako#ci powietrza na obszarach, 
na których odnotowano przekroczenia standardów jako#ci powietrza i realizowane s% 
programy ochrony powietrza, zaopatrzenie w energi! i jej zu&ycie oraz zapewnienie 
bezpiecze+stwa zasilania, promowanie �czystego� transportu miejskiego uwzgl!dniaj%cego 
rosn%ce potrzeby mobilno#ci mieszka+ców miast i ich obszarów funkcjonalnych. 

Interesuj%ce w zakresie PGN jest finansowanie w nast!puj%cych osiach 
priorytetowych> 

I. O: PRIORYTETOWA Zmniejszenie emisyjno#ci gospodarki 
 
(4.i) WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZ\CEJ ZE 
*RÓDE< ODNAWIALNYCH 

 
Wsparcie przewiduje w szczególno#ci budow! jednostek o wi!kszej mocy 

wytwarzania energii wykorzystuj%cych energi! wiatru, a tak&e biomas! i biogaz. Przewiduje 
si! równie& wsparcie, w ograniczonym zakresie, jednostek OZE wykorzystuj%cych energi! 
s"o+ca, geotermii oraz wody. Na poziomie regionalnym (RPO � EFRR) przewiduje si! 
wsparcie jednostek o mniejszej mocy wytwarzania, wykorzystuj%cych energi! z biomasy, 
biogazu, energii wiatru i s"o+ca oraz wody, jak równie& ciep"o przy wykorzystaniu energii 
geotermalnej lub s"onecznej w oparciu o moc zainstalowan% elektrowni (jednostki). Wsparcie 
w ramach RPO b!dzie koncentrowa"o si! przede wszystkim na inwestycjach o zasi!gu 
regionalnym i lokalnym, bazuj%cych na istniej%cym potencjale regionu (na przyk"ad wsparcie 
produkcji urz%dze+ OZE, budowa instalacji do produkcji biokomponentów, biopaliw). 

Wsparcie przewidziane jest dla przedsi!biorców 
 
(4.ii.) PROMOWANIE EFEKTYWNO:CI ENERGETYCZNEJ I KORZYSTANIA 
Z ODNAWIALNYCH *RÓDE< ENERGII W PRZEDSI^BIORSTWACH  
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W ramach dzia"a+ zwi%zanych z efektywno#ci% energetyczn% planuje si!, &e wsparcie 

b!dzie udzielane w zakresie zastosowania energooszcz!dnych (energia elektryczna, ciep"o, 
ch"ód, woda) technologii produkcji, a tak&e wprowadzanie systemów zarz%dzania energi%. 
Ponadto wsparciem mo&e zosta$ obj!ta budowa w"asnych instalacji OZE, jak równie& 
zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii. Instalacje OZE b!d% 
kwalifikowane wy"%cznie wtedy, kiedy b!d% stanowi"y integraln% cz!#$ systemu produkcji czy 
funkcjonowania przedsi!biorstwa. Ponadto wsparciem mo&e zosta$ obj!te wykorzystanie 
energii ciep"a odpadowego w przedsi!biorstwach. Dodatkowo wspierane projekty mog% 
przyczyni$ si! do stworzenia systemu produkcji w przedsi!biorstwie uwzgl!dniaj%cego 
zasady zrównowa&onego wykorzystywania zasobów. Przewiduje si! w szczególno#ci 
wsparcie nast!puj%cych obszarów> 

- przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 
- g"!boka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsi!biorstwach; 

- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsi!biorstwach; 

- budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu 
energetycznego); 

- zastosowanie energooszcz!dnych (energia elektryczna, ciep"o, ch"ód, woda) technologii 
produkcji i u&ytkowania energii; 

- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciep"a 
odpadowego w ramach przedsi!biorstwa, wprowadzanie systemów zarz%dzania energi%.  

 
(4.iii.) WSPIERANIE EFEKTYWNO:CI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO 
ZARZ\DZANIA ENERGI\ I WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH *RÓDE< ENERGII 
W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ, W TYM W BUDYNKACH PUBLICZNYCH, 
I W SEKTORZE MIESZKANIOWYM 

 
Jednym z kierunków takich dzia"a+ mo&e by$ m.in. g"!boka, kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków u&yteczno#ci publicznej i wielorodzinnych 
mieszkaniowych skutkuj%ca wykorzystaniem technologii odzysku ciep"a i wysokimi 
parametrami termoizolacyjno#ci. W budynkach powinny by$ stosowane instalacje OZE, które 
b!d% zapewnia"y przynajmniej cz!#ciowe pokrycie zapotrzebowania na energi! w tych 
budynkach, pe"ni%c jednocze#nie rol! demonstracyjn% i edukacyjn% (o ile wynika to 
z przeprowadzonego audytu energetycznego). W ramach opisywanego obszaru, instalacja 
OZE budowana na/przy budynkach musi by$ w pe"ni dedykowana potrzebom energetycznym 
obiektu, a jedynie niewykorzystana cz!#$ energii elektrycznej mo&e by$ oddawana do sieci 
dystrybucyjnej. Wsparciem mog% równie& zosta$ obj!te dzia"ania zwi%zane 
z przygotowaniem audytów energetycznych takich budynków oraz prac projektowych. 
Przewiduje si! wsparcie g"!bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 
u&yteczno#ci publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymian% wyposa&enia 
tych obiektów na energooszcz!dne, w zakresie zwi%zanym m.in. z> 

- ociepleniem obiektu, wymian% okien, drzwi zewn!trznych oraz o#wietlenia na 
energooszcz!dne; 
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- przebudow% systemów grzewczych (wraz z wymian% i przy"%czeniem 'ród"a ciep"a), 
systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów 
zarz%dzania budynkiem; 

- budow% lub modernizacj% wewn!trznych instalacji odbiorczych oraz likwidacj% 
dotychczasowych 'róde" ciep"a; 

- instalacj% mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby w"asne, 
- instalacj% OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu 

energetycznego); 

- instalacj% systemów ch"odz%cych, w tym równie& z OZE. 
 

 (4.v.) PROMOWANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW 
TERYTORIÓW, W SZCZEGÓLNO:CI DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, W TYM 
WSPIERANIE ZRÓWNOWA{ONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNO:CI MIEJSKIEJ 
I DZIA<AV ADAPTACYJNYCH MAJ\CYCH ODDZIA<YWANIE <AGODZ\CE NA ZMIANY 
KLIMATU; 

 
Maj%c na uwadze zwi!kszenie efektywno#ci energetycznej oraz ograniczenie emisji 

dwutlenku w!gla w miastach wskazana jest poprawa efektywno#ci dystrybucji ciep"a do 
odbiorców (w szczególno#ci poprzez modernizacj! oraz rozbudow! sieci ciep"owniczych) 
oraz poprawa sprawno#ci wytwarzania ciep"a poprzez likwidacj! zbiorowych 
i indywidualnych, w tym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 'róde" niskiej emisji. 

Inwestycje w sieci ciep"ownicze zwi%zane s% ze zmniejszeniem strat energii 
powstaj%cych w procesie przesy"ania i dystrybucji ciep"a, w efekcie czego prowadz% do 
poprawy wydajno#ci systemu ciep"owniczego. W ramach inwestycji wynikaj%cych z planów 
gospodarki niskoemisyjnej przewiduje si!, &e wsparcie b!dzie ukierunkowane m.in. na 
projekty takie, jak> 

- przebudowa istniej%cych systemów ciep"owniczych i sieci ch"odu, celem zmniejszenia 
straty na przesyle, 

- likwidacja w!z"ów grupowych wraz z budow% przy"%czy do istniej%cych budynków 
i instalacj% w!z"ów dwufunkcyjnych (ciep"a woda u&ytkowa), 

- budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przy"%czami i w!z"ami ciep"owniczymi 
w celu likwidacji istniej%cych lokalnych 'róde" ciep"a opalanych paliwem sta"ym. 

- likwidacja indywidualnych i zbiorowych 'róde" niskiej emisji pod warunkiem pod"%czenia 
budynków do sieci ciep"owniczej.   

Dzia"ania te powinny by$ prowadzone w koordynacji z realizacj% projektów z zakresu 
modernizacji energetycznej budynków prowadz%cych do zmniejszenia zapotrzebowania na 
ciep"o i ch"ód. 

 
(4.vi) PROMOWANIE WYKORZYSTYWANIA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI 
CIEP<A I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEP<O 
U{YTKOWE.  

 
W ramach dzia"a+ zwi%zanych z wysokosprawnym wytwarzaniem, przewiduje si!, &e 

wsparcie skierowane b!dzie na budow! lub przebudow! jednostek wytwarzania energii 
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elektrycznej i ciep"a w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto planuje si!, &e 
wsparcie zostanie skierowane na budow! wysokosprawnej, efektywnej sieci dystrybucji 
ciep"a (oraz przy"%cze+) dla jednostek wytwarzaj%cych energi! elektryczn% i ciep"o 
w uk"adach wysokosprawnej kogeneracji, w tym i z OZE, w"%czaj%c je (o ile b!dzie to 
mo&liwe) do g"ównych 'róde" ciep"a odpadowego. Przewiduje si! wsparcie w szczególno#ci 
nast!puj%cych obszarów> 

- budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa 
istniej%cych instalacji na wysokosprawn% kogeneracj! wykorzystuj%cych technologie 
w jak najwi!kszym mo&liwym stopniu neutralne pod wzgl!dem emisji CO2 i innych 
zanieczyszcze+ powietrza oraz uzasadnione pod wzgl!dem ekonomicznym; 

- w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poni&ej 20 MWt wsparcie otrzyma 
budowa, uzasadnionych pod wzgl!dem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z mo&liwych emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszcze+ powietrza.  

- budowa przy"%cze+ do sieci ciep"owniczych do wykorzystania ciep"a u&ytkowego 
wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciep"a w uk"adach 
wysokosprawnej kogeneracji wraz z budow% przy"%czy wyprowadzaj%cych energi! do 
krajowego systemu przesy"owego; 

- wykorzystania energii ciep"a odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci 
ciep"owniczych; 

- budowa sieci cieplnych lub sieci ch"odu umo&liwiaj%ca wykorzystanie energii cieplnej 
wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji 
z wykorzystaniem OZE, a tak&e powoduj%cej zwi!kszenie wykorzystania energii 
wyprodukowanej w takich instalacjach. 

 
II. O: PRIORYTETOWA Ochrona #rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu> 
 

(6.iv) PODEJMOWANIE PRZEDSI^WZI^| MAJ\CYCH NA CELU POPRAW^ STANU 
JAKO:CI :RODOWISKA MIEJSKIEGO, REWITALIZACJ^ MIAST, REKULTYWACJ^ 
I DEKONTAMINACJ^ TERENÓW POPRZEMYS<OWYCH (W TYM TERENÓW 
POWOJSKOWYCH), ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 
I PROPAGOWANIE DZIA<AV S<U{\CYCH ZMNIEJSZENIU HA<ASU.  

 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni si! do osi%gni!cia celu dotycz%cego 

zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Zostanie to osi%gni!te dzi!ki 
zwi!kszeniu powierzchni terenów zieleni w miastach (parków, ziele+ców i terenów zieleni 
osiedlowej), powsta"ych g"ównie dzi!ki rekultywacji terenów zanieczyszczonych/ 
zdegradowanych. Wsparcie zostanie skoncentrowane na dzia"aniach zwi%zanych ze 
zwi!kszeniem powierzchni terenów zieleni w miastach (powsta"ych g"ównie dzi!ki 
rekultywacji terenów zanieczyszczonych/zdegradowanych). Realizowane b!d% tak&e 
dzia"ania zwi%zane z rozwojem terenów zieleni (w tym równie& tzw. green infrastructure), 
przyczyniaj%cych si! do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza. 
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_I. O: PRIORYTETOWA Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
w miastach 

 
(4.v.) PROMOWANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA WSZYSTKICH 

RODZAJÓW TERYTORIÓW, W SZCZEGÓLNO:CI DLA OBSZARÓW MIEJSKICH, W TYM 
WSPIERANIE ZRÓWNOWA{ONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNO:CI MIEJSKIEJ 
I DZIA<AV ADAPTACYJNYCH MAJ\CYCH ODDZIA<YWANIE <AGODZ\CE NA ZMIANY 
KLIMATU. 

 
Wsparcie transportu publicznego b!dzie jednym z elementów realizacji dzia"a+, 

wynikaj%cych z przygotowanych przez samorz%dy planów gospodarki niskoemisyjnej, 
obejmuj%cych swoim zakresem zagadnienia zwi%zane ze zrównowa&on% mobilno#ci% 
miejsk%. W obszarze transportu miejskiego kontynuowane b!d% dzia"ania maj%ce na celu 
zmniejszenie zat"oczenia motoryzacyjnego w miastach, popraw! p"ynno#ci ruchu 
i ograniczenie negatywnego wp"ywu transportu na #rodowisko naturalne w miastach i na ich 
obszarach funkcjonalnych. Wsparcie b!dzie dotyczy"o przedsi!wzi!$ w zakresie rozwoju 
transportu zbiorowego, wynikaj%cych z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, s"u&%cych 
podniesieniu jego bezpiecze+stwa, jako#ci, atrakcyjno#ci i komfortu. Przewiduje si! 
wdra&anie projektów, które b!d% zawiera$ elementy redukuj%ce/minimalizuj%ce 
oddzia"ywania ha"asu/drga+ zanieczyszcze+ powietrza oraz elementy promuj%ce 
zrównowa&ony rozwój uk"adu urbanistycznego.  

W miastach (nie posiadaj%cych transportu szynowego) finansowane b!d% inne 
niskoemisyjne formy transportu miejskiego spe"niaj%ce norm! co najmniej EURO 6. 
Priorytetowo b!dzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach 
nap!dowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, nap!dzanych wodorem itp.). 
Inwestycje b!d% mia"y charakter zarówno infrastrukturalny (budowa, przebudowa, 
rozbudowa sieci szynowych, w tym infrastruktury metra, uzupe"niana o elementy dotycz%ce 
sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obs"ugi i konserwacji taboru, centrów 
przesiadkowych oraz elementów wyposa&enia dróg i ulic w infrastruktur! s"u&%c% obs"udze 
transportu publicznego i pasa&erów), jak i taborowy, a tak&e kompleksowy, obejmuj%cy 
obydwa typy projektów. Realizowane b!d% tak&e projekty wzbogacone o pozosta"e 
komplementarne wzgl!dem podstawowej infrastruktury liniowej elementy (inwestycje), w tym 
ITS, usprawniaj%ce funkcjonowanie ca"ego systemu transportowego, dzi!ki którym nast%pi 
integracja infrastrukturalna istniej%cych #rodków transportu oraz dostosowanie systemu 
transportowego do obs"ugi osób o ograniczonej mo&liwo#ci poruszania si!.  

   
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA 
LATA 201452020 (przyj!ty przez Komisj! Europejsk% w dniu 12 lutego 2015 r.) 

 
Dzia"ania zawarte w PGN wpisuj% si! w jeden z trzech celów strategicznych 

wskazanych w RPO WM> Wsparcie dzia"a+ wzmacniaj%cych zrównowa&ony rozwój 
#rodowiska na Mazowszu. Rozwój gospodarczy nie mo&e dokonywa$ si! kosztem 
#rodowiska naturalnego, dlatego istotnym celem rozwoju Mazowsza jest wsparcie wzrostu 
efektywno#ci energetycznej, wi!ksze wykorzystanie 'róde" odnawialnych, co przyczyni si! 
do zmniejszania emisji CO2 i realizacji zobowi%za+ wynikaj%cych z pakietu klimatyczno-
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energetycznego. W RPO WM 2014-2020 nacisk na emisyjno#$ nie jest tak du&y jak na 
rozwój przedsi!biorczo#ci i spójno#$, gdy& cel ten Mazowsze w znacznym stopniu osi%gnie 
poprzez zaanga&owanie Funduszu Spójno#ci (FS). 

 
W ramach PGN istotne jest finansowanie dzia"a+ z nast!puj%cych priorytetów 

inwestycyjnych> 
O: PRIORYTETOWA I_ � PRZEJ:CIE NA GOSPODARK^ NISKOEMISYJN\  
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4a - WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI 
ENERGII POCHODZ\CEJ ZE *RÓDE< ODNAWIALNYCH 

 
Cel szczegó"owy - Zwi!kszenie udzia"u odnawialnych 'róde" energii w ogólnej produkcji 
energii. 

Planowane b!d% do realizacji, w szczególno#ci, nast!puj%ce typy projektów> 

- budowa i przebudowa infrastruktury s"u&%cej do produkcji i dystrybucji energii ze 'róde" 
odnawialnych. 

Obj!ta wsparciem zostanie w szczególno#ci energetyka s"oneczna, ma"a energetyka 
wiatrowa oraz biogaz. 

 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c - WSPIERANIE EFEKTYWNO:CI ENERGETYCZNEJ, 
INTELIGENTNEGO ZARZ\DZANIA ENERGI\ I  WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH 
*RÓDE< ENERGII W  BUDYNKACH PUBLICZNYCH I W SEKTORZE  MIESZKANIOWYM 
 
Cel szczegó"owy - Zwi!kszona efektywno#$ energetyczna w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym 

Planowane b!d% do realizacji, w szczególno#ci, nast!puj%ce typy projektów> 
- wsparcie termomodernizacji budynków u&yteczno#ci publicznej i budynków mieszkalnych; 

- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep"a 
w kogeneracji. 

Wspierane b!d% w szczególno#ci dzia"ania przynosz%ce jak najwy&sz% efektywno#$ 
energetyczn% w ramach jednej inwestycji lub w inwestycji podzielonej na etapy, w rezultacie 
prowadz%cej do g"!bokiej termomodernizacji obejmuj%cej swoim zakresem m.in.> ocieplenie 
obiektu, wymiana okien i drzwi zewn!trznych oraz o#wietlenia na energooszcz!dne, 
przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian%, modernizacj% i pod"%czeniem do 
'ród"a ciep"a) oraz zastosowanie odnawialnych 'róde" energii, w tym ogrzewania 
i ch"odzenia.  Przewiduje si! realizacj! inwestycji z zakresu budowy lub rozbudowy jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i ciep"a oraz ch"odu w kogeneracji w tym równie& z OZE. 
Mo&liwa jest równie& przebudowa jednostek wytwarzania ciep"a, w wyniku której jednostki te 
zostan% zast%pione jednostkami wytwarzania energii w kogeneracji. W celu zapewnienia 
kompleksowo#ci wsparcia planowana jest budowa przy"%cze+ do sieci ciep"owniczej 
i elektroenergetycznej dla jednostek wytwarzaj%cych energi! elektryczn% i ciep"a 
w skojarzeniu. 
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 4e- PROMOWANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA 
WSZYSTKICH RODZAJÓW TERYTORIÓW, W SZCZEGÓLNO:CI DLA OBSZARÓW 
MIEJSKICH, W TYM WSPIERANIE ZRÓWNOWA{ONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNO:CI 
MIEJSKIEJ I DZIA<AV ADAPTACYJNYCH MAJ\CYCH ODDZIA<YWANIE <AGODZ\CE 
NA ZMIANY KLIMATU 

 
Cel szczegó"owy - Lepsza jako#$ powietrza 

Planowane b!d% do realizacji, w szczególno#ci, nast!puj%ce typy projektów> 
- ograniczenie niskiej emisji poprzez popraw! efektywno#ci wytwarzania i dystrybucji 

ciep"a, 

- rozwój zrównowa&onej multimodalnej mobilno#ci miejskiej w regionie. 
 
Wspierane b!d% dzia"ania maj%ce na celu zmian! sposobu ogrzewania powierzchni 

poprzez modernizacj! lokalnych 'róde" ciep"a tj. indywidualnych kot"owni lub palenisk, 
kot"owni zasilaj%cych kilka budynków oraz kot"owni osiedlowych a tak&e pod"%czenie 
obiektów do miejskiej sieci ciep"owniczej. W ramach priorytetu przewiduje si! równie& 
wsparcie projektów zwi%zanych z budow%, rozbudow% lub modernizacj% sieci ciep"owniczej. 
Wsparcie b!dzie skierowane na teren miasta lub miasta i obszaru powi%zanego z nim 
funkcjonalnie. Przedmiotowe inwestycje powinny by$ realizowane w szczególno#ci na 
obszarach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszcze+ 
powietrza oraz w oparciu o przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. 

Wsparciem obj!te zostan% inwestycje poprawiaj%ce warunki ruchu dla transportu 
publicznego i niezmotoryzowanego. Promowane b!d% rozwi%zania zapewniaj%ce sprawnie 
funkcjonuj%cy i atrakcyjny dla pasa&era transport zbiorowy m.in poprzez inwestycje 
w infrastruktur! i niskoemisyjny tabor. Inwestycjom w infrastruktur! czy tabor transportu 
publicznego musi towarzyszy$ szeroki wachlarz dzia"a+ inwestycyjnych i �mi!kkich� tj. 
polityka parkingowa, udogodnienia dla podró&y multimodalnych (centra przesiadkowe 
i parkingi �parkuj i jed'�). Wsparciem obj!te b!d% równie& kompleksowe inwestycje s"u&%ce 
ruchowi pieszemu i rowerowemu np.> #cie&ki rowerowe. Musz% one prowadzi$ do substytucji 
ruchu samochodowego, czyli posiada$ funkcj! komunikacyjn%. Realizowane b!d% tak&e 
dzia"ania pozwalaj%ce na optymalne wykorzystanie istniej%cej infrastruktury i zarz%dzanie 
potokami ruchu, wspomagaj%ce redukcje emisji CO2 tj. wdra&anie inteligentnych systemów 
transportowych (ITS). W celu zapewnienia dost!pno#ci transportowej mo&liwe b!d% 
inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe). Dodatkowo mo&liwe b!dzie wsparcie 
inwestycji zwi%zanych z modernizacj% o#wietlenia zewn!trznego (ulic, placów i dróg) na 
energooszcz!dne. 

 
O: PRIORYTETOWA _II - ROZWÓJ REGIONALNEGO SYSTEMU 

TRANSPORTOWEGO 
 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7b - ZWI^KSZANIE MOBILNO:CI REGIONALNEJ 
POPRZEZ <\CZENIE W^Z<ÓW DRUGORZ^DNYCH I TRZECIORZ^DNYCH 
Z INFRASTRUKTUR\ TEN-T, W TYM Z W^Z<AMI MULTIMODALNYMI 
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Cel szczegó"owy - Poprawa spójno#ci regionalnej sieci drogowej z sieci% TEN-T oraz 
zwi!kszenie dost!pno#ci wewn!trznej i zewn!trznej 
Planowane s% do realizacji, w szczególno#ci, nast!puj%ce typy projektów> 
- budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach le&%cych w ci%gach 

komunikacyjnych stanowi%cych po"%czenie z systemem dróg krajowych lub sieci% TEN-
T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpiecze+stwa i przepustowo#ci ruchu na tych 
drogach; 

- pozosta"e drogi zgodnie z Kontraktem Terytorialnym; 

- budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach planów 
inwestycyjnych dla subregionów obj!tych OSI problemowymi, spe"niaj%cych warunki 
zapisane w UP. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 jest 
programem operacyjnym finansowanym ze #rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Spo"ecznego (EFS).  

Zgodnie z UP alokacja #rodków unijnych na Program wynosi 1 544 686 317 EUR 
EFRR i 545 153 821 EUR EFS. Minimalne zaanga&owanie #rodków krajowych - szacowane 
na podstawie art. 10 rozporz%dzenia 1303/2013 zak"adaj%cego maksymalny poziom 
dofinansowania ka&dej osi priorytetowej EFRR i EFS b!dzie wynosi 522 460 035 EUR. 
W realizacj! Programu zaanga&owane b!d% #rodki krajowe publiczne i prywatne. Zak"ada 
si!, &e ostateczne zaanga&owanie #rodków krajowych, g"ównie prywatnych w momencie 
zamkni!cia Programu b!dzie mog"o by$ wy&sze w zale&no#ci od zakresu i stopnia udzielania 
pomocy publicznej w ramach Programu. 

 
Krajowe 'ród"a finansowania> 

- Narodowy Fundusz Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie; 

- Fundusz Termomodernizacyjny Banku Gospodarstwa Krajowego, 

- kredyt bankowy (komercyjny). 
 

Narodowy Fundusz Ochrony -rodowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Podstaw% do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 

w Narodowym Funduszu s% programy priorytetowe, które okre#laj% zasady udzielania 
wsparcia oraz kryteria wyboru przedsi!wzi!$. W wi!kszo#ci programów obowi%zuje 
konkursowa formu"a oceny z"o&onych projektów.  

 
List! priorytetowych programów NFO:iGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza 

NFO:iGW. Oferty finansowe NFO:iGW w zakresie ochrony atmosfery umieszczone s% na 
stronie> http>//www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/ochrona-atmosfery 

 
Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony :rodowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2017 zosta"a przyj!ta Uchwa"% Rady Nadzorczej NFO:iGW. Lista 
obejmuje programy unijne realizowane przez NFO:iGW oraz programy finansowane ze 
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#rodków krajowych (http>//nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-
ogolne/lista-programow-priorytetowych/). 

Programy pomocne w realizacji celów zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 
wymienione s% w obszarze trzecim �Ochrona atmosfery�. Programy te finansowane s% 
g"ównie ze #rodków krajowych.  

Poni&ej przedstawiono pakiet propozycji NFO:iGW. Nie wszystkie wymienione 
programy zosta"y przewidziane do realizacji w 2017 roku, ale s% na etapie tworzenia i mog% 
zosta$ uruchomione w latach kolejnych � poni&szy wykaz stanowi tylko list! pogl%dow%, nie 
aktualne dane> 

 
1. LEMUR Energooszcz!dne Budynki U&yteczno#ci Publicznej  
 
Celem programu jest unikni!cie emisji CO2 w zwi%zku z projektowaniem i budow% 

nowych energooszcz!dnych budynków u&yteczno#ci publicznej oraz zamieszkania 
zbiorowego.  

Rodzaje przedsi!wzi!$> inwestycje polegaj%ce na projektowaniu i budowie lub tylko 
budowie, nowych budynków u&yteczno#ci publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

 
2. Inwestycje energooszcz!dne w ma"ych i #rednich przedsi!biorstwach  
 
Celem programu jest ograniczenie zu&ycia energii w wyniku realizacji inwestycji 

w zakresie efektywno#ci energetycznej i zastosowania odnawialnych 'róde" energii 
w sektorze ma"ych i #rednich przedsi!biorstw. W rezultacie realizacji programu nast%pi 
zmniejszenie emisji CO2.  

Rodzaje przedsi!wzi!$>  

- przedsi!wzi!cia inwestycyjne s"u&%ce poprawie efektywno#ci energetycznej polegaj%ce 
na zakupie urz%dze+ wymienionych na Li#cie Kwalifikowalnych Maszyn i Urz%dze+ (List 
of Eligible Materials and E}uipment, LEME) � lista urz%dze+ jest publikowana na stronie 
www.nfosigw.gov.pl. Dotyczy przedsi!wzi!$, których finansowanie w formie kredytu 
z dotacj% nie przekracza 250 000 euro, stanowi%cych równowarto#$ polskich z"otych 
wed"ug #redniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej.  

- przedsi!wzi!cia inwestycyjne w popraw! efektywno#ci energetycznej, bazuj%ce na 
rozwi%zaniach indywidualnych i osi%gaj%ce min. 20? oszcz!dno#ci energii. 
Finansowanie w formie kredytu z dotacj% tego rodzaju przedsi!wzi!cia nie mo&e 
przekroczy$ 1 000 000 euro. 

- przedsi!wzi!cia polegaj%ce na termomodernizacji budynku/ów pozostaj%cych 
w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osi%gni!te minimum 30? 
oszcz!dno#ci energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacj% tego rodzaju 
przedsi!wzi!cia nie mo&e przekroczy$ 1 000 000 euro.  

- inwestycje polegaj%ce na zastosowaniu odnawialnych 'róde" energii, w tym m. in. 
fotowoltaniki, w istniej%cych obiektach wykorzystuj%cych konwencjonalne 'ród"a energii. 
Finansowanie w formie kredytu z dotacj% tego rodzaju przedsi!wzi!cia nie mo&e 
przekroczy$ 1 000 000 euro. 
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3. BOCIAN - Rozproszone, odnawialne 'ród"a energii.  
 
Celem programu jest ograniczenie lub unikni!cie emisji CO2 poprzez zwi!kszenie 

produkcji energii z instalacji wykorzystuj%cych odnawialne 'ród"a energii.  
Rodzaje przedsi!wzi!$>  

- elektrownie wiatrowe o mocy do 3 MWe,  

- systemy fotowoltaiczne o mocy od 200 kWp do 1 MWp,  

- pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, moc od 5 MWt do 20 MWt,  

- ma"e elektrownie wodne o mocy do 5 MW,  
- 'ród"a ciep"a opalane biomas% o mocy do 20 MWt,  

- biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciep"a, 
z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 300 kWe do 2 MWe, instalacje 
wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej 
dystrybucyjnej i bezpo#redniej, 

- wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomas! o mocy do 
5 MWe.  

 
Cz!#$ 2) Program dla przedsi!wzi!$ w zakresie odnawialnych 'róde" energii 

i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - PROJEKT  
Celem programu jest zwi!kszenie produkcji energii z odnawialnych 'róde" energii 

i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.  
Rodzaje przedsi!wzi!$ 

- Wytwarzanie energii cieplnej przy u&yciu biomasy ('ród"a rozproszone o mocy nie 
wy&szej ni& 20 MWt); 

- Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu przy u&yciu biomasy ('ród"a 
rozproszone o mocy nie wy&szej ni& 3 MWe); 

- Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciep"a z wykorzystaniem biogazu powsta"ego 
w procesach odprowadzania lub oczyszczania #cieków albo rozk"adu szcz%tek 
ro#linnych i zwierz!cych; 

- Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem 
wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpo#redniej; 

- Elektrownie wiatrowe o mocy nie wy&szej ni& 10 MWe; 

- Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych; 

- Elektrownie wodne o mocy nie wy&szej ni& 5 MWe; 
- Wysokosprawna kogeneracja bez u&ycia biomasy. 

 
Cz!#$ 3) Dop"aty na cz!#ciowe sp"aty kapita"u kredytów bankowych przeznaczonych 

na zakup i monta& kolektorów s"onecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.  
 
Celem programu jest ograniczenie lub unikni!cie emisji CO2 poprzez zwi!kszenie 

produkcji energii cieplnej ze 'róde" odnawialnych.  
Rodzaje przedsi!wzi!$>  
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- Zakup i monta& kolektorów s"onecznych do ogrzewania wody u&ytkowej lub do 
ogrzewania wody u&ytkowej i wspomagania zasilania w energi! innych odbiorników 
ciep"a w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.  

Efekty realizowanych przedsi!wzi!$ nie mog% by$ wykorzystywane w dzia"alno#ci 
gospodarczej.  

 
4. Prosument � linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i monta& 

mikroinstalacji odnawialnych 'róde" energii. 
Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i monta& 

mikroinstalacji odnawialnych 'róde" energii dla samorz%dów. 
 
Celem programu jest osi%gni!cie efektu ekologicznego polegaj%cego na ograniczeniu 

lub unikni!ciu emisji CO2 w wyniku zwi!kszenia produkcji energii ze 'róde" odnawialnych 
poprzez zakup i monta& ma"ych lub mikroinstalacji odnawialnych 'róde" energii.  

Rodzaje przedsi!wzi!$> 

- Wsparciem finansowym obj!te jest przedsi!wzi!cie polegaj%ce na zakupie i monta&u 
ma"ych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych 'róde" do produkcji energii 
elektrycznej lub do produkcji ciep"a i energii elektrycznej, na potrzeby istniej%cych lub 
b!d%cych w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. 

Finansowane b!d% nast!puj%ce instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do 
produkcji ciep"a i energii elektrycznej>  
- *ród"a ciep"a opalane biomasa - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,  

- Pompy ciep"a - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,  

- Kolektory s"oneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,  

- Systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp. 
- Ma"e elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, 

- Mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla 
budynków mieszkalnych znajduj%cych si! na terenie jednostki samorz%du terytorialnego 
b!d%cej beneficjentem programu. 

Dopuszcza si! zakup i monta& instalacji równolegle wykorzystuj%cej wi!cej ni& jedno 
odnawialne 'ród"o energii elektrycznej lub wi!cej ni& jedno odnawialne 'ród"o ciep"a 
w po"%czeniu ze 'ród"em ('ród"ami) energii elektrycznej. 

 
System zielonych inwestycji (GIS � Green Investment Scheme) � (w 2015 tylko SOWA) 

 
Cz!#$ 1) Zarz%dzanie energi% w budynkach u&yteczno#ci publicznej.  
 
Dofinansowanie mo&e by$ udzielone na realizacj! przedsi!wzi!$ w budynkach 

u&yteczno#ci publicznej, przez które nale&y rozumie$ budynki przeznaczone do pe"nienia 
nast!puj%cych funkcji> administracji samorz%dowej, ochrony przeciwpo&arowej realizowanej 
przez OSP, kultu religijnego, o#wiaty, nauki, s"u&by zdrowia, opieki spo"ecznej i socjalnej, 
a tak&e budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi 
poza sta"ym miejscem zamieszkania (w szczególno#ci> internaty, domy studenckie), a tak&e 
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budynkach do sta"ego pobytu ludzi (w szczególno#ci> domy rencistów lub emerytów, domy 
dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory). Rodzaje przedsi!wzi!$> 

- termomodernizacja budynków u&yteczno#ci publicznej, w tym zmiany wyposa&enia 
obiektów w urz%dzenia o najwy&szych, uzasadnionych ekonomicznie standardach 
efektywno#ci energetycznej zwi%zanych bezpo#rednio z prowadzon% termomodernizacj% 
obiektów w szczególno#ci> ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi 
zewn!trznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian% 'ród"a ciep"a), 
wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla 
przedsi!wzi!cia, systemy zarz%dzania energi% w budynkach, wykorzystanie technologii 
odnawialnych 'róde" energii, 

- wymiana o#wietlenia wewn!trznego na energooszcz!dne (jako dodatkowe zadanie 
realizowane równolegle z termomodernizacj% obiektów), 

- dofinansowanie nie dotyczy przedsi!wzi!$, które znalaz"y si! na podstawowej li#cie 
rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i :rodowisko dzia"anie 9.3 lub 
uzyska"y dofinansowanie ze #rodków NFO:iGW w ramach innych programów. 

 
Cz!#$ 3) Elektrociep"ownie i ciep"ownie na biomas!.  
 
Rodzaje przedsi!wzi!$> Budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów wytwarzania 

energii elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja) z zastosowaniem wy"%cznie biomasy ('ród"a 
rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poni&ej 20 MWt). 

 
Cz!#$ 5) Zarz%dzanie energi% w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów 

publicznych  
 
Rodzaje przedsi!wzi!$> Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposa&enia 

obiektów w urz%dzenia o najwy&szych, uzasadnionych ekonomicznie standardach 
efektywno#ci energetycznej zwi%zanych bezpo#rednio z prowadzon% termomodernizacj% 
obiektów w szczególno#ci> 
- ocieplenie obiektu, 

- wymiana okien wymiana drzwi zewn!trznych, 

- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian% 'ród"a ciep"a), 
- wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,  

- przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsi!wzi!cia, 

- zastosowanie systemów zarz%dzania energi% w budynkach, 

- wykorzystanie technologii odnawialnych 'róde" energii, 
- wymiana o#wietlenia wewn!trznego na energooszcz!dne (jako dodatkowe zadania 

realizowane równolegle z termomodernizacj% obiektów). 
 
Cz!#$ 6) SOWA � Energooszcz!dne o#wietlenie uliczne.  
Rodzaje przedsi!wzi!$> 

- modernizacja o#wietlenia ulicznego (m.in. wymiana> 'róde" #wiat"a, opraw, zap"onników, 
kabli zasilaj%cych, s"upów, monta& nowych punktów #wietlnych w ramach 
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modernizowanych ci%gów o#wietleniowych je&eli jest to niezb!dne do spe"nienia normy 
PN EN 13201); 

- monta& urz%dze+ do inteligentnego sterowania o#wietleniem; 
- monta& sterowalnych uk"adów redukcji mocy oraz stabilizacji napi!cia zasilaj%cego. 

 
Cz!#$ 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski.  
 
Rodzaje przedsi!wzi!$> Ograniczenie lub unikni!cie emisji dwutlenku w!gla poprzez 

dofinansowanie przedsi!wzi!$ polegaj%cych na obni&eniu zu&ycia energii i paliw 
w transporcie miejskim. Dofinansowanie mo&e by$ udzielone na realizacj! przedsi!wzi!$ 
zmierzaj%cych do obni&enia zu&ycia energii i paliw w komunikacji miejskiej.  

Program obejmuje nast!puj%ce dzia"ania>  
a. dotycz%ce taboru polegaj%ce na>  

- zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,  
- szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obs"ugi 

niskoemisyjnego taboru, 
b. dotycz%ce infrastruktury i zarz%dzania polegaj%ce na>  

- modernizacji lub budowie stacji obs"ugi tankowania pojazdów transportu 
zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych 
gazem CNG,  

- modernizacji lub budowie tras rowerowych,  

- modernizacji lub budowie bus pasów,  
- modernizacji lub budowie parkingów �Parkuj i Jed'�,  

- wdra&aniu systemów zarz%dzania transportem miejskim,  

- wdro&eniu systemu roweru miejskiego. 
 
W innych obszarach mo&na stara$ si! o dofinansowanie dzia"a+ w ramach 

nast!puj%cych celów>  
 
7.5. EDUKACJA EKOLOGICZNA  
 
Celem ogólnym programu jest podnoszenie poziomu #wiadomo#ci ekologicznej 

i kszta"towanie postaw ekologicznych spo"ecze+stwa poprzez promowanie zasad 
zrównowa&onego rozwoju.  

Cele szczegó"owe programu>  
1. Kszta"towanie ekologicznych zachowa+ spo"ecze+stwa;  
2. Rozwój o#rodków s"u&%cych edukacji ekologicznej;  
3. Likwidowanie skutków kl!sk &ywio"owych poprzez wyjazdy edukacyjno �zdrowotne dzieci 

i m"odzie&y z obszarów, na których wyst%pi"y kl!ski &ywio"owe.  
4. Rodzaje przedsi!wzi!$> 

- programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie 
informacyjno � edukacyjne, 
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- szkolenia, warsztaty, konkursy, przedsi!wzi!cia upowszechniaj%ce wiedz! 
ekologiczn%, seminaria, kongresy i konferencje o zasi!gu krajowym 
i mi!dzynarodowym, wydawnictwa, 

- realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych, promocja 
zagadnie+ zwi%zanych z ochron% #rodowiska oraz edukacja prowadzona na 
"amach prasy, 

- rozwój bazy s"u&%cej edukacji ekologicznej, 

- dzia"ania z zakresu likwidacji skutków kl!sk &ywio"owych poprzez wyjazdy 
dzieci i m"odzie&y z obszarów, na których wyst%pi"y kl!ski &ywio"owe. 

 
5.8. WSPARCIE PRZEDSI^BIORCÓW W ZAKRESIE NISKOEMISYJNEJ 

I ZASOBOOSZCZ^DNEJ GOSPODARKI � (nie zosta" uruchomiony w 2015 r.) 
 
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddzia"ywania przedsi!biorstw na 

#rodowisko.  
 
 
Cz!#$ 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsi!biorstwa.  
Rodzaje przedsi!wzi!$> audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, 

w których minimalna wielko#$ przeci!tnego zu&ycia energii ko+cowej (suma energii 
elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzaj%cym z"o&enie wniosku o dofinansowanie audytu, 
wynosi"a 20 GWh/rok, w tym>  

- audyty energetyczne procesów technologicznych,  

- audyty elektroenergetyczne budynków i wewn!trznych sieci przemys"owych,  

- audyty energetyczne 'róde" energii ciep"a, energii elektrycznej i ch"odu,  
- audyty energetyczne wewn!trznych sieci ciep"owniczych i budynków.  

 
Cz!#$ 2) Zwi!kszenie efektywno#ci energetycznej.  
 
Rodzaje przedsi!wzi!$> Przedsi!wzi!cia zgodne z obwieszczeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegó"owego wykazu przedsi!wzi!$ 
s"u&%cych poprawie efektywno#ci energetycznej, maj%ce na celu popraw! efektywno#ci 
energetycznej, a tak&e zmierzaj%ce ku temu zmiany technologiczne w istniej%cych obiektach, 
instalacjach i urz%dzeniach technicznych, w tym>  

1. technologie racjonalizacji zu&ycia energii elektrycznej poprzez>  

- energooszcz!dne systemy nap!dowe,  
- systemy sterowania nap!dami np. poprzez instalacje "agodnego rozruchu, 

energooszcz!dne silniki, falowniki do pomp i wentylatorów, energooszcz!dne 
spr!&arki i systemy ich sterowania,  

- wewn!trzne sieci przesy"owe energii, w tym ograniczenie przep"ywów mocy 
biernej, 

- odnawialne 'ród"a energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory s"oneczne, panele 
fotowoltaiczne, ma"e elektrownie wodne, budowa/modernizacja w"asnych 
(wewn!trznych) 'róde" energii w tym z uwzgl!dnieniem kogeneracji.  
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2. technologie racjonalizacji zu&ycia ciep"a poprzez>  

- izolacje i odwadnianie systemów parowych,  

- odnawialne 'ród"a energii w tym systemy geotermalne, kolektory s"oneczne, 
pompy ciep"a,  

- termomodernizacja budynków przemys"owych i biurowych, rekuperacja 
i odzyskiwanie ciep"a z procesów i urz%dze+, modernizacja wewn!trznych 
sieci grzewczych,  

- wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemys"owych,  

- budowa/modernizacja w"asnych (wewn!trznych) 'róde" energii w tym 
z uwzgl!dnieniem kogeneracji.  

3. modernizacje procesów przemys"owych w zakresie efektywno#ci energetycznej,  
4. wdra&anie systemów zarz%dzania energi% i jej jako#ci% oraz wdra&anie systemów 

zarz%dzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsi!biorstw.  
 
Cz!#$ 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemys"u.  
 

Rodzaje przedsi!wzi!$>  
1) zmniejszenie zu&ycia surowców pierwotnych> przedsi!wzi!cia polegaj%ce m.in. na 

budowie, rozbudowie lub modernizacji istniej%cych instalacji produkcyjnych lub urz%dze+ 
przemys"owych, w tym>  

- technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji 
zapewniaj%ce wykorzystanie mo&liwie wszystkich sk"adników stosowanych 
surowców,  

- technologie ograniczaj%ce jednostkowe zu&ycie wody w procesach 
produkcyjnych systemy zamkni!tych obiegów wody,  

- technologie produkcji materia"ów z wykorzystaniem ubocznych produktów 
spalania i/lub odpadów,  

- technologie produkcji wype"niaczy mineralnych dla ró&nych ga"!zi przemys"u, 
pigmentów ceramicznych z wykorzystaniem odpadów,  

- instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nie&elaznych, 
substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych,  

- technologie s"u&%ce do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich 
produkcji z w"asnych odpadów, w tym osadów, modernizacja stacji 
demineralizacji i dekarbonizacji wody,  

2) ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery> przedsi!wzi!cia s"u&%ce poprawie jako#ci 
powietrza poprzez obni&enie wielko#ci emisji ze 'róde" spalania paliw o "%cznej mocy 
nominalnej nie mniejszej ni& 20 MW i nie wi!kszej ni& 40 MW, do wymogów okre#lonych 
dla krajowych wymaga+ emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikaj%cych 
z konkluzji dotycz%cej BAT, o ile zostan% dla tych 'róde" okre#lone, w tym>  

- modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw,  

- modernizacja urz%dze+ lub wyposa&enie instalacji spalania paliw 
w urz%dzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszcze+ gazowych 
i py"owych,  
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- modernizacja istniej%cych instalacji spalania paliw do wymogów najlepszych 
dost!pnych technik (BAT).  

3) energetyczne wykorzystanie przemys"owych odpadów, w tym osadów #ciekowych>  
przedsi!wzi!cia s"u&%ce m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemys"owych 

odpadów (w tym osadów #ciekowych), których produktem ko+cowym b!dzie energia cieplna 
i/lub elektryczna, w tym>  

- budowa nowych lub modernizacja istniej%cych instalacji energetycznego 
wykorzystania przemys"owych odpadów  

- budowa nowych lub modernizacja istniej%cych instalacji s"u&%cych produkcji 
i wykorzystaniu paliw alternatywnych we w"asnych procesach 
technologicznych i w spalarniach odpadów.  

Maksymalna nominalna moc instalacji dla termicznego przekszta"cania odpadów 
przemys"owych nie mo&e przekroczy$ 3 MW. 

 
Kryteria wyboru przedsi!wzi!$ 
 
Dofinansowanie ze #rodków NFO:iGW mog% otrzyma$ przedsi!wzi!cia, które 

spe"niaj% warunki okre#lone w poszczególnych programach priorytetowych. Wszystkie 
wnioski o dofinansowanie podlegaj% ocenie zgodnie z kryteriami dost!pu 
(http>//nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/informacje-ogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/). 
Dofinasowanie odbywa si! w formie oprocentowanych po&yczek, które cz!#ciowo mog% ulec 
umorzeniu lub dotacji (http>//nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/informacje-ogolne/zasady-
dofinansowania-/). 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony -rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 
Rada Nadzorcza WFO:iGW w Warszawie Uchwa"% Nr 34/16 z dnia 28.06.2016 r. 

zatwierdzi"a �List! przedsi!wzi!$ priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
:rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok 

Lista ta (http>//www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/lista-priorytetow) wskazuje 
nast!puj%ce p"aszczyzny wsparcia> 

3. OCHRONA POWIETRZA 
3.1. Ograniczenie emisji zanieczyszcze+ do powietrza. 
3.2. Wspieranie instalacji wykorzystuj%cych odnawialne 'ród"a energii. 
 
Podstaw% form% dofinansowania ze #rodków WFO:iGW w Warszawie s% po&yczki o 

preferencyjnym oprocentowaniu. 
Wysoko#$ dofinansowania w formie po&yczki udzielanej ze #rodków Funduszu na 

realizacj! zada+ o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegaj%cym na 
zakupie #rodków trwa"ych i wyposa&enia wynosi do 100 ? kosztu kwalifikowanego zadania. 
Sp"ata zaci%gni!tej po&yczki powinna nast%pi$ w okresie do 10 lat. W uzasadnionych 
przypadkach na wniosek wnioskodawcy Zarz%d mo&e okres ten wyd"u&y$ do 15 lat. Na 
wniosek beneficjenta Zarz%d WFO:iGW w Warszawie mo&e równie& udzieli$ karencji w 
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sp"acie rat kapita"owych po&yczki do 12 miesi!cy, a dla jednostek samorz%du terytorialnego 
do 24 miesi!cy. 

Fundusz udziela po&yczek, stosuj%c preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stop! 
redyskonta weksli (s.r.w.) przyj!t% przez Rad! Polityki Pieni!&nej. 

Oprocentowanie po&yczek wynosi> 
· Dla podmiotów prowadz%cych dzia"alno#$ gospodarcz% - w wysoko#ci 1,2 s.r.w., nie 

mniej ni& 3,0 ? w stosunku rocznym; 

· Dla podmiotów nie prowadz%cych dzia"alno#ci gospodarczej - w wysoko#ci 1,2 s.r.w., 
nie mniej ni& 3,0 ? w stosunku rocznym; 

· Dla jednostek samorz%du terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych - w 
wysoko#ci 0,9 s.r.w., nie mniej ni& 2,0 ? w stosunku rocznym. 

· Dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o warto#ci wska'nika G okre#lonego dla 
roku poprzedzaj%cego rok zawarcia umowy po&yczki - nie wi!kszej ni&  650 - 
oprocentowanie po&yczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej ni& 1,0 ? w stosunku rocznym. 

· Dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o warto#ci wska'nika P okre#lonego 
dla roku poprzedzaj%cego rok zawarcia umowy po&yczki - nie wi!kszej ni& 85 - 
oprocentowanie po&yczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej ni& 1,0 ? w stosunku rocznym. 

· Dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowi%cych formy ochrony przyrody 
oraz dla zada+ z zakresu edukacji ekologicznej - oprocentowanie po&yczek wynosi 
0,6 s.r.w., nie mniej ni& 1,0 ? w stosunku rocznym. 
Fundusz oferuje równie& dofinansowanie w formie dotacji (pomoc bezzwrotna) i 

przekazania #rodków pa+stwowym jednostkom bud&etowym (pomoc bezzwrotna). 
Wielko#$ udzielonego wsparcia wynosi> 

· do 50 ? kosztów kwalifikowanych zada+ inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym 
zakupy inwestycyjne); 

· do 100 ? kosztów kwalifikowanych proekologicznych zada+ nieinwestycyjnych. 
 
Fundusz dopuszcza mo&liwo#$ przyznania dotacji na wspó"finansowanie projektów 

dofinansowanych ze #rodków Unii Europejskiej na finansowanie wk"adu w"asnego 
rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów Unii Europejskiej do 50 
? kosztów kwalifikowanych. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzale&niony od 
warunków danego programu unijnego. 

Fundusz dopuszcza przyznanie dotacji albo przekazanie #rodków przekraczaj%cych 
ww. poziomy na> 

· zadania w ramach programów i konkursów og"oszonych przez Fundusz; 

· zadania zwi%zane z powstawaniem oraz z likwidacj% skutków powa&nych awarii; 
· zapewnienie sprawno#ci infrastruktury zwi%zanej z monitoringiem i kontrol% 

#rodowiska; 

· zapobieganie powstawaniu i likwidacji skutków kl!sk &ywio"owych oraz dzia"ania 
&ywio"ów; 

· zadania uj!te na Li#cie zada+ do dofinansowania w formie przekazania #rodków 
pa+stwowym jednostkom bud&etowym w danym roku ze #rodków WFO:iGW w  
 
Dop"aty do oprocentowania lub cz!#ciowych sp"at kapita"u kredytów bankowych 
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Z dniem 14.01.2014 r. Zarz%d WFO:iGW w Warszawie wstrzyma" do odwo"ania 
dofinansowanie nowych zada+ z zakresu ochrony #rodowiska w postaci dop"at do 
oprocentowania lub cz!#ciowych sp"at kapita"u kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas 
zawarte umowy s% realizowane zgodnie z zapisami umowy. 

 
Bior%c pod uwag! realizacje zada+ zapisanych w PGN nale&y równie& rozwa&y$ 

mo&liwo#$ sfinansowania dzia"a+ poprzez wykorzystanie tzw. finansowania przez trzeci% 
stron!. Tego rodzaju finansowaniem zajmuj% si! firmy us"ug energetycznych (Energy Service 
Companies - ESCO), które prowadz% us"ugi zwi%zane ze zmniejszeniem zu&ycia i 
zapotrzebowania na energi! dla swoich klientów - u&ytkowników energii. Zap"ata za te us"ugi 
pochodzi najcz!#ciej ze zmniejszenia rachunku klienta za energi!. 

 

7.;. Monitorowanie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega sta"emu monitoringowi. 
Wprowadzenie obowi%zkowego badania i oceny rezultatów wdra&ania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej jest warunkiem koniecznym do tego, by by" on realizowany 
w sposób zgodny z za"o&eniami i konsekwentny. Monitoring stanowi bardzo wa&n% cz!#$ 
procesu wdra&ania PGN. Jest konieczny dla #ledzenia post!pów we wdra&aniu PGN 
i osi%ganiu za"o&onych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zu&ycia energii, a tak&e 
konieczny dla wprowadzania ewentualnych poprawek.  

Wska'niki sukcesu Planu powinny by$ badane w trakcie wdra&ania programu i po 
jego zako+czeniu. W tym celu powinno si! prowadzi$ dostatecznie d"ugi i dobrze 
zorganizowany monitoring. Prowadzenie monitoringu jest szczególnie istotne, je&eli chodzi 
o zagwarantowanie trwa"o#ci osi%gni!tych rezultatów, a tak&e unikni!cie w przysz"o#ci raz 
pope"nionych b"!dów oraz zaniedba+ i s"abo#ci zidentyfikowanych podczas i po zako+czeniu 
wdra&ania Planu. 

Niezwykle wa&ne jest, aby w"adze gminy Wyszków by"y informowane o osi%ganych 
post!pach.  

Korekty (aktualizacji) PGN nale&y dokonywa$ w miar! potrzeb, po przeanalizowaniu 
post!pów we wdra&aniu Planu. 

W ramach monitorowania i raportowania Planu rol% poszczególnych 
zainteresowanych jest> 

1. Rady Miejskiej> 

- pro#ba o regularne informacje na temat stopnia zaawansowania realizacji 
Planu, 

- zapoznawania si! z raportami z realizacji, 

- upewnienie si!, &e aktualizacje Planu maj% miejsce w miar! potrzeb. 
2. Administracji lokalnej/Zespo"u Projektowego> 

- przyst%pienie do regularnego monitorowania Planu> zaawansowania dzia"a+ 
i oceny ich efektu, 



 

 

 
Projekt wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# ze $rodków Funduszu Spójno$ci 

w ramach Programu Infrastruktura i %rodowiska 

 

169 
 

- okresowe (co 2 lata) sk"adanie w"adzom politycznym oraz interesariuszom 
raportów na temat zaawansowania realizacji Planu � informowanie 
o rezultatach, 

- informowanie o swoich dzia"aniach, 

- cykliczne aktualizowanie Planu (w razie potrzeb) zgodnie z uzyskanymi 
do#wiadczeniami i rezultatami.  

3. Interesariusze (spo"ecze+stwo, przedsi!biorcy, zarz%dcy budynków i inni)> 

- zapewnienie koniecznego wk"adu i danych do monitorowania i raportowania 
Planu, 

- zaraportowanie wykorzystania tych #rodków, za które ponosz% 
odpowiedzialno#$, 

- udzia" w aktualizacji Planu. 
 
Monitoring w trakcie realizacji Planu 
 
Interesariusze zobowi%zani s% do raportowania wykonania dzia"a+ (lub ich etapów) co 

roku, w ci%gu 1 miesi%ca po zako+czeniu roku kalendarzowego do Zespo"u Projektowego. 
Zespó" Projektowy powinien sporz%dza$ �Raport z realizacji dzia"a+� co dwa lata 

i  przedstawia$ go Radzie Miejskiej do zapoznania, w okresie 4 miesi!cy od zako+czenia 
roku sprawozdawczego. Raport powinien by$ dost!pny do publicznej wiadomo#ci na stronie 
internetowej Urz!du. 

 
Monitoring i raportowanie nale&y prowadzi$ z wykorzystaniem wska'ników ogólnych>  

- redukcja emisji [Mg CO2e]; 

- redukcja zu&ycia energii [MWh] 
oraz wska'ników szczegó"owych, okre#lonych dla ka&dego dzia"ania osobno. 

 
Dla ka&dego dzia"ania powinno si! wype"ni$ i zamie#ci$ w Raporcie poni&sz% tabel!> 
 

Tabela 24 Sprawozdanie z realizacji dzia%ania 5 wzorcowa tabela 

Numer  Termin realizacji dzia"ania  
Dzia"anie  
Opis dzia"ania  
Instytucja wdra&aj%ca  
Podzia" na etapy  
Sprawozdanie z realizacji 
etapu/dzia"ania � opis 
wdro&onych #rodków, 
wykonanych dzia"a+ 

 

Szacunkowa redukcja emisji  
[Mg CO2e] 

 Informacja zgodnie ze 
wska/nikami 
monitorowania dla 
ka&dego zadania 

 

Poniesione koszty [tys. PLN]  
Rodzaj finansowania  
Trudno#ci/dzia"ania  
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koryguj%ce, zapobiegawcze 
Poszczególnym zadaniom przypisano dodatkowe wska'niki lub zestawy 

dodatkowych wska'ników monitorowania> 
 
 
 
 
 

Tabela 2;. Wska+niki monitorowania w podziale na poszczególne zadania 

Nr 
zadania 

Wska+niki monitorowania Jednostki 

I.1 Liczba budynków poddanych termomodernizacji  
Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki  

[szt.] 
[m2]  
[m2]  
[m2] 

I.1.A Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt.] 
Liczba zamontowanych piecyków gazowych [szt.] 
D"ugo#$ powsta"ej instalacji gazowej [mb.] 
Liczba przy"%czy [szt.] 

[szt.] 
[szt.] 
[mb.] 
[szt.] 

I.2 Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej  
Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych  

 [m2] 
[m2] 
[m2] 
[szt.] 

I.3 Liczba budynków poddanych termomodernizacji 
Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej  
 Powierzchnia u&ytkowa w której wymieniono lub 
zmodernizowano sposób ogrzewania  
Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej  
Moc zainstalowanych odnawialnych 'róde" energii  

[szt.] 
[m2] 
[m2] 
[m2] 
 
[m2]  
[kWh/rok]  
[kWh/rok] 

I.4 Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki  
Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych  
Moc zainstalowanych paneli fotowoltanicznych  
Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej  

[m2]  
[m2]  
[m2]  
[szt.]  
[kW/rok]  
[kWh/rok] 

I.5 Ilo#$ budynków poddanych audytom  
Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych  
Powierzchnia u&ytkowa w której wymieniono lub 
zmodernizowano sposób ogrzewania  
Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki  
Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej  

[szt.]  
[szt.]  
 
[m2]  
[m2]  
[m2]  
[m2]  
[kWh/rok] 

I.6 Ilo#$ wymienionych opraw  
Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej  
Redukcja kosztów utrzymania  

[szt.] 
 [kWh/rok]  
[PLN] 

I.7 Liczba budynków poddanych termomodernizacji  
Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki  

[szt.] 
[m2]  
[m2]  
[m2] 
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Nr 
zadania 

Wska+niki monitorowania Jednostki 

I.8 Liczba wykonanych instalacji [szt.] 
<%czna moc instalacji [W] 
Produkcja energii z OZE [GJ] 
Liczba wykonanych akcji promocyjnych i informacyjnych [szt] 

[szt.] 
[W]  
[GJ]  
[szt.] 

I.9 i I.10 Liczba wymienionych punktów #wietlnych 
  

[szt.] 

 
II.1 D"ugo#$ wybudowanej obwodnicy  

Szacowany spadek nat!&enia ruchu w wyniku uruchomienia 
obwodnicy  
Wielko#$ wybudowanych parkingów park @ ride  
 
D"ugo#$ wybudowanych #cie&ek rowerowych  
D"ugo#$ wydzielonych w ci%gach komunikacyjnych #cie&ek 
rowerowych  
Wielko#$ wybudowanych/wydzielonych parkingów dla rowerów  
 
Ilo#$ postawionych stojaków na rowery  
D"ugo#$ wybudowanych ci%gów pieszych  

[km]  
[liczba 
pojazdów/dob!] 
[liczba miejsc 
postojowych] 
[m]  
 
[m]  
[liczba miejsc dla 
rowerów]  
[szt.]  
[m] 

 
III.1 D"ugo#$ rozbudowanej sieci ciep"owniczej  

Ilo#$ nowych w!z"ów cieplnych  
[m] 
[szt.] 

III.2 D"ugo#$ zmodernizowanej sieci ciep"owniczej  
Ilo#$ zmodernizowanych w!z"ów cieplnych  

[m]  
[szt.] 

 
I_.1 Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej  

Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych  
[kWh/rok]  
[szt.] 

I_.2 Liczba wymienionych opraw o#wietleniowych  
Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki  
Uzyskana oszcz!dno#$ energii cieplnej  
Uzyskana oszcz!dno#$ energii elektrycznej  
Obni&enie emisji py"u  
Obni&enie emisji ha"asu 
Redukcja kosztów utrzymania  

[szt.]  
[m2]  
[m2]  
[m2]  
[kWh/rok]  
[kWh/rok]  
[kg/rok] 
[dB]  
[PLN] 

I_.3 Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej  
Redukcja kosztów utrzymania  

[m2]  
[m2] 
[m2]  
[PLN] 

I_.4 Powierzchnia ocieplonych #cian  
Powierzchnia ocieplonych stropodachów  
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej  
Redukcja kosztów utrzymania  

[m2]  
[m2] 
[m2]  
[PLN] 

 
_.1 Liczba akcji w podziale na rodzaje (np. edukacyjne, informacyjne, 

konferencje)  
Ilo#$ osób uczestnicz%cych w akcji  

[szt.]  
 
[ liczba os.] 

 
Za ka&dy rok nale&y wype"ni$ tabel! zbiorcz%> 
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Tabela 26. Tabela zbiorcza (wzorcowa) � monitorowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

SEKTORY i obszary 
dzia%ania 

Oszcz"dno!# 
energii na sektor 

[MWh] w � r. 

Lokalne 
wytwarzanie 

energii 
odnawialnej na 
sektor [MWh] w 

�� r. 

Redukcja 
emisji CO2 na 
sektor [Mg] w 

�. r. 

Poniesione 
koszty na 

sektor 
[tys. PLN] 
w ��r. 

Budynki, 
wyposa&enie/urz%dzenia 

    

Transport     
Lokalne 
ciep"ownictwo/ch"odnictwo 
komunalne, kogeneracja 

    

Przemys", gospodarka 
wodno-#ciekowa, 
gospodarka odpadami 

    

Zamówienia publiczne na 
produkty i us"ugi 

    

Wspó"praca 
z mieszka+cami 
i zainteresowanymi 
stronami 

    

 
Po zako+czeniu ka&dego z dzia"a+ nale&y podsumowa$ ca"y okres jego realizacji 

oraz osi%gni!te efekty, porównuj%c je z efektami zak"adanymi. Przez kolejne dwa lata nale&y 
monitorowa$ dany projekt/dzia"anie w celu sprawdzenia trwa"o#ci jego rezultatów.  

 
Na stronie internetowej miasta (http>//www.wyszkow.pl/) funkcjonuje dedykowana 

zak"adka, na potrzeby realizacji Planu opatrzona nast!puj%cym znakiem
na której zostan% zamieszczone informacje> 

- o uchwalonym Planie wraz z za"%czonym Planem w wersji elektronicznej,  

- o dzia"aniach realizowanych w jego ramach, 
- o mo&liwo#ciach jakie ma ka&dy z mieszka+ców w zakresie ograniczania zu&ycia 

energii czy ograniczania emisji zanieczyszcze+ do powietrza,  

- dobrowolna ankieta dla mieszka+ców gminy Wyszków (dost!pna przez ca"y okres 
realizacji Planu), dla ch!tnych, chc%cych si! w"%czy$ w realizacj! Planu i przyczyni$ 
do ograniczania zu&ycia energii oraz ograniczania emisji zanieczyszcze+ do 
powietrza; ankieta umo&liwi mieszka+com gminy przekazywanie informacji o 
zrealizowanych we w"asnym zakresie dzia"aniach na rzecz efektywno#ci 
energetycznej. 
 
ANKIETA DLA MIESZKAVCÓW 
 
Ulica�.. 
Dom jednorodzinny o powierzchni mieszkalnej ��..m2 
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Mieszkanie o powierzchni���.m2 
W roku �� wykona"em/"am> 

1. Ocieplenie #cian 
2. Ocieplenie stropodachu 
3. Wymian! okien/drzwi 
4. Wymian! ogrzewania w!glowego na> 

- Sie$ ciep"ownicz% 

- Gazowe 

- Olejowe 
- Elektryczne 

5. Wymian! urz%dzenia AGD �.(poda$ jakie) na energooszcz!dne 
6. Wymian! samochodu na nowszy �.. (poda$ rok produkcji) 
7. Zainstalowa"em odnawialne 'ród"o energii �.. (rodzaj), które dostarcz% mi 

�..(kWh) 
8. Wymian! &arówek na energooszcz!dne��� szt.  
9. Wykona"em inne ������..(jakie) dzia"ania zwi%zane z oszcz!dno#ci% 

energii elektrycznej lub cieplnej 
10. Korzysta"em z dotacji ���������.(jakich)/ nie korzysta"em z dotacji 

 
 
Monitoring po zako'czeniu realizacji Planu 
 
Po up"ywie terminu realizacji PGN-u Zespó" Projektowy jest zobowi%zany do 

sporz%dzenia raportu na temat osi%gni!tych rezultatów, wykorzystuj%c w tym celu dane 
pochodz%ce z monitoringu wdra&ania Planu. Ocena wdro&enia jest prowadzona poprzez 
porównanie osi%gni!tych rezultatów z sytuacj% wyj#ciow% oraz przyj!tym scenariuszem jej 
rozwoju. W raporcie oprócz obiektywnych rezultatów o charakterze technicznym 
i ekonomicznym powinny zosta$ uwzgl!dnione tak&e rezultaty, których nie da si! wyrazi$ 
liczbowo oraz rezultaty niebezpo#rednie. Efektem przeprowadzonej oceny mog% by$ 
poprawki wprowadzone do niektórych celów oraz parametrów Planu, jak równie& zmiany 
w narz!dziach jego realizacji podczas aktualizacji. Raport z monitoringu oraz decyzja Rady 
Miejskiej daj% cenn% informacj! zwrotn% dla nast!pnego cyklu planistycznego. 

 
Aktualizacja Planu 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków � aktualizacja, zosta" 

opracowany na okres 2015-2020. W tym czasie mog% nast%pi$ zmiany w warunkach 
realizacji niektórych spo#ród zaplanowanych projektów, a tak&e w warunkach finansowania i 
inne mog%ce wp"yn%$ na aktualno#$ Planu. Dlatego te& rzeczywista zdolno#$ gminy do 
wdro&enia okre#lonych projektów/#rodków, jak równie& dost!pne #rodki finansowe mog% nie 
odpowiada$ przyj!tym w Planie za"o&eniom. 

Z ró&nych przyczyn mo&e okaza$ si!, &e niektóre dzia"ania nale&y wdro&y$ wcze#niej 
ni& przewidywano lub od"o&y$ ich realizacj! w czasie. Narzuca to potrzeb! aktualizacji Planu, 
która powinna by$ dokonywana w zale&no#ci od potrzeb. Ka&da aktualizacja powinna 
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bazowa$ na dok"adnych danych na temat bie&%cej sytuacji gminy. Danych takich dostarczy 
miejski system informacyjny oraz raporty z badania i oceny (monitoringu) zmian b!d%cych 
nast!pstwem dotychczasowej realizacji Planu. 
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