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1

Streszczenie

1.1 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu, zakres
Podstawa Prawna
Sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań
określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatycznoenergetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.
Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej są:


redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu
z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,



zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20%
w ogólnym zużyciu energii,



redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli
podniesienie efektywności energetycznej.

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z:


Projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – przyjętego
przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 4 września 2015 roku, dokument
stanowi

rozwiniecie

Założeń

Narodowego

Programu

Rozwoju

Gospodarki

Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.


Polityki energetycznej Polski do 2030 przyjętej uchwałą Rady Ministrów dnia 10
listopada 2009 roku, oraz Projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2050 –
przekazanego na dzień opracowania Planu do konsultacji społecznych.

Podstawa formalna
Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów jest
umowa zawarta pomiędzy Biurem Doradczym Altima s.c., a Miastem Knurów z dnia
14.05.2015 rok.
Zakres
Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych,
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje
gazów cieplarnianych na terenie Gminy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym obejmującym swym
zakresem cały obszar administracyjny Gminy Knurów.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów swoim zakresem merytorycznym
obejmuje następujące obszary:


sektor budownictwa mieszkaniowego,



sektor budownictwa komunalnego,



sektor usługowa-handlowy,



sektor przemysłu,



sektor transportowy



sektor komunalnego oświetlenia publicznego.

Charakterystyka wyżej wymienionych obszarów pozwoliła przeprowadzić pełną diagnozę
gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, zdefiniować obszary problemowe, (które
odpowiadają za najwyższą emisję szkodliwych substancji do powietrza w Knurowie) oraz
wskazać obszary o najwyższym potencjale redukcji emisji CO2.
Dokument obejmuje okres do 2020 roku, zgodnie z obowiązującym okresem budżetowym.
W ramach opracowania określono:


bazową (na rok 2014) ewidencję emisji CO2,



katalog działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mających przyczynić się do
realizacji założeń Planu,



wskaźniki odnoszące się do:
-

poziomu redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego,

-

zużycia energii finalnej – redukcja w stosunku do prognozy na 2020,

-

udziału energii z OZE w bilansie na rok 2020.

1.2 Źródło informacji
Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły dane udostępnione
przez:


Urząd Miasta w Knurowie – korespondencja wewnętrzna,



Urząd Marszałkowski Woj. Śl. – zużycie nośników energii przez przedsiębiorców na
terenie Gminy Knurów,



TAURON Dystrybucja S.A oddział w Gliwicach,



PKP Energetyka S.A.,



PGNIG Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu,



Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.,



Spółdzielnię Mieszkaniową Knurowianka,



Spółdzielnię Mieszkaniową LWSM,
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PE „MEGAWAT” Sp. z o.o.,



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębie-Zdrój,



Operatora Systemów Przesyłowych Gaz System S.A. Oddział w Świerklanach,



Jastrzębską Spółkę Węglową S.A – infrastruktura KWK Knurów - Szczygłowice,



Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Lokalnych,



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (liczba
dofinansowanych instalacji solarnych),



Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy – ankiety,



Wizja w terenie (w zakresie struktury ocieplenia).

1.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Knurów - etapy prac
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, dlatego na etapie jego
przygotowania niezwykle istotna jest wzajemna współpraca wszystkich środowisk
lokalnych, które wywierają wpływ na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie.
Zdefiniowani interesariusze Planu to:


Właściciele nieruchomości,



Samorząd,



Producenci energii elektrycznej,



Producenci i dostawcy paliw kopalnych,



Inwestorzy, osoby planujące budowę domu,



Przedsiębiorcy lokalni,



Ogół mieszkańców Gminy,



WFOŚ/NFOŚ.

Etap I - gromadzenie danych
Przystępując do prac nad przedmiotowym dokumentem, autorzy opracowania wystosowali
stosowne korespondencje do:
 podmiotów zarządzających infrastrukturą sieciowa na terenie gminy, dystrybutorów
paliw

energetycznych

oraz

ciepła

sieciowego,

zwracając

się

z prośbą

o scharakteryzowanie infrastruktury sieciowej oraz wskazania zużycia nośników
energii za okres kilku ostatnich lat.
 podmiotów zarządzających zabudową wielorodzinną na terenie gminy - spółdzielnie
mieszkaniowe, o wskazanie charakterystyki ich zasobów (powierzchnia użytkowa
obiektów,

stan

termomodernizacji

obiektów,

zużycie

energii

elektrycznej

i cieplnej, planów inwestycyjnych).
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 Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przesłanie informacji zgłaszanych przez
przedsiębiorców prowadzonych działalność na terenie Gminy w zakresie zużycia
paliw na cele gospodarcze.
Opracowano również stosowną ankietę do przedsiębiorców prowadzących działalność na
terenie Gminy z zapytaniem o podstawowe parametry odnoszące się do zużycia energii
elektrycznej i cieplnej, montaż OZE, planów rozwojowych przedsiębiorstw w zakresie
inwestycji, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej obiektów i linii
technologicznych.
Przeprowadzono wizję w terenie w celu scharakteryzowania obiektów budowlanych
zwłaszcza pod kątem ich termomodernizacji.
Dla

potrzeb

wyjściowego

scharakteryzowania

Gminy

pod

kątem

jej

potencjału

energetycznego przeprowadzono liczne konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Knurowie. W wyniku tych spotkań autorzy opracowania otrzymali precyzyjne i wysokiej,
jakości materiały merytoryczne wykorzystane w dalszej części opracowania.
Etap II - opracowanie i przyjęcie dokumentu
Na

podstawie

pozyskanych

materiałów

źródłowych

przystąpiono

do

opracowania

dokumentu. Proces opracowania i przyjęcia dokumentu przedstawiony zostaje na
poniższym schemacie.
Rysunek 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – kolejne kroki

Źródło: Opracowanie własne
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Etap III – wdrożenie i monitoring
Przyjęcie dokumentu jest warunkiem wstępnym do prawidłowej realizacji zaplanowanych
działań – wskazane w planie projekty będą przez kolejne lata realizowane, a w terminie
ok. 3-4 lat od przyjęcia należy wykonać pośrednią ewidencję emisji w celu weryfikacji
efektów realizacji dokumentu.
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2

Ogólna strategia

2.1 Cele strategiczne i szczegółowe
Biorąc pod uwagę:


stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Knurów,



zapotrzebowanie Gminy na energię pierwotną,



zapisy prawa europejskiego i krajowego w zakresie efektywności energetycznej
obiektów,

został określony długoterminowy cel główny/strategiczny, który brzmi:
Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie gospodarki
niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu
nośników energii na terenie Gminy Knurów.
Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele
szczegółowe.
Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy,
Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2 pochodzących
zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła oraz z sektora transportu drogowego.
Cel szczegółowy III – Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii na
terenie Gminy.
Oddziaływanie celu głównego oraz celów szczegółowych przyniesie następujące korzyści:


redukcję emisji gazów cieplarnianych,



zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,



redukcję zużycia energii finalnej,



ograniczenie wpływu działań JST na emisję gazów cieplarnianych,



wykorzystanie technicznego, potencjału energii odnawialnej na terenie Gminy,



poprawę jakości powietrza na terenie Gminy,



zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.
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2.2 Stan Obecny
2.2.1 Charakterystyka Gminy Miasta Knurów
2.2.1.1 Położenie Gminy Knurów
Gmina miejska Knurów położona jest w centralnej części województwa śląskiego,
na południowo - zachodnich obrzeżach konurbacji górnośląskiej. Knurów umiejscowiony
jest na Wyżynie Śląskiej, w obrębie dwóch mezoregionów, którego część północno wschodnia

należy

do Wyżyny

Katowickiej,

natomiast

część

południowo-zachodnia

do Płaskowyżu Rybnickiego. Powierzchnia gminy stanowi 5,16% powierzchni powiatu
gliwickiego i 0,27% powierzchni województwa śląskiego.
Rysunek 2 Położenie Gminy Knurów na tle województwa śląskiego

Źródło: http://bip.slaskie.pl
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Rysunek 3 Położenie Gminy Knurów na tle najbliższego otoczenia

Źródło: www.google.pl/maps/place/Knurów/

Miasto należy do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i graniczy z pięcioma gminami:


od północy z miastem Gliwice,



od wschodu z gminami Gierałtowice i Ornontowice,



od południowego wschodu i południa z miastem i gminą Czerwionka-Leszczyny,



od zachodu z gminą Pilchowice.

2.2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne oraz powierzchnia i własność gruntów
Całkowita powierzchnia ewidencyjna gruntów na terenie Gminy wynosi 3365 ha. Strukturę
powierzchni gruntów scharakteryzowano w poniższym zestawieniu tabelarycznym.
Tabela 1 Struktura ewidencyjna gruntów na terenie Gminy Knurów
Wyszczególnienie kategorii gruntu
użytki rolne
grunty leśne zadrzewione i zakrzewione
grunty zabudowane i zurbanizowane
grunty podwodami
nieużytki
tereny różne

Powierzchnia gruntu [ha]
688
1340
1124
37
144
32
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Wyszczególnienie kategorii gruntu

Powierzchnia gruntu [ha]

Razem
Źródło: UM w Knurowie

3365

Zgodnie z powyższym zestawieniem największy obszar powierzchni ewidencyjnej Gminy
stanowią

grunty

leśne

zadrzewione

i zakrzewione

(40%).

Grunty

zurbanizowane

i zabudowane stanowią 33% łącznej powierzchni obszaru Gminy. Grunty zaliczane do
użytków rolnych stanowią 21% wartości ogółu, zaś nieużytki 4%. Marginalną część terenu
Gminy stanowią grunty pod wodami - 1%. Jednocześnie tyle samo występuje też terenów
wyżej niesklasyfikowanych.
Wykres 1 Struktura ewidencyjna gruntów na terenie Gminy Knurów

Źródło: UM w Knurowie

Poniższa tabela prezentuje strukturę własności gruntów na terenie Gminy.
Tabela 2 Struktura własności gruntów na terenie Gminy Knurów
Właściciel gruntu
grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie
wieczyste
grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste
grunty spółek Skarbu Państwa przedsiębiorstw państwowych i innych
państwowych osób prawnych
grunty Gminny i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazane
w użytkowanie
grunty Gminy i związków międzygminnych przekazane w wieczyste
użytkowanie
Grunty, które są własnością samorządowych osób prawnych oraz grunty,
których właściciele są nieznani
grunty osób fizycznych
grunty kościołów i związków wyznaniowych
grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie
grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie
Grunty będące przedmiotem własności i władania osób niewymienionych
Źródło: UM w Knurowie

Powierzchnia
gruntu [ha]
1579
666
1
339
102
5
569
9
7
9
79
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Największy udział w strukturze własności gruntów na terenie Gminy Knurów stanowią
grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
(ponad 46%), a następnie grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste
(ponad 19%) oraz grunty osób fizycznych (ponad 16%).
Gmina dysponuje 339 ha gruntów z tytułu własności (Gminy i związków międzygminnych)
z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie oraz 102 ha z tytułu własności (Gminy
i związków międzygminnych) przekazanych w wieczyste użytkowanie.

2.2.1.3 Mieszkalnictwo
Zgodnie z danymi GUS w roku 2014 liczba budynków z sektora mieszkaniowego na terenie
Gminy

Knurów

wynosi

2352

budynki.

Łączna

powierzchnia

użytkowa

budynków

21

mieszkalnych wynosi 964 026,24 m .
Obiekty mieszkaniowe na terenie Gminy Knurów stanowią zarówno budynki mieszkaniowe
jednorodzinne jak i mieszkaniowe wielorodzinne.
Obiekty zabudowy wielorodzinnej
Na terenie Knurowa funkcjonują cztery główne osiedla mieszkaniowe: Osiedle Wojska
Polskiego I (WP I), Osiedle Wojska Polskiego II (WP II), Osiedle 1000 – lecia, Osiedle
Pocztowa, Osiedle Szczygłowice.
Infrastrukturą zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy zarządzają:


Spółdzielnie mieszkaniowe - których infrastruktura został scharakteryzowana na
podstawie informacji przesłanych przez spółdzielnie. Na terenie Gminy Knurów
działalność prowadzą dwie spółdzielnie są to: Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa (LWSM), oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka”.
W

poniższych

zestawieniach

tabelaryczny

scharakteryzowano

zabudowę

mieszkaniowa zarządzaną przez poszczególne spółdzielnie.
o Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa (LWSM),
Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe LWSM na terenie Gminy Knurów – podłączone do sieci ciepłowniczej
PEC Jastrzębie – Zdrój S.A.
Rodzaj
Lp.
Adres
Ocieplenie
Powierzchnia [m²]
budynku
Osiedle Wojska Polskiego I (WP I)
1
M
Tak
Szpitalna 26
3004,9
2
M
Tak
Szpitalna 28
3004,9

1

Dane pozyskane od UM w Knurowie, ewidencja podatkowa
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Lp.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Adres
Szpitalna 30
Szpitalna 32
Armii Krajowej 2
Armii Krajowej 3
Armii Krajowej 4
Armii Krajowej 6
Szarych Szeregów 1
Szarych Szeregów 2
Szarych Szeregów 4
Szarych Szeregów 6
Jedności Narodowej 2
Jedności Narodowej 4
Jedności Narodowej 6
Kapelanów Wojskowych 1
Kapelanów Wojskowych 3
Kapelanów Wojskowych 4
Kapelanów Wojskowych 6
Kapelanów Wojskowych 8
Kapelanów Wojskowych 10
Kapelanów Wojskowych 12

Rodzaj
budynku
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Ocieplenie

Powierzchnia [m²]

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

3004,9
2962,5
3475
3615,4
2278,2
2321
3615,6
3615,4
2321
2321
3475
2885,6
2885,6
3087,9
3087,9
3087,9
4704
4704
4653
4704
72814,71 m2

Razem
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Adres
Lotników 2
Lotników 4
Lotników 5
Lotników 6
Lotników 7
Lotników 8
Lotników 9
Lotników 10
Lotników 11
Lotników 12
Lotników 13
Lotników 14
Lotników 15
Lotników 16
Lotników 18
Lotników 19
Lotników 20
Lotników 21
Lotników 22
Marynarzy 1
Marynarzy 3
Marynarzy 5
Marynarzy 7
Marynarzy 9
Marynarzy 11
Marynarzy 13
Marynarzy 15

Osiedle Wojska Polskiego II (WP II)
Rodzaj
Ocieplenie
M
tak
budynku
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak

Powierzchnia [m²]
1220,35
1229,6
788,8
1510,95
1644,95
788,8
1219,65
1654,25
1102
947
1527,7
1654,25
1536,44
1529
1537
986
986
1537
2060,72
1875,45
972,4
2176
729,3
1651,7
1369,5
2115,3
796,2
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Lp.

Adres

28 Marynarzy 17
29 Marynarzy 19
30 Marynarzy 21
31 Piłsudczyków 5
32 Piłsudczyków 6
33 Piłsudczyków 7
34 Piłsudczyków 8
35 Piłsudczyków 9
36 Piłsudczyków 10
37 Piłsudczyków 11
38 Piłsudczyków 12
39 Piłsudczyków 13
40 Piłsudczyków 14
41 Piłsudczyków 15
42 Piłsudczyków 16
43 Piłsudczyków 17
44 Dyw. Kościuszkowskiej 1
45 Dyw. Kościuszkowskiej 2
46 Dyw. Kościuszkowskiej 3
47 Dyw. Kościuszkowskiej 4
48 Dyw. Kościuszkowskiej 5
49 Dyw. Kościuszkowskiej 6
50 Dyw. Kościuszkowskiej 7
51 Dyw. Kościuszkowskiej 9
52 Dyw. Kościuszkowskiej 10
53 Dyw. Kościuszkowskiej 12
54 Dyw. Kościuszkowskiej 14
55 Dyw. Kościuszkowskiej 16
56 Dyw. Kościuszkowskiej 18
57 Dyw. Kościuszkowskiej 20
58 Dyw. Kościuszkowskiej 22
59 Dyw. Kościuszkowskiej 24
Razem
Lp.
Adres
1 Sztygarska 1
2 Sztygarska 3
3 Sztygarska 5
4 Sztygarska 6
5 Aleja Piastów 6
6 Aleja Piastów 8
7 Aleja Piastów 10
8 Aleja Piastów 12
Razem
Lp.
1
2
3
4
5

Adres
Mieszka
Mieszka
Mieszka
Mieszka
Mieszka

I
I
I
I
I

1
3
5
7
9

Rodzaj
budynku
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Ocieplenie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Osiedle Szczygłowice
Rodzaj
Ocieplenie
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
Osiedle 1000 – lecia
Rodzaj
Ocieplenie
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak
M
tak

Powierzchnia [m²]
2177
1213,5
1826,15
1340,65
729,3
1654,25
1061,6
1411,6
1213,5
970,8
973,24
1323,4
1403,9
1215,5
2124,95
2307,5
2512
2397,9
1897
1221,3
1880,5
986
635,9
690,85
2078,7
1417,5
987,25
1282
1230
2512
1897
1230
84949,05
Powierzchnia [m²]
1232,91
1211,27
1199,76
1167,45
5026,2
4984,2
4970,8
5026,6
24819,19
Powierzchnia [m²]
1976
4671,37
4658,86
4707,54
4654,04

15 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów
Lp.

Adres

Rodzaj
budynku
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

6 Mieszka I 11
7 Mieszka I 15
8 Mieszka I 17
9 Mieszka I 19
10 Mieszka I 21
11 Mieszka I 23
12 Kosmonautów 10
13 Kosmonautów 12
14 Kosmonautów 14
15 Kosmonautów 16
16 Kosmonautów 20
17 Stefana Batorego 8
18 Stefana Batorego 12
19 Stefana Batorego 14
20 Stefana Batorego 16
21 Władysława Łokietka 2
22 Władysława Łokietka 4
23 Władysława Łokietka 7
24 Władysława Łokietka 9
25 Jana III Sobieskiego 1
26 Jana III Sobieskiego 3
27 Jana III Sobieskiego 5
28 Jana III Sobieskiego 8
29 Kazimierza Wielkiego 2
30 Jana III Sobieskiego 10
31 Kazimierza Wielkiego 15
32 Kazimierza Wielkiego 16
Razem
Łączna powierzchnia ogrzewana ciepłem sieciowym
Źródło: Dane LWSM

Ocieplenie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Powierzchnia [m²]
1273,66
3004,21
2888,06
2891,03
2847,3
2885,6
1910,49
2547,32
1910,49
2547,32
2885,6
1910,49
2193,86
2186,3
2547,32
2999,02
2845,27
2176,4
2918,69
2990,43
1910,49
2547,32
1910,49
2191,21
5314
2176,4
2969,99
1273,8
3039,82
88401,68
270984,6

Tabela 4: Zasoby mieszkaniowe LWSM na terenie Gminy Knurów ogrzewane indywidualnymi źródłami
ciepła (węgiel, gaz)
Lp.
Adres
Rodzaj
Ocieplenie
Powierzchnia [m²]
Osiedle Pocztowa
1 Pocztowa 2
M
tak
896,28
2 Pocztowa 4
M
tak
896,28
3 Pocztowa 10
M
tak
1096,15
4 Pocztowa 12
M, U
tak
2871,22
5 Spółdzielcza 3
M
tak
767,4
6 Spółdzielcza 5
M
tak
767,4
7 Spółdzielcza 6
M
tak
1601,2
8 Spółdzielcza 7
M
tak
767,4
9 Spółdzielcza 8
M
tak
985,6
10 Spółdzielcza 9
M
tak
767,4
11 Spółdzielcza 10
M
tak
1032
12 Spółdzielcza 12
M
tak
1032
13 Spółdzielcza 14
M
tak
1601,2
15081,53
Łączna powierzchnia ogrzewana indywidualnymi źródłami ciepła
Źródło: Dane SM LWSM



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka”
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Tabela 5 Zasoby mieszkaniowe SM „Knurowianka”
Lp.
Adres
Rodzaj
1 Gen. J. Ziętka 2 ab
M
2 Gen. J. Ziętka 10 abc
M
3 Gen. J. Ziętka 12 abc
M
4 Gen. J. Ziętka 14 abcd
M
5 Gen. J. Ziętka 16 abc
M
6 Gen. J. Ziętka 18 abc
M
7 Gen. J. Ziętka 20 abc
M
8 Gen. J. Ziętka 22 abc
M
9 Gen. Wł. Sikorskiego 4 abcd
M
10 Gen. Wł. Sikorskiego 6 abc
M
11 Gen. Wł. Sikorskiego 8 ab
M
12 H. Sienkiewicza 29 ab
M
13 H. Sienkiewicza 31 ab
M
14 H. Sienkiewicza 40 abc
M
Razem
Źródło: Dane SM „Knurowianka”

Ocieplenie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Źródło ciepła
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć

Powierzchnia
[m²]
983,3
1888,5
1888,5
2605,2
1598,4
1936
1844,2
1598,4
2086,6
1695,8
1324
1800,27
1831,3
1980,3
25060,77

Budynki wspólnot zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Knurowianka”
Tabela 6: Budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez SM „Knurowianka”
Lp.
Adres
Rodzaj
Ocieplenie
Źródło ciepła
1 Sokoła 1 abc
M
tak
sieć
2 Stalmacha 3
M
tak
sieć
3 Ułanów 1 abc
M
tak
sieć
4 Ułanów 9 abc
M
tak
sieć
Razem
Źródło: Dane SM „Knurowianka”



Powierzchnia
1818,87
[m²]
1166
2546
2360
7890,87

Gminę Knurów

Dane dotyczące infrastruktury komunalnej udostępnił Urząd Miasta w Knurowie są to dane
cechujące się wysoką dokładnością, gdyż pochodzą bezpośrednio od zarządców obiektów.
Charakterystykę

zasobów

komunalnych

przedstawiono

w

poniższym

zestawieniu

tabelarycznym.

17 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów
Tabela 7 Charakterystyka zasobów komunalnych Gminy Knurów
Lp.

Adres

Funkcja

Powierzchnia
budynku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ul. 1 Maja 6
ul. 1 Maja 11
ul. Damrota 1
ul. Dworcowa 7
ul. Dworcowa 9
ul. Dworcowa 11
ul. Dworcowa 13
ul. Dworcowa 14
ul. Dworcowa 15
ul. Dworcowa 16
ul. Dworcowa 17
ul. Dworcowa 19
ul. Dworcowa 21
ul. Dworcowa 23
ul. Dworcowa 25
ul. Dworcowa 29
ul. Dworcowa 31
ul. Dworcowa 33
ul. Janty 2
ul. Kopernika 1
ul. Kopernika 2
ul. Kopernika 3
ul. Kopernika 4
ul. Kopernika 5
ul. Kopernika 6
ul. Kopernika 7
ul. Kopernika 8

M2,U3
MU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

430,87
331,48
242,86
230,78
358,90
228,01
353,12
288,48
232,96
285,23
231,72
231,28
233,25
259,38
263,85
200,04
230,56
200,27
560,02
230,66
216,48
214,65
214,33
212,27
212,85
207,68
216,37

Ocieplony

Nieocieplony
Nie

Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Zużycie paliwa/ciepła
za ostatni pełny rok

Źródło ciepła

Zużycie energii
elektrycznej za
ostatni rok [kWh]

brak danych
208 GJ
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
Brak danych
brak danych
brak danych
Brak danych
Brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

Piec węglowy
sieć ciepłownicza
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piec węglowy
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe

645
483
679
776
1604
12324
1495
216
614
763
668
206
407
902
1902
657
990
69
700
132
2287
971
2387
3360
910
1081
5719

2

Funkcja mieszkaniowa
Funkcja usługowa

3
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Nieocieplony

Zużycie paliwa/ciepła
za ostatni pełny rok

Źródło ciepła

Zużycie energii
elektrycznej za
ostatni rok [kWh]

212,70

Nie

brak informacji – węgiel
53,80 m3 - gaz

Piece węglowe
Piece gazowe

2575

215,99
259,50
249,45
258,75
258,61
244,90
260,17
213,32
391,38
519,80
530,25
393,70
772,18
301,04
221,41
264,44
216,61
259,26
248,49
255,34
318,56
231,68
234,23
235,47
239,34
236,58
1 055,36
232,69
218,08
222,46

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
17727 m3
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece gazowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe

903
791
1107
1318
595
799
1679
570
1253
1093
1145
1041
5978
418
1108
1724
2910
805
1106
692
355
1073
316
1683
553
497
6980
476
803
557

Lp.

Adres

Funkcja

Powierzchnia
budynku

28

ul. Kopernika 9

M

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ul. Kopernika 10
ul. Kościuszki 1
ul. Kościuszki 2
ul. Kościuszki 3
ul. Kościuszki 5
ul. Kościuszki 6
ul. Kościuszki 7
ul. Kościuszki 9
ul. ks. A. Koziełka 38
ul. ks. A. Koziełka 40
ul. ks. A. Koziełka 42
ul. ks. A. Koziełka 46
ul. ks. A. Koziełka 49
ul. Książenicka 2
ul. Miarki 1
ul. Miarki 2
ul. Miarki 3
ul. Miarki 4
ul. Miarki 5
ul. Miarki 6
ul. Michalskiego 68
ul. Mickiewicza 2
ul. Mickiewicza 5
ul. Mickiewicza 6
ul. Mickiewicza 7
ul. Mickiewicza 8
ul. Mickiewicza 9
ul. Mickiewicza 10
ul. Mickiewicza 11
ul. Mickiewicza 13

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Ocieplony
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Lp.

Adres

Funkcja

Powierzchnia
budynku

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ul. Mickiewicza 15
ul. Mickiewicza 17
ul. Niepodległości 10
ul. Niepodległości 26
ul. Poniatowskiego 1
ul. Poniatowskiego 2
ul. Poniatowskiego 3
ul. Poniatowskiego 4
ul. Poniatowskiego 5
ul. Poniatowskiego 6
ul. Poniatowskiego 7
ul. Poniatowskiego 8
ul. Powstańców 35
ul. Prusa 2
ul. Sienkiewicza 1
ul. Sienkiewicza 2
ul. Sienkiewicza 3
ul. Sienkiewicza 4
ul. Słoniny 3
ul. Słoniny 4
ul. Słoniny 5
ul. Słoniny 6
ul. Słoniny 8
ul. Słoniny 9
ul. Słoniny 10
ul. Słoniny 11
ul. Słoniny 12
ul. Słoniny 13
ul. Słoniny 14
ul. Słoniny 15
ul. Słoniny 16
ul. Słoniny 17
ul. Słoniny 19

M
M
M, U
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

217,46
220,19
512,53
144,39
220,16
257,61
222,05
260,05
219,04
261,01
215,17
220,36
159,36
296,00
231,68
644,79
560,08
561,05
471,17
545,17
480,27
552,10
215,95
475,11
211,81
465,49
220,23
484,19
218,66
645,85
220,36
209,80
217,18

Ocieplony

Nieocieplony
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Zużycie paliwa/ciepła
za ostatni pełny rok
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych

Źródło ciepła
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece
Piece

węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe
węglowe

Zużycie energii
elektrycznej za
ostatni rok [kWh]
2285
154
700
53
332
785
909
831
1179
1354
1881
882
1083
667
brak danych
2562
1138
655
2084
1200
600
2010
1651
1059
608
146
363
1135
640
814
976
805
2033
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Adres

Funkcja

Powierzchnia
budynku

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

ul. Słoniny 21
ul. Słoniny 25
ul. Słoniny 27
ul. Spółdzielcza 2
ul. Spółdzielcza 4
ul. Staszica 1
ul. Wilsona 48
ul. Wilsona 109
ul. Zwycięstwa 19A
ul. Zwycięstwa 25
ul. Zwycięstwa 32

M
M
M
M
M
M,U
M
M
M
M
M

215,01
252,55
253,62
295,32
293,84
2 098,86
465,26
289,68
149,80
155,63
181,54

103

ul. Zwycięstwa 34

M

104
105
106
107

ul. Zwycięstwa 45
ul. Zwycięstwa 58A
ul. Zwycięstwa 81

M
M
M

ul. Żwirki i Wigury 1
108 ul. Żwirki i Wigury 3 A
109
ul. Żwirki i Wigury 5
Źródło: Miejski Zakład Gospodarki

M
M
M
Lokalowej i

Ocieplony

Nieocieplony
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Zużycie paliwa/ciepła
za ostatni pełny rok

Źródło ciepła

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
1201,76 GJ
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

686,51

Nie

brak danych

190,95
107,52
154,31

Nie
Nie
Nie

brak danych
brak danych
brak danych

Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
sieć ciepłownicza
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece elektr.i piece
wegl.
Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe

Nie
Nie
Nie

brak danych
brak danych
brak danych

Piece węglowe
Piece węglowe
Piece węglowe

TAK

291,73
291,24
288,72
Administracji w Knurowie

Zużycie energii
elektrycznej za
ostatni rok [kWh]
949
604
773
389
529
22000
1309
514
Brak danych
25
350
2300KWh
500KWh
860 kWh
17 kWh
92 kWh
208 kWh
238 kWh
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Wspólnoty mieszkaniowe

Tabela 8 Zestawienie budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem
zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
L.p.

Adres budynku

Ilość
mieszkań
ogółem

Pow.
ogółem

Pow.
mieszkań
gminnych

Pow. mieszkań
wykupionych

Źródło ciepła

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aleja Piastów 1
Aleja Piastów 3
Aleja Piastów 4
Aleja Piastów 5
Aleja Piastów 7
Aleja Piastów 9
Aleja Piastów 11
Aleja Piastów 13
ul. B. Chrobrego 1
ul. B. Chrobrego 3
ul. B. Chrobrego 7
ul. B. Chrobrego 13
ul. B. Chrobrego 15

34
35
86
75
75
75
75
105
6
6
6
6
6

1 694,63
1 819,18
4 828,22
2 572,18
2 555,62
2 552,49
2 619,32
3 914,41
245,10
244,40
239,80
242,50
243,50

199,06
202,08
1 501,54
838,52
938,59
1 029,90
1 357,38
1 373,95
122,40
93,20
46,80
92,30
58,00

1 495,57
1 617,10
3 326,68
1 733,66
1 617,03
1 522,59
1 261,94
2 540,46
122,70
151,20
193,00
150,20
185,50

sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel

14
15
16
17
18
19
20
21

ul. S. Batorego 6
ul. S. Batorego 10
ul. Dworcowa 8
ul. Dworcowa 10
ul. Dworcowa 27
ul. Wł. Jagiełły 1
ul. Wł. Jagiełły 2
ul. Wł. Jagiełły 3

45
60
6
6
8
45
45
60

1 825,61
2 536,94
470,98
486,09
291,40
1 901,59
1 845,40
2 399,30

155,39
447,13
137,40
191,36
199,70
1 009,03
320,40
489,50

1 670,22
2 089,81
333,58
294,73
91,70
892,56
1 525,00
1 909,80

sieć
sieć
węgiel
węgiel
węgiel
sieć
sieć
sieć

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ul. Wł. Jagiełły 4
ul. Wł. Jagiełły 5
ul. Wł. Jagiełły 7
ul. J. Janty 1
ul. J. Janty 3
ul. Jedności Narod. 3
ul. K. Wielkiego 1
ul. K. Wielkiego 3
ul. K. Wielkiego 4
ul. K. Wielkiego 5
ul. K. Wielkiego 7
ul. K. Wielkiego 8
ul. K. Wielkiego 9
ul. K. Wielkiego 10
ul. K. Wielkiego 11
ul. K. Wielkiego 12
ul. K. Wielkiego 14
ul. K. Wielkiego 18
ul. J. Kilińskiego 1
ul. J. Kilińskiego 3
ul. J. Kilińskiego 5
ul. J. Kilińskiego 8
ul. J. Kilińskiego 12

45
60
60
12
12
75
60
45
60
45
45
60
60
60
60
60
60
60
45
45
35
75
25

1 816,19
2 398,00
2 378,99
602,15
608,11
3 460,11
2 537,59
1 891,70
2 541,78
1 845,71
1 852,77
2 536,61
2 536,10
2 533,85
2 547,16
2 518,00
2 510,50
2 498,89
1 612,80
1 616,30
1 806,70
2 748,35
1 148,00

445,24
663,90
613,93
193,47
509,42
446,68
772,53
129,10
514,07
426,61
426,82
247,99
289,00
267,71
226,23
323,30
468,10
435,30
787,74
649,00
832,10
1 235,35
75,50

1 370,95
1 734,10
1 765,06
408,68
98,69
3 013,43
1 765,06
1 762,60
2 027,71
1 419,10
1 425,95
2 288,62
2 247,10
2 266,14
2 320,93
2 194,70
2 042,40
2 063,59
825,06
967,30
974,60
1 513,00
1 072,50

sieć
sieć
sieć
węgiel
węgiel
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Adres budynku

ul. J. Kilińskiego 14
ul. J. Kilińskiego 16
ul. J. Kilińskiego 18
ul. J. Kilińskiego 20
ul. Kochanowskiego 3
ul. Kochanowskiego 6
ul. H. Kołłątaja 1
ul. H. Kołłątaja 2
ul. H. Kołłątaja 3
ul. H. Kołłątaja 4
ul. H. Kołłątaja 5
ul. H. Kołłątaja 7
ul. M. Konopnickiej 1
ul. M. Konopnickiej 2
ul. M. Konopnickiej 3
ul. M. Konopnickiej 5
ul. Kosmonautów 2
ul. Kosmonautów 3
ul. Kosmonautów 4
ul. Kosmonautów 5
ul. Kosmonautów 6
ul. Kosmonautów 7
ul. Kosmonautów 9
ul. Kosmonautów 11
ul. Kościuszki 4
ul. Kościuszki 8
ul. Kościuszki 10
ul. Słoniny 18
ul. ks. A. Koziełka 33
ul. ks. A. Koziełka 35
ul. ks. A. Koziełka 37
ul. ks. A. Koziełka 39
ul. ks. A. Koziełka 41
ul. ks. A. Koziełka 43
ul. ks. A. Koziełka 45
ul. ks. A. Koziełka 51
ul. Krasickiego 1
ul. Krasickiego 2
ul. Krasickiego 3
ul. Krasickiego 4
ul. Lompy 2
ul. Lompy 4
ul. Lompy 6
ul. Ogrodowa 2
ul. Parkowa 1
ul. Pocztowa 7
ul. Pocztowa 9
ul. Pocztowa 11
ul. Poniatowskiego 10

Ilość
mieszkań
ogółem

25
35
45
45
6
6
35
46
35
35
35
35
35
60
25
75
32
20
18
20
18
15
15
15
8
7
7
8
18
18
6
12
12
18
18
6
22
22
22
22
12
18
12
27
25
4
4
4
5

Pow.
ogółem

1 146,90
1 807,10
2 023,40
2 045,50
270,60
273,60
1 802,10
2 425,28
1 810,20
1 795,60
1 807,50
1 809,50
1 813,80
1 970,75
1 147,10
3 160,00
1 248,80
1 296,90
886,91
1 176,79
888,88
772,73
765,20
766,14
291,80
291,80
289,73
289,02
792,92
786,34
290,21
684,07
680,31
791,34
799,18
279,63
993,50
991,41
989,63
989,39
696,69
1 047,94
695,24
1 440,40
1 146,80
288,40
288,60
286,90
281,00

Pow.
mieszkań
gminnych

294,10
153,20
180,00
42,70
147,80
136,89
51,60
480,60
362,80
299,00
463,30
157,00
307,00
1 052,63
47,30
753,60
357,90
217,10
328,08
61,65
124,46
48,17
155,40
107,61
217,55
125,85
15,58
214,97
314,35
118,74
52,25
164,31
289,18
301,91
189,20
139,83
511,91
557,37
245,85
308,81
384,57
130,15
206,71
446,64
74,50
135,20
144,30
76,60
57,80

Pow. mieszkań
wykupionych

852,80
1 653,90
1 843,40
2 002,80
122,80
136,71
1 750,50
1 944,68
1 447,40
1 496,60
1 344,20
1 652,50
1 506,80
918,12
1 099,80
2 406,40
890,90
1 079,80
558,83
1 115,14
764,42
724,56
609,80
658,53
74,25
165,95
274,15
74,05
478,57
667,60
237,96
519,76
391,13
489,43
609,98
139,80
481,59
434,04
743,78
680,58
312,12
917,79
488,53
993,76
1 072,30
153,20
144,30
210,30
223,20

Źródło ciepła

sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
gaz
gaz
gaz
gaz
gaz
gaz
gaz
gaz
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
węgiel
sieć
węgiel
węgiel
węgiel
b.d.
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Adres budynku

ul. Puszkina 1
ul. Puszkina 3
ul. Reymonta 1
ul. Reymonta 2
ul. Reymonta 3
ul. Reymonta 4
ul. Słoniny 2
ul. Stalmacha 1
ul. Stalmacha 7
ul. Wita Stwosza 1
ul. Ułanów 5
ul. Wiosenna 26
ul. Wolności 39
ul. Wolności 41

108
ul. Zwycięstwa 18
109
ul. Zwycięstwa 37
108
ul. Żeromskiego 1
110 ul. Żwirki i Wigury 10
RAZEM
Źródło: UM w Knurowie

Ilość
mieszkań
ogółem

Pow.
mieszkań
gminnych

Pow.
ogółem

Pow. mieszkań
wykupionych

Źródło ciepła

22
16
22
22
22
22
10
25
6
25
30
20
12
12

990,18
978,55
997,13
988,35
985,12
982,01
465,26
1 145,60
278,19
1 142,11
1 751,21
1 090,69
637,59
629,57

323,83
145,04
334,06
380,23
507,13
241,86
426,51
228,30
101,29
37,27
289,15
964,64
343,60
234,98

666,35
833,51
663,07
608,12
477,99
740,15
38,75
917,30
176,90
1 104,84
1 462,06
126,05
293,99
394,59

sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
węgiel
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
węgiel
węgiel

4
3
75
4
3449

186,21
183,44
2 682,50
284,00
151 786,26

48,63
129,34
832,20
142,00
39 246,80

137,58
54,10
1 850,30
142,00
112 539,46

węgiel
węgiel
sieć
węgiel
-

Tabela 9 Budynki wspólnot mieszkaniowych z wykupionymi wszystkimi lokalami mieszkalnymi
L.p.

Adres budynku

Ilość
mieszkań
ogółem

Ilość
mieszkań
wykupionych

Pow.
ogółem

Pow.
mieszkań
wykupionych

Źródło
ciepła

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ul. B. Chrobrego 5
ul. B. Chrobrego 9
ul. B. Chrobrego 11
ul. B. Chrobrego 17
ul. Dworcowa 4
ul. Dworcowa 6
ul. Floriana 1
ul. Floriana 2
ul. Floriana 4
ul. K. Wielkiego 16 c,d
ul. Kosmonautów 1
ul. Kochanowskiego 1
ul. Kochanowskiego 4
ul. ks. A. Koziełka 6
ul. ks. A. Koziełka 47
ul. Mickiewicza 1
ul. Mickiewicza 3
ul. Michalskiego 33
ul. Ogana 2
ul. Parkowa 5
ul. Parkowa 7
ul. Parkowa 9
ul. Parkowa 11
ul. Piłsudczyków 1

6
6
6
6
6
3
40
40
26
30
20
6
6
4
12
4
8
8
60
25
25
25
25
32

6
6
6
6
6
3
40
40
26
30
20
6
6
4
12
4
8
8
60
25
25
25
25
32

239,90
241,40
243,50
242,20
478,54
294,79
2 150,76
2 146,93
791,04
1 265,50
1 181,88
272,40
273,27
272,87
688,35
202,96
400,32
306,00
3 091,05
1 135,47
1 151,10
1 148,40
1 146,80
1 942,90

239,9
241,4
243,5
242,20
478,54
294,79
2 150,76
2 146,93
791,04
1 265,50
1 181,88
272,4
273,27
272,87
688,35
202,96
400,32
306
3 091,05
1 135,47
1 151,10
1 148,40
1 146,80
1 942,90

węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
węgiel
gaz
węgiel
węgiel
węgiel
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Adres budynku

ul. Piłsudczyków 2
ul. Piłsudczyków 3
ul. Pocztowa 1
ul. Pocztowa 3
ul. Pocztowa 5
ul. Pocztowa 6
ul. Pocztowa 8
ul. Prusa 13
ul. Puszkina 8
ul. Prusa 4
ul. Sokoła 2
ul. Spółdzielcza 1
ul. Stalmacha 2
ul. Szpitalna 20
ul. Szpitalna 22
ul. Ułanów 3
ul. Ułanów 7
ul. Ułanów 11
ul. Wilsona 3
ul. Wilsona 5
ul. Wilsona 12
ul. Wilsona 14
ul. Wilsona 15
ul. Wilsona 16
ul. Wilsona 18
ul. Wilsona 21
ul. Wita Stwosza 2
ul. Wita Stwosza 4
ul. Żwirki i Wigury 2
ul. Żwirki i Wigury 4
ul. Żwirki i Wigury 6
ul. Żwirki i Wigury 8
ul. Żwirki i Wigury 12
ul. Żwirki i Wigury 14
RAZEM
Źródło: UM w Knurowie

Ilość
mieszkań
ogółem

Ilość
mieszkań
wykupionych

Pow.
ogółem

Pow.
mieszkań
wykupionych

35
44
4
4
4
6
4
5
16
4
45
4
25
4
4
30
45
60
28
28
25
40
30
30
30
12
25
25
4
4
4
4
4
4
1 069

35
44
4
4
4
6
4
5
16
4
45
4
25
4
4
30
45
60
28
28
25
40
30
30
30
12
25
25
4
4
4
4
4
4
1 069

2 096,50
2 548,60
453,99
299,30
286,30
468,59
443,49
341,48
600,92
274,47
2 320,81
293,43
1 145,99
222,34
221,75
1 545,00
2 317,50
3 096,50
1 443,65
1 447,59
1 147,00
2 344,00
1 552,40
1 887,00
1 853,60
961,52
1 140,70
1 137,13
283,06
278,94
278,81
275,10
283,80
285,20
56 884,79

2 096,50
2 548,60
453,99
299,3
286,3
468,59
443,49
341,48
600,92
274,47
2 320,81
293,43
1 145,99
222,34
221,75
1 545,00
2 317,50
3 096,50
1 443,65
1 447,59
1 147,00
2 344,00
1 552,40
1 887,00
1 853,60
961,52
1 140,70
1 137,13
279,79
278,94
278,81
275,1
283,8
285,2
56 881,52

Źródło
ciepła
sieć
sieć
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
sieć
węgiel
sieć
węgiel
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
sieć
węgiel
sieć
sieć
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel
węgiel

Obiekty zabudowy jednorodzinnej
Zabudowę jednorodzinną na terenie Gminy Knurów, w części dzielnic Szczygłowic
i Krywałdu, w większości stanowią budynki mieszkaniowe z lat 60, 70 XX w.
w przeważającej ilości są to budynki nieocieplone, w których główne źródło ciepła
stanowią kotły opalane węglem. Natomiast w północnej części III Kolonii i w rejonie ul.
Dymka zrealizowane zostały budynki w późniejszym okresie, o różnym współczynniku
izolacyjności i ze zróżnicowanym źródle ciepła.
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2.2.1.4 Infrastruktura drogowa
Knurów posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową DK 78 relacji Gliwice – Rybnik Chałupki, ponadto w obrębie Gminy usytuowany jest węzeł autostrady A1.
Sieć drogową na terenie Gminy Knurów tworzą również drogi wojewódzkie, powiatowe
oraz gminne.
Rysunek 4 Lokalizacja głównych dróg przebiegających przez Gminę Knurów

Źródło: www.knurow.pl/gmina/polozenie.html

Drogi wojewódzkie:
-

droga nr 921 relacji Zabrze – Przyszowice – Przerycie - Rudy,

-

droga nr 924 relacji Kuźnia Nieborowicka – Czerwionka - Żory.

Drogi powiatowe
Tabela 10 Zestawienie dróg powiatowych
Numer drogi
Przebieg
2980 S
ul. Książenicka, Al. Piastów, Lignozy
2981 S
ul. 1 Maja
2982 S
ul. Szpitalna, Wilsona, Michalskiego
Źródło: ZDP w Gliwicach

Długość
3786
2290
4603

Drogi gminne
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Tabela 11 Zestawienie dróg gminnych na terenie Gminy Knurów z podziałem na zbiorcze, dojazdowe
i lokalne.
Kategoria drogi
Długość [km]
Drogi dojazdowe
2,025
Drogi lokalne
16,016
Drogi zbiorcze
3,019
Razem
21,06
Źródło: UM w Knurowie

2.2.1.5 Demografia
Na podstawie danych przedstawionych przez GUS liczb ludności na terenie Gminy Knurów
w ostatnich latach kształtowała się następująco:
Tabela 12 Liczba mieszkańców Gminy Knurów
Rok
2009
2010
Liczba mieszkańców ogółem
41618
39625
Źródło: GUS, BDL

2012
39320

2013
39090

2014
38859

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, iż liczba mieszkańców Gminy Knurów
stale maleje, co jest zgodne z trendem zaobserwowanym dla powiatu gliwickiego i całego
województwa śląskiego.

2.2.1.6 Otoczenie gospodarcze
Gospodarka Gminy Knurów nierozłącznie związana była z sektorem wydobywczym węgla
kamiennego, począwszy od XIX wieku, kiedy to w wyniku odkrycia bogatych złóż węgla
kamiennego podjęto decyzję o budowie koksowni oraz kopalni. Rozwój przemysłu nastąpił
w 1961 r. poprzez uruchomienie drugiej kopalni węgla kamiennego w Szczygłowicach.
Od 1993 roku Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów należała do Gliwickiej Spółki Węglowej,
a od 2003r. do Kompanii Węglowej S.A. W 2009r. została ona połączona z kopalnią
"Szczygłowice"

pod

nazwą

KWK

"Knurów-Szczygłowice"

i

od

2014

roku

należy

do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Zgodnie z danymi GUS w roku 2014 na terenie Gminy Knurów zarejestrowanych było
ogółem 2782 podmioty gospodarcze, w tym 76 działających w sektorze publicznym i 2706
działających w sektorze prywatnym.
Tabela 13 Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Gminy Knurów w 2014 roku
Jednostka
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
miary
Podmioty wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem
sektor publiczny - ogółem
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa
budżetowego
sektor publiczny - spółki handlowe
sektor publiczny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
sektor prywatny ogółem
-

2014
2782
76
39
2
1
2706

27 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
sektor prywatny - fundacje
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne
Źródło: GUS, BDL

Jednostka
miary
-

2014
2010
189
13
7
3
58

W podziale na sektory własnościowe największą liczbę jednostek zanotowano wśród osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2010 podmiotów). Na terenie miasta
działa 189 spółek handlowych, w tym 13 z udziałem kapitału zagranicznego. W sektorze
prywatnym występują również: spółdzielnie (7 podmiotów), fundacje (3 podmioty), a także
stowarzyszenia i organizacje społeczne (58 podmiotów).
Liczba podmiotów gospodarki narodowej występująca na terenie Gminy Knurów, kształtuje
się na przestrzeni ostatnich pięciu lat na podobnym poziomie. W ostatnim roku (2014)
można zaobserwować nieznaczny wzrost podmiotów względem roku 2010 (o 41 jednostek).
W ostatnim roku na terenie Knurowa w sektorze przemysłu i budownictwa zauważamy 455
podmiotów, przy czym rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo to tylko 5 podmioty.
Największą część stanowi pozostała działalność obejmująca, aż 2782.
Tabela 14 Podmioty gospodarki narodowej
w Gminie Knurów
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
WPISANE DO REJESTRU REGON
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
przemysł i budownictwo
pozostała działalność
Ogółem
Źródło: GUS, BDL

w latach 2010-2014 wg. grup rodzaju działalności
2010

2011

2012

2013

2014

4
457
2280
2741

5
448
2273
2726

5
460
2317
2782

5
471
2318
2794

5
455
2322
2782

Do największych przedsiębiorstw działających w obrębie Gminy zaliczamy m.in.:


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe "KOMART" Sp. z o. o,
zajmujące się gospodarką odpadami,



Kopalnia Węgla Kamiennego ”Knurów-Szczygłowice” należąca do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A.

2.2.1.7 Stan powietrza na terenie Gminy Knurów
W Województwie Śląskim zagadnienia związane z ochroną powietrza ujęte są w „Programie
ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego” mającego na celu osiągniecie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
Program dotyczy całego terenu Województwa Śląskiego, które (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny
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jakości powietrza) podzielone jest na strefy w których dokonuje się oceny jakości
powietrza i obejmuje strefy:


aglomerację górnośląską,



aglomerację rybnicko-jastrzębską,



miasto Bielsko-Białą,



miasto Częstochowę,



strefę śląską.

Zgodnie z tym podziałem Powiat Gliwicki w którym znajduje się Gmina Knurów znajduje
się w strefie śląskiej.
Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej został opracowany ze względu na
przekroczenia w tej strefie:


dopuszczalnej

wartości

stężenia

średniorocznego

oraz

liczby

przekroczeń

dopuszczalnej wartości stężeń 24 – godzinnego pyłu zawieszonego PM10,


dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM 2,5
powiększonej o margines tolerancji,



docelowej wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu,



dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu stężenia 24 – godzinnego dwutlenku
siarki,



poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego ozonu wyrażonego, jako
AOT 40,



dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu docelowego 8 – godzinnego ozonu.

W programie ochrony środowiska dla województwa śląskiego w wyniku przeprowadzonej
analizy wyników (analiza wyników modelowania matematycznego modelem CALPUFF)
stwierdzono przekroczenia stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w 88 gminach
województwa. Najwyższe stężenia wystąpiły w Rudzie Śląskiej, Knurowie, Bytomiu, oraz
Piekarach Śląskich.
Jak czytamy dalej w POP na obszarze województwa śląskiego występują również obszary,
na których przez więcej niż 35 dni w roku występują przekroczenia wartości stężeń 24godzinnych pyłu PM10 wynoszących 50 μg/m³. Obszar występowania tych przekroczeń
obejmuje praktycznie wszystkie strefy województwa śląskiego. Najniższe przekroczenia
występują w północnej części województwa, a najwyższe w Aglomeracji Górnośląskiej.
Najwyższe

stężenia

24-godzinne

pyłu

PM10

będące

przekroczeniem

w

36

dniu

występowania, występują w gminach: Ruda Śląska (165 μg/m³), Knurów (145 μg/m³),
a także Zabrze (155 μg/m³).
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Na terenie Gminy Knurów zlokalizowana jest manualna stacja pomiarowa Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Stacja zlokalizowana jest w Knurowie przy
ul. Jedności Narodowej 5.
Dane z systemu śląskiego monitoringu powietrza odnoszące się do pomiarów wykonanych
na wyżej wymienionej stacji w rok 2014 przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.
Tabela 15 Wyniki pomiarów z manualnej stacji w Knurowie

Źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/

Jak widać z powyższego zestawienia na terenie Gminy Knurów w roku 2014 wystąpiły
przekroczenia 100% normy w średniorocznej wartości pyłu zawieszonego (PM10) oraz
Benzo(a)pirenu.
Źródłami zanieczyszczenia powietrza odpowiedzialnymi za powyższe przekroczenia
substancji szkodliwych na terenie Gminy Knurów są m.in.


stosowanie do celów grzewczych przestarzałych źródeł ciepła bazujących na
paliwach stałych,



spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych,



zanieczyszczenia komunikacyjne.

Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku - sezon zimowy charakteryzuje się
zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie źródła emisji.
Przekroczenia dotyczące pyłu zawieszonego (PM 10) występują głównie za sprawą emisji
z indywidualnych źródeł ciepła.
Na podstawie analiz wskazanych w ramach cytowanego wcześniej Programu ochrony
powietrza (analiza danych w roku 2012) oraz danych przedstawionych powyżej za rok 2014
należy wskazać, iż podwyższone normy substancji szkodliwych w powietrzu na terenie
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Gminy Knurów utrzymują się od kilku lat. Determinuje to konieczność podejmowania
działań naprawczych w sektorach, które na terenie gminy są najbardziej emisyjne.
Zdefiniowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów cele oraz
nierozerwalnie przypisane im konkretne zadania mają przyczynić się do zniwelowania
obciążenia środowiska naturalnego szkodliwymi substancjami poprzez:
-

redukcję zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach,

-

zwiększenie efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy,

-

wzrost udziału energii pochodzącej z OZE.

2.2.2 Zgodność Planu z dokumentami strategicznymi
Zdefiniowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej cele wpisują się w założenia
dokumentów strategicznych krajowych, regionalnych i lokalnych zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 16 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów z dokumentami
strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego
Lp.
Nazwa dokumentu
Poziom
Poziom
Poziom
krajowy
regionalny
lokalny
1

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

+

2

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
2020

+

3

Polityka energetyczna Polski do roku
2030

+

4

Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i
środowiskowe perspektywa do 2020
5
Strategia Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020+”
Program ochrony powietrza dla terenu
województwa śląskiego mający na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
6
substancji w powietrzu oraz pułapu
stężenia ekspozycji, przyjęty uchwałą
Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014r.
7
Strategia rozwoju powiatu gliwickiego na
lata 2005-2020
8
Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Knurów
9
Strategii Rozwoju Gminy Knurów na lata
2005-2015
10
Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego
Źródło: Opracowanie własne

+
+

+

+
+
+
+
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Zgodność PGN z dokumentami strategicznymi obowiązującymi na terenie Gminy
Knurów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Knurów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Knurów został opracowany zgodnie z zapisami
ustawowymi Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.), jako narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja programu
powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnić skuteczne
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla
wdrożenia wymagań prawa.
Program

Ochrony

Środowiska

dla

Gminy

Knurów

został

opracowany

w

2004r.

i zaktualizowany 09.02.2010r.
Struktura Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Knurów obejmuje:


kierunki ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu do gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza,
ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, ochrony
przyrody, edukacji ekologicznej, racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych
z podaniem ich charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego
umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie



identyfikację potrzeb Gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu
do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii
Europejskiej, która pozwoliłaby na sformułowanie celów i kierunków działań
oraz wyznaczeniu priorytetów ekologicznych z podziałem na cele krótkoterminowe
(do 2008 r.) i długoterminowe (do roku 2015).



program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę
i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem
konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program
Ochrony Środowiska Dowodów osiągania stanu docelowego dostarczać będzie ocena
efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według ustawy, co 2
lata).

Omówienie poszczególnych kierunków działań proekologicznych zamyka zestaw wniosków,
w których wyspecyfikowane zostały najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań
Gminy i zakresu działań.
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Programu Ochrony Środowiska został opracowany spójnie z innymi lokalnymi i regionalnymi
programami, uwzględniając wymagania Unii Europejskiej w zakresie sukcesywnego
(z roku na rok) ograniczania negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń,
ochronę i rozwój walorów środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.
W związku z powyższym w rozdziale czwartym POŚ przedstawiony został Regionalny System
Zarządzania Środowiskowego REMAS.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w założenia i cele określone w ramach
Programu Ochrony Środowiska, zadania i działania zaplanowane do realizacji w ramach
PGN-u przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł
zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska.
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Knurów na lata 2005-2015
Strategia rozwoju Gminy Miasta Knurów na lata 2005 – 2015 została przyjęta Uchwałą Rady
Miasta Knurów nr XXXI/430/2005 z dnia 20.01.2005r. Stanowi ona istotny element szeroko
pojętego marketingu terytorialnego, skierowanego na zaspokajanie potrzeb i pragnień
obecnych mieszkańców, a także na promocję i podnoszenie konkurencyjności miasta
w celu zapewnienia jego długofalowego rozwoju.
Na podstawie diagnozy sytuacji rozwojowej przeprowadzonej w dokumencie sformułowano
wizję miasta w roku 2015, uwzględniającą poszczególne płaszczyzny rozwoju. Knurów
w roku 2015 to:


miasto węgla, stabilnego rozwoju i przyszłości,



miasto pozyskujące nowych inwestorów, w tym z zagranicy,



miasto w którym tworzone są odpowiednie warunki do rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw,



miasto pozyskujące środki pomocowych z UE,



miasto, w którym stworzone są odpowiednie warunki pod przyszłe inwestycje
związane z budową autostrad,



miasto rozwoju usług,



miasto o uregulowanym stanie własności gruntów pod Inwestycje,



miasto wzrostu popytu na rynkach światowych węgla,



miasto o zagospodarowanym terenie w rejonie „Foch” i Krywałd – Erg,



stworzenie partnerstwa publiczno – prywatnego z wiodącymi zakładami pracy
i przedsiębiorcami w celu wspierania wspólnych działań i inwestycji.

Cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Gminy Knurów obejmują trzy obszary
tematyczne:


środowisko przyrodnicze i infrastruktura techniczna,
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rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych i poprzemysłowych oraz
ochrona środowiska,






rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej,

strefa społeczna,


stworzenie nowego „Centrum Miasta”,



realizacja celów publicznych,



edukacja, sport i kultura,



rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych,



rozwój społeczeństwa informacyjnego,

gospodarka,


stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów,



system wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie zdefiniowanych w nim celów wpisuje się w cele
strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Knurów zwłaszcza w cel odnoszący się do środowiska
naturalnego oraz infrastruktury technicznej.
W chwili obecnej dokument ten jest aktualizowany przez firmę zewnętrzną.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Zestawienie obowiązujących aktów prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania
przestrzennego (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) przedstawiono na
poniższej mapie.
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Rysunek 5 Mapa z naniesionymi obszarami obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: UM w Knurowie
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Zapisy

poszczególnych

aktów

prawnych

odnoszących

się

do

zagospodarowania

przestrzennego uwzględniają zagadnienia ochrony środowiska, w tym do zastosowania
w poszczególnych regionach Gminy m.in. czystych nośników energii dla celów grzewczych
i przygotowania posiłków oraz ograniczenie wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii
cieplnej korzystających ze spalania nieuszlachetnionego węgla. W załączniku do
opracowania przedstawiono zapisy poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania,
które wspomagają działania w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie
Gminy, poprzez zdefiniowanie źródeł ciepła jakie mogą być stosowane na poszczególnych
obszarach objętych MPZP (wykluczenia stosowania mocno emisyjnych źródeł ciepła).
Podsumowując należy wskazać, iż władze gminne od dłuższego czasu prowadzą działania
mające przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jednym
z takich długofalowych działań są właśnie stosowne obostrzenia zawarte w dokumentach
planistycznych Gminy.
Reasumując, zapisy MPZP Gminy Knurów uwzględniają działania mające potencjalny wpływ
na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie.
Warto wspomnieć, iż Prezydent Andrzej Duda podpisał 6.10.2015 nowelizację ustawy
Prawo ochrona środowiska, zwaną „ustawą antysmogową”, która umożliwia samorządom
określanie obszarów, gdzie zakazuje się używania paliw kopalnych do ogrzewania
budynków.

2.2.3 Przyjęte założenia dla potrzeb opracowania bazowej inwentaryzacji emisji (BEI)
Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP4 autorzy opracowania przeanalizowali wszystkie
sektory - wskazane w poradniku, dla których należy określić zużycie energii finalnej oraz
emisję dwutlenku węgla w odniesieniu do przyjętego roku bazowego.
Po przeprowadzeniu analizy pozyskanych dla potrzeb opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej danych od instytucji wskazanych w pkt. 1.3 opracowania, podjęto
decyzję o przyjęciu, jako roku bazowego roku 2014, gdyż kompletność danych na ten
rok jest najwyższa w porównaniu z latami poprzednimi.
Poniżej przedstawiono charakterystykę założeń zastosowanych dla poszczególnych
analizowanych sektorów.
Sektor budownictwa mieszkaniowego

4

Sustainable Energy Action Plan
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Zużycie energii finalnej oraz emisję CO2 w sektorze budownictwa mieszkaniowego
oszacowano na podstawie danych pozyskanych dla tego sektora od podmiotów
wyszczególnionych w pkt.1.3 opracowania.
Analiza sektora mieszkaniowego bierze pod uwagę sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło
do ogrzewania i podgrzewania cwu w całości substancji mieszkaniowej na terenie gminy
i odnosi je do rodzajów nośników energii - ciepła sieciowego na bazie informacji od
dostawców, gazu na bazie informacji od dystrybutora oraz paliw stałych jako uzupełnienie
pozostałych danych.
W strukturze zużycia paliw ujęto także spalanie paliw "innych" (odpady współspalane
w kotłach w najuboższych lub „oszczędnych” gospodarstwach domowych) oraz biomasę
(głównie kominki). Nieliczne obiekty są ogrzewane energią elektryczną - jej zużycie ujęto
w inwentaryzacji w danych związanych ze zużyciem tego nośnika energii - nie ma
możliwości wydzielenia danych od Tauron S.A. w zakresie energii zużywanej do
ogrzewania.
Sektor budynków urządzeń i wyposażenia komunalnego
Dane dla tego sektora otrzymano bezpośrednio od zarządców obiektów, charakteryzują się
one najlepszymi jakościowo informacjami i danymi.
Sektor przemysłu (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do
emisji UE – ETS)
Przemysł energetyczny, jako objęty uprawnieniami ETS nie został ujęty w BEI - ujęto
jedynie zużycie wyprodukowanej przezeń energii przez odbiorców.
W sektorze tym uwzględniono również zużycie energii finalnej oraz emisję CO2
z przedsiębiorstw rolniczych działających na terenie gminy. Zużycie oszacowano na bazie
danych dotyczących średniego zużycia ON i węgla w produkcji rolnej - uśrednione zużycie
węgla oraz ON na hektar upraw przemnożono przez powierzchnię uprawianych gruntów na
obszarze gminy (dane geodezyjne).
Sektor usługowy
Sektor usługowo-biznesowy został przeanalizowany na bazie danych otrzymanych od
Urzędu

Marszałkowskiego

Zanieczyszczeń

w

Środowiska,

zakresie
gdzie

rekordów

znajdują

się

w

bazie

Wojewódzkiego

informacje

o

Banku

przedsiębiorcach

zgłaszających zużycie paliw na cele gospodarcze. Należy zauważyć, iż zużycie ciepła
sieciowego oraz gazu przez ww. sektor zostało podane na bazie danych od dystrybutorów,
a więc informacja z WBZS posłużyła do oszacowania zużycia pozostałych (niesieciowych)
nośników energii i emisji z nimi związanych. Baza ta jest jedynym, prawnie
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usankcjonowanym zestawieniem informacji o obciążeniu środowiska na skutek działalności
gospodarczej. Z puli wpisów odjęto zakłady przemysłowe - ujęte w sektorze przemysłowym
inwentaryzacji. Należy pamiętać, iż mikro firmy, często zlokalizowane w mieszkaniach nie
występują w ww. statystykach, a emisje związane z ich działalnością rozkładają się na
sektor mieszkaniowy oraz transportu prywatnego.
W sektorze tym uwzględniono również informację pozyskane od podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy w ankietach (na potrzeby opracowania PGN
zostały opracowane stosowne ankiety dla podmiotów gospodarczych z terenu Gminy. Wzór
ankiety stanowi załącznik do opracowania.

2.2.4 Metodyka obliczeń
W opracowaniu przyjęto założenia niezbędne do prawidłowego określenia emisji dwutlenku
węgla z obszaru Gminy na rok 2014.
W obliczeniach wykorzystano zużycie energii finalnej w obrębie Gminy Knurów na bazie
danych od dystrybutorów ciepła, gazu i energii elektrycznej.
Pod pojęciem energii finalnej rozumie się energię zużytą przez odbiorcę końcowego.
W analizowanym przypadku inwentaryzacją objęte zostały następujące formy energii
finalnej:


Energia elektryczna,



Ciepło i chłód,



Energia paliw kopalnych:

-

węgiel kamienny,

-

gaz ziemny,

-

olej napędowy,

-

benzyna,

-

inne paliwa kopalne,



energia ze źródeł odnawialnych.

Wartości niezbędne do obliczeń pozyskiwane były na kilka przedstawionych poniżej
sposobów w zależności od źródła emisji CO2.
Energia elektryczna
Na terenie Gminy Knurów nie występuje zakład produkujący energię elektryczną (na
terenie Knurowa występuje lokalna produkcja energii elektrycznej w ramach kogeneracji
i generatorów gazowych, jednakże energia jest użytkowana na potrzeby własne zakładów
i nie jest oddawana do sieci wg danych Dystrybutora). Całość energii elektrycznej jest
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importowana za pomocą infrastruktury przesyłowej. Głównym dystrybutorem tej formy
energii finalnej jest TAURON Dystrybucja S.A. Roczne zużycie energii elektrycznej, zostało
określone na podstawie danych otrzymanych z tejże spółki.
Z informacji pozyskanej od PKP Energetyka S.A wynika, iż spółka posiada na terenie Gminy
Knurów infrastrukturę sieciową.
Ciepło i chłód
Na terenie Gminy działalność prowadzi:


Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. dostarczające energię
elektryczną oraz ciepło odbiorcom na terenie Gminy za pośrednictwem zakładów:

-

Z-3 Ciepłownia „Szczygłowice”,

-

Z-2 Elektrociepłownia „Knurów”.



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdrój S.A., które jest jedynie
dystrybutorem ciepła.

Dane dotyczące sprzedaży ciepła sieciowego przez ww. podmioty otrzymano bezpośrednio
od Spółek.
Paliwa kopalne
Węgiel kamienny - Gmina Knurów położona jest na terenie Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, Na terenie Gminy działalność prowadzi KWK Knurów - Szczygłowice
wchodząca

w skład

Jastrzębskiej

Spółki

Węglowej

S.A.

Węgiel

jest

jednym

z najpopularniejszych paliw w sektorze budownictwa mieszkaniowego (deputaty węglowe).
Brak rzetelnych informacji odnośnie sprzedaży węgla, sprawia, że bardzo trudno jest
dokładnie oszacować zużycie węgla do celów ogrzewnictwa indywidualnego na konkretnym
obszarze. Autorzy opracowania w celu oszacowania ilości emisji CO2 powstałej ze zużycia
tego paliwa do celów grzewczych wykorzystali informację pozyskane podczas wizji
w terenie (wizja na terenie wybranego obszaru reprezentatywnego na terenie Knurowa
i Szczygłowic) oraz dokonując autorskich szacunków uwzględniających zużycie tego nośnika
we wszystkich objętych inwentaryzacją emisji sektorach.
Gaz ziemny - roczne zużycie gazu ziemnego zostało określone na podstawie informacji
przesłanych przez PGNiG S.A.
Ilość gospodarstw ogrzewanych gazem została oszacowana na podstawie danych z GUS.
Warto jednakże nadmienić, że ilość ta ma wymiar jedynie statystyczny, gdyż emisja CO2
i tak jest liczona dla całości sprzedanego na terenie gminy gazu (m3).
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Benzyna i olej napędowy – zużycie na terenie Gminy tych nośników zostało określone na
podstawie następujących założeń:


dla sektora transportowego innego niż transport publiczny i komunalne środki
transportu biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych pojazdów w podziale na
osobowe, specjalne, ciężarowe i autobusy (GUS) oraz przeciętne zużycie paliwa na
100km, strukturę paliw (silniki zs i zi) i przeciętne roczne przebiegi,



dla poj. ciężarowych przyjęto do kalkulacji jedynie przebieg wykonywany
w granicach gminy, a nie pracę przewozową na całej trasie transportowej, która
z natury obejmuje w większości teren poza gminą rejestracji,



dla sektora komunalnego na bazie informacji z Gminy i jednostek podległych,



dla sektora przewozów publicznych na bazie danych od przewoźników realizujących
usługi na rzecz KZK GOP - usługi transportu zbiorowego prowadzi na terenie Gminy
KZK GOP - (średnie spalanie na trasach w Mieście wyniosło 34,8 l ON/100km).
Przewozy prowadzą PKM Gliwice oraz PPUH Kłosok. Obie firmy rejestrują swoje
pojazdy w Gliwicach i Żorach, a więc emisje te nie wchodzą do puli obliczonych dla
pojazdów zarejestrowanych na terenie Knurowa.

Odnawialne źródła energii
Istniejące na terenie gminy instalacje OZE to solary do podgrzewania cwu. 87 instalacji
dofinansował NFOSiGW, 72 dofinansowała gmina w latach 2010-14. Przyjęto średnią
powierzchnię instalacji domowej jako 5,8 m2. Zidentyfikowano także 6 instalacji pomp
ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych, oraz 1 instalację pompy ciepła w obiekcie
komunalnym (Infrastruktura Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa
i Pływalnia Kryta).
W punkcie tym ujęto również istniejące na terenie Gminy instalacje wytwarzające energię
elektryczną ze spalania wychwyconego z procesów technologicznych metanu (KWK Knurów
–Szczygłowice) oraz instalacje ze spalania biogazu składowiskowego (PPHU Komart Sp.
z o.o. teren RIPOK).
Obliczanie emisji w poszczególnych kategoriach
W obliczeniach emisji CO2 z poszczególnych źródeł energii wykorzystano podstawowy wzór
obliczeniowy:

gdzie:
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wielkość emisji dwutlenku węgla, wyrażona w Mg,
ilość energii finalnej zużytej w przypadku danego źródła, wyrażona w MWh,
współczynnik

przeliczeniowy

dla

danego

źródła

energii,

wyrażony

w MgCO2/MWh.
Jako wskaźniki dla poszczególnych źródeł wybrano te proponowane przez Międzynarodowy
Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wartości poszczególnych wskaźników przeliczeniowych
zostały zestawione w tabeli. Dla miejskiej sieci ciepłowniczej obliczono i zastosowano
wskaźnik emisji który wyniósł 0,452 MgCO2/MWh. Wskaźnik dla energii elektrycznej
przyjęto na poziomie 1,191 MgCO2/MWh.
Tabela 17 Wskaźniki emisji CO2
Emisja IPCC
LPG
Benzyna silnikowa
Olej napędowy
Olej opałowy
Antracyt
Pozostały węgiel bitumiczny
Węgiel podbitumiczny
Węgiel brunatny
Gaz ziemny
Odpady komunalne (oprócz biomasy)
Drewno
Olej roślinny
Koks
Bioetanol
Energia słoneczna
Energia geotermalna
Ciepło sieciowe
Energia elektryczna PL
Gaz propan-butan (LPG)
Współczynnik konwersji CH4 do CO2 eq
Źródło: IPCC oraz opracowanie własne

[MgCO2/MWh]
0,227
0,249
0,267
0,279
0,354
0,341
0,346
0,364
0,202
0,33
0,1
0
0
0
0
0
0,452
1,191
0,267

MWh/Mg
12,3
11,9
11,2
7,4
7,2
5,3
3,3
13,3
2,8

MWh/m3

0,0112

9

13,1
21 Mg CO2 eq

2.2.5 Ogrzewanie budynków – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2
Ogrzewanie budynków na terenie Gminy Knurów realizowane jest na kilka sposobów,
a mianowicie poprzez:


sieć ciepłowniczą należącą do Przedsiębiorstwa Energetycznego Megawat Sp. z o.o.
oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdrój S.A.,



kotłownie lokalne obsługujące grupy budynków,



kotłownie obsługujące pojedyncze budynki.
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2.2.5.1 Sieć ciepłownicza na terenie Gminy Knurów
Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. dostarcza energię elektryczną oraz
ciepło odbiorcom na terenie gminy za pośrednictwem zakładów:


Z-3 Ciepłownia „Szczygłowice”

-

Właściwości spalanego paliwa w zakładzie:

Tabela 18 Rodzaj oraz właściwości spalanego paliwa w Z – 3 Ciepłownia „Szczygłowice”
Rodzaj spalanego paliwa
Właściwości spalanego paliwa
Wartość opałowa 21-25 MJ/kg,
węgiel kamienny miał M IIA
Zawartość wilgoci ≤ 13%,
Zawartość siarki ≤ 0,6%
Źródło: Dane PE Megawat Sp. z o.o.

-

Rodzaje zainstalowanych kotłów:

Tabela 19 Rodzaje zainstalowanych kotłów w Z – 3
Rok
Numer kotła
rozpoczęcia
Typ kotła
eksploatacji
1
1975
WR-25/1
2
1969
WR – 5/3
3
1969
WR – 5/4
Źródło: Dane PE Megawat Sp. z o.o.

-

Ciepłownia „Szczygłowice”
Parametry
wody

Moc

Sprawność

150°C/1,25MPa
150°C/1,25MPa
150°C/1,25MPa

17,854 MW
4,450 MW
4,595 MW

79%
78%
80%

Zużycie paliwa za ostatnie 3 lata

Tabela 20 Zużycie paliwa za ostatnie 3 lata w Z-3 Ciepłownia „Szczygłowice”
Wyszczególnienie paliwa
j.m.
2012
2013
Węgiel kamienny
Mg
12928,4
12158,0
Źródło: Dane PE Megawat Sp. z o.o.



Z-2 Elektrociepłownia „Knurów”

-

Właściwości spalanego paliwa w zakładzie:

2014
9241,1

Tabela 21 Rodzaj oraz właściwości spalanego paliwa w Z-2 Elektrociepłownia „Knurów”
Rodzaj spalanego paliwa
Właściwości spalanego paliwa
Wartość opałowa 21-25 MJ/kg,
Zawartość popiołu ≤ 27 %,
węgiel kamienny miał MIA, M IIA
Zawartość wilgoci ≤ 10%,
Zawartość siarki ≤ 0,7%

biomasa leśna/Agro w postaci pył lub zmielona

Olej agro
Gaz agro
Źródło: Dane PE Megawat Sp. z o.o.

-

Wartość opałowa średnia 15 MJ/kg,
Zawartość wilgoci ≤ 15%
Zawartość siarki ≤ 0,15%,
Udział wagowy biomasy przy współspalaniu ≤ 35%
Zużycie biomasy 1,8 Mg/h
Wartość opałowa (średnia)– 37,6 MJ/kg
Wartość opałowa (średnia)18,8MJ/tys.Nm3

Rodzaje zainstalowanych kotłów:
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Tabela 22 Rodzaje zainstalowanych kotłów w Z-2 Elektrociepłownia „Knurów”
Rodzaj kotła
Podstawowe dane techniczne
Wydajność nominalna – 32 Mg/h
Ciśnienie pary za kotłem – 4,0 MPa
Temperatura pary za kotła dla wydajności 32
Kocioł parowy OR – 32N nr 1
Mg/h - 455°C+0-10
Temperatura wody zasilającej -105 °C
Sprawność kotła 85%
Wydajność nominalna – 36 Mg/h
Ciśnienie pary za kotłem – 4,0 MPa
Temperatura pary za kotła dla wydajności 32
Kocioł parowy OPG-36 Humboldt nr 2
Mg/h - 425°C
Temperatura wody zasilającej -105 °C
Sprawność kotła 85,7% - 87,4%

Kocioł parowy OPG - 36 Pauker nr 3

Wydajność nominalna – 36 Mg/h
Ciśnienie pary za kotłem – 4,0 MPa
Temperatura pary za kotła dla wydajności 32
Mg/h - 425°C
Temperatura wody zasilającej -105 °C
Sprawność kotła 81% - 85%

Źródło: Dane PE Megawat Sp. z o.o.

-

Zużycie paliwa za ostatnie 3 lata

Tabela 23 Zużycie paliwa przez Z-2 Elektrociepłownia „Knurów”
Wyszczególnienie paliwa
j.m.
2012
Węgiel kamienny
Mg
37232,59
Biomasa leśna
Mg
2033,17
Biomasa agro
Mg
2653,68
Olej agro
Mg
Gaz agro
Mg
Olej opałowy lekki
Mg
8,93
Źródło: Dane PE Megawat Sp. z o.o.

Na

2013
36175,10
911,58
6,32

2014
29298,67
877,7
2,54

Układ kogeneracyjny
terenie

Zakładu

Z-2

Elektrociepłownia

„Knurów”

zamontowany

jest

układ

kogeneracyjny. Składa się on z dwóch turbozespołów o parametrach zgodnych z danymi
przedstawionymi w poniższym zestawieniu tabelarycznym.
Tabela 24 Podstawowe parametry układu kogeneracyjnego zamontowanego na Z-2 Elektrociepłownia
„Knurów”
Charakterystyka turobzespołu
Podstawowe dane techniczne turobzespołu
Moc zainstalowana - 7,5 MW
Ciśnienie pary świeżej - 3,5 ÷ 3,8 MPa
Temperatura pary świeżej - 420 °C
Turbozespół przeciwprężny TG1
Maksymalny
przepływ pary - 98 Mg/h
wyposażony jest w turbinę
Przeciwciśnienie
- 0,18 ÷ 0,6 MPa
promieniową, przeciwprężną, typu
Rok
uruchomienia
- 1951
LJUNGSTRÖMA o mocy zainstalowanej i
Napięcie
na
zaciskach
generatora
- 6,3 kV
osiągalnej 7,5 MW oraz generator STAL
Natężenie
prądu
generatora
802
A
DM 60 B 1515.
Moc generatora - 8,75 MVA
Czynnik chłodzący - powietrze
Typ układu wzbudzenia - PT-95/05c
Zapotrzebowanie mocy na potrzeby własne –

43 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów

Turbozespół upustowo-kondensacyjny
TG2 jest wyposażony w osiową
turbinę upustowo-kondensacyjną produkcji SIEMENS - o mocy
zainstalowanej i osiągalnej 8,0 MW,
z upustem regulowanym i dwoma
upustami nieregulowanymi oraz
generator produkcji VEB Goerlitzen
Maschinenbaun.

max. 56 kWe
Moc zainstalowana 8,0 MW
Moc osiągalna 8,0 MW
Ciśnienie pary świeżej 3,6 ÷ 4,0 MPa
Temperatura pary świeżej 410 ÷ 450°C
Maksymalny przepływ pary 60 t/h
Upust I nieregulowany:ciśnienie 1,0 ÷ 1,8 MPa
Temperatura 360 ÷ 400°C
Upust regulowany: ciśnienie 0,18 ÷ 0,48 MPa
Temperatura 190 ÷ 250°C
Upust II nieregulowany:ciśnienie 0,03 ÷ 0,1MPa
Temperatura - 75 ÷ 160°C
Rok uruchomienia - 2002
Napięcie na zaciskach generatora - 6,3 kV
Natężenie prądu generatora - 917 A
Moc generatora - 10,0 MVA
Czynnik chłodzący - powietrze
Typ układu wzbudzenia - MGSY-27WC
Zapotrzebowanie mocy na potrzeby własne
max. 540 kWe

Źródło: Dane z PE Megawat Sp. z o.o.

Ilość wyprodukowanej energii z układu ko generacyjnego w ostatnich trzech latach wynosi:
Tabela 25 Ilość wyprodukowanej energii z układu kogeneracyjnego zamontowanego w Z-2
Elektrociepłownia „Knurów”
Rok
Ilość wyprodukowanej energii
2012
23972 MWh
2013
20159 MWh
2014
13781 MWh
Źródło: Dane z PE Megawat Sp. z o.o.



Całkowita liczba odbiorców oraz sprzedaż ciepła na terenie Knurowa przez PE
Megawat Sp. z o.o.

Zestawenie odnoszące się do całkowitej liczyby odbiorców oraz sprzedaż ciepła na terenie
Knurowa przedstawia poniższe tabele.
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Tabela 26 Całkowita sprzedaż ciepła sieciowego na terenie Gminy Knurów w okresie od 2008 do 2015 (kwiecień) roku.
Sprzedaż ciepła na terenie Knurowa

KNURÓW

SZCZYGŁOWICE

Sektor przemysłowy
Sektor mieszkaniowy
Sektor handlowy
Sektor usługowy
Pozostali *

Sektor przemysłowy
Sektor mieszkaniowy
Sektor handlowy
Sektor usługowy
Pozostali **

2008
167 888 GJ

2009
149 583 GJ

2010
172 494 GJ

2011
154 663 GJ

2012
151 656 GJ

2013
162 941 GJ

2014 2015 do kwietnia
134 793 GJ
75 283 GJ

249 820 GJ

235 158 GJ

262 160 GJ

210 697 GJ

211 109 GJ

219 800 GJ

184 598 GJ

152 GJ

160 GJ

152 GJ

105 GJ

179 GJ

160 GJ

71 GJ

60 GJ

4 729 GJ

4 355 GJ

3 947 GJ

2 705 GJ

2 253 GJ

1 933 GJ

1 224 GJ

1 059 GJ

18 157 GJ

17 374 GJ

18 275 GJ

15 554 GJ

15 134 GJ

15 020 GJ

13 188 GJ

7 074 GJ

440 746 GJ

406 629 GJ

457 028 GJ

383 724 GJ

380 331 GJ

399 855 GJ

333 874 GJ

189 842 GJ

165 119 GJ

161 167 GJ

195 488 GJ

166 592 GJ

182 769 GJ

171 783 GJ

136 091 GJ

78 343 GJ

47 354 GJ

46 166 GJ

56 311 GJ

46 879 GJ

48 407 GJ

47 807 GJ

40 564 GJ

24 092 GJ

555 GJ

884 GJ

416 GJ

278 GJ

724 GJ

774 GJ

972 GJ

599 GJ

1 508 GJ

1 369 GJ

318 GJ

253 GJ

153 GJ

51 GJ

35 GJ

24 GJ

6 528 GJ

7 813 GJ

7 061 GJ

5 445 GJ

4 244 GJ

4 453 GJ

3 521 GJ

1 938 GJ

221 063 GJ

217 400 GJ

259 594 GJ

219 446 GJ

236 297 GJ

224 868 GJ

181 184 GJ

104 996 GJ

106 367 GJ

Źródło: Dane PE*Szpital
Megawat
Sp. z o.o. Sp. z o.o.
Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
CARITAS Archidiecezji Katowickiej
MOSiR - Baasen

Tabela 27 Całkowita liczba odbiorców ciepła sieciowego od PE Megawat Sp. z o.o. na terenie Gminy Knurów w okresie od 2008 do 2015 (kwiecień) roku
**
CENTRUM KULTURY
MOSiR
Wesołe Nutki Przedszkole

Liczba odbiorców ciepła
2008

KNURÓW

SZCZYGŁOWICE

2009

2010

2011

2012

2013

24

25

24

23

23

23

20

31 GJ

32

25

26

23

17

17

2014 2015 do kwietnia
21

17

Źródło: Dane PE Megawat Sp. z o.o.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdrój S.A.


Infrastruktura oraz zakup ciepła

Z informacji uzyskanych od spółki PEC Jastrzębie Zdrój S.A. wynika, iż Zakład Cieplny
w Knurowie należący do spółki, ciepło zakupuje w PE „Megawat” Z2 dla potrzeb Knurowa
oraz PE „Megawat” Z3 na potrzeby dzielnicy Knurowa-Szczygłowic.
Zakład produkuje ciepło w dwóch kotłowniach lokalnych gazowych tj.:
-

Kotłowni przy ul. Niepodległości 7, gdzie zainstalowane są 2 kotły Buderus o mocy
140 kW każdy,

-

Kotłowni przy ul. Sienkiewicza 31 gdzie zainstalowane są 2 kotły Schaffer Domobloc
o wydajności 550 oraz 340 kW.

Żadna z kotłowni nie posiada układu kogeneracji.


Całkowita liczba odbiorców oraz sprzedaż ciepła sieciowego przez PEC
Jastrzębie Zdrój S.A. Zakład Cieplny w Knurowie

Podstawowe informacje dotyczące ilości odbiorców oraz wytworzonego i sprzedanego
ciepła zawarte są w poniższym zestawieniu tabelarycznym.
Tabela 28 Całkowita ilość odbiorców oraz ilość wytworzonego i sprzedanego ciepła – PEC Jastrzębie
Zdrój S.A. Zakład Cieplny w Knurowie

rok

źródło zasilania

zakup
2014

2013

wytwarzanie

2012

wartość
Sprawność
opałowa
%
GJ

Z-3C Szczygłowice

23

17 868,63

2

365,61

16 361

0,036

96,1

3

1 911,33

74 776

0,036

94,7

Z-2 EC Knurów

wytwarzanie

Z-3C
Szczygłowice
Kotłownia
Niepodległości
Kotłownia
Sienkiewicza

wytwarzanie

zużycie
opału
(gaz E)
m3

274

Kotłownia
Niepodległości
Kotłownia
Sienkiewicza

Z-2 EC Knurów
Z-3C
Szczygłowice
Kotłownia
Niepodległości
Kotłownia
Sienkiewicza

271

5

sprzedaż
ciepła
GJ

Z-2 EC Knurów

zakup

zakup

liczba
liczba
nowo
obiektów podłączonych
szt.
odbiorców
szt.

1

146 988,15

180 900,15

25

23 937,36

2

472,72

15 803

0,036

94,3

3

2 289,69

86 498

0,036

95,1

272

2

177 776,14

25

24 187,23

2

482,68

12 939

0,036

98

3

2 269,07

86 926

0,036

93

Źródło: Dane z PEC Jastrzębie Zdrój S.A.
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Zużycie energii finalnej oraz emisja CO2 – system ciepłowniczy na terenie Gminy
Knurów
Zgodnie z procedura obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono sumaryczne zużycie
energii na potrzeby ogrzewania obiektów na terenie Gminy Knurów ciepłem sieciowym
w roku 2014 wyniosło ono 142671 MWh. Emisja CO2 odpowiadająca wskazanemu wyżej
zużyciu energii finalnej wyniosła 64 455 MgCO2.

2.2.5.2 Charakterystyka indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Knurów
w obrębie sektorów objętych inwentaryzacją
Jak wskazano powyżej Gmina Knurów jest częściowo pokryta miejską siecią ciepłowniczą
(scharakteryzowaną w poprzednim punkcie opracowania), na terenie Gminy występują
również indywidualne źródła ciepła są to:


indywidualne źródła ciepła bazujące na paliwie gazowym

– źródła te

scharakteryzowano na podstawie danych GUS dotyczących ilości budynków
mieszkalnych ogrzewanych gazem (w 2014 liczba ta wynosiła 712 budynków), oraz
danych od dystrybutora tj. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (szczegółowo
infrastruktura sieci gazowej oraz liczba odbiorców i sprzedaż paliwa gazowego
została opisana w kolejnym rozdziale opracowania). Dane od dystrybutora
wykorzystano również dla potrzeb scharakteryzowania źródeł ciepła bazujących na
gazie w sektorze biznesowo – usługowym, w sektorze komunalnym (również na
podstawie danych od zarządców obiektów).


źródła ciepła bazujące na węglu - ze względu na lokalizację na terenie GOP oraz
obecność kopalni (stąd zatrudnienie w sektorze górnictwa i deputaty węglowe)
najpopularniejszym paliwem w budownictwie mieszkalnym jest węgiel kamienny.
Ilość źródeł ciepła bazujących na tym paliwie kopalnych oszacowano biorąc pod
uwagę całkowitą liczbę budynków mieszkalnych na terenie Gminy (dane z GUS na
2014 rok – 2352 budynki) oraz sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
i podgrzewania cwu w całości substancji mieszkalnej na terenie gminy odnosząc je
do rodzajów nośników energii - ciepła sieciowego na bazie informacji od
dostawców, gazu na bazie informacji od dystrybutora oraz paliw stałych, jako
uzupełnienie pozostałych danych. Dla źródeł ciepła bazujących na węglu w sektorze
usługowo – handlowym skorzystano z danych udostępnionych przez Urząd
Marszałkowski w zakresie rekordów w bazie Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń
Środowiska, gdzie znajdują się informacje o przedsiębiorcach zgłaszających zużycie
paliw na cele gospodarcze. Dla sektora komunalnego informacje o obiektach
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wykorzystujących źródła ciepła bazujące na węglu otrzymano bezpośrednio od
zarządców obiektów. W zestawieniu zabrakło informacji dotyczącej zużycia przez
te obiekty paliwa kopalnego, podano natomiast informację o powierzchni
ogrzewanej obiektów i ta wartość oraz informacjo o stanie termomodernizacji
obiektu posłużyła do oszacowania zapotrzebowania obiektu na energię cieplną ergo
zużycie węgla.
-

pozostałe źródła ciepła – są to źródła ciepła w strukturze zużycia paliwa ujęte,
jako „inne” - dotyczą one wszystkich zinwentaryzowanych pod kątem ogrzewania
budynków sektorów (sektor mieszkaniowy, komunalny, usługowo- biznesowy) - tj.
odpady współspalane w najuboższych gospodarstwach domowych oraz źródła ciepła
wykorzystujące biomasę (głównie kominki) dodatkowo nieliczne obiekty na terenie
gminy ogrzewane są energią elektryczną (nie ma możliwości wydzielenia zużycie
energii elektrycznej do celów grzewczych z danych pozyskanych dla potrzeb
opracowania PGN od spółki Tauron Dystrybucja S.A. całkowite zużycie energii
elektrycznej na terenie Gminy zostaje charakteryzowane w dalszej części
opracowania).Na terenie Gminy występują również źródła ciepła wykorzystujące
gaz płynny (indywidualne butle/zbiorniki gazowe) oraz olej opałowy. Występują
również instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii do celów grzewczych
(pompy ciepła) oraz instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Sektor budownictwa mieszkaniowego
W sektorze budownictwa mieszkaniowego występują zarówno obiekty mieszkaniowe
podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, jak i indywidualne źródła ciepła bazujące na
paliwach scharakteryzowanych powyżej (węgiel kamienny, gaz ziemny, gaz płynny,
biomasa, olej opałowy, inne..).
W celu obliczenia zużycia innych niż sieciowe nośników energii w sektorze mieszkaniowym
przyjęto określony na bazie wizji w terenie (po jednym obszarze w Knurowie
i Szczygłowicach) udziału budynków ocieplonych w ogólnej puli budynków niezasilanych
nośnikami sieciowymi (zaledwie ok.15%), współczynniki nakładu energii na cele ogrzewania
i podgrzewania cwu na 1 m2 budynku w stanie po termomodernizacji i przed oraz
powierzchni budynków zasilanych nośnikami niesieciowymi na bazie danych podatkowych
oraz informacji uzyskanych dla nośników sieciowych (jako dopełnienie puli). Przyjęto
średnią powierzchnię budynku 298,28 m2 (dotyczy domów od małych jednorodzinnych do nsetmetrowych kamienic) na bazie danych GUS o liczbie budynków (po odjęciu budownictwa
wielorodzinnego - zasilanego z m.s.c).
Strukturę niesieciowych źródeł ciepła stosowanych w sektorze mieszkaniowym przedstawia
poniższy wykres.
48 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów
Wykres 2 Struktura źródeł ciepła stosowanych w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy
Knurów
0,30%

0,90%
0,30%

0,50%
źródła ciepła opalane gazem

1,00%
źródła ciepła opalane węglem
źródła ciepła opalane biomasą
źródła ciepła opalane olejem
opałowym
źródła ciepła ogrzewane prądem
inne
97,00%

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z procedura obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono sumaryczne zużycie
energii dla potrzeb ogrzewania obiektów z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy
Knurów w roku 2014 wyniosło one 191 1055 MWh5, jednoczenie odpowiadająca zużyciu
energii finalnej emisja CO2 wyniosła 68 216 Mg.
Sektor Komunalny
Stosowane w sektorze komunalnym źródła ciepła zostały scharakteryzowane na podstawie
bezpośrednich informacji pozyskanych od Urzędu Miasta w Knurowie oraz Zarządców
poszczególnych obiektów.
Zestawienie

publicznych

obiektów

gminnych

przedstawione

zostało

w

poniższym

zestawieniu tabelarycznym.
Tabela 29 Zestawienie publicznych obiektów komunalnych na terenie Gminy Knurów
Lp.

Adres nieruchomości

Miejscowość

Źródło ciepła

Stan ocieplenia
budynku

1

ul. Lotników 3

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

2

ul. Kilińskiego 10

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

funkcja
Miejskie Przedszkole
Nr 2
Miejskie Przedszkole
Nr 3

5

Zużycie energii finalnej nie obejmuje zużycia energii elektrycznej na cele grzewcze, gdyż brak jest możliwości wydzielenia
tej wartości z całkowitej wartości energii elektrycznej zużytej na terenie gminy (wartość podana przez Spółkę TAURON
Dystrybucja S.A). Podane wartości zużycia energii finalnej w sektorze komunalnym, usługowo- biznesowym i przemysłowym
również nie ujmują tej wartości. Emisja CO2 oraz zużycie energii finalnej związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej
przedstawione zostaje w oddzielnym rozdziale opracowania.
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Lp.

Adres nieruchomości

Miejscowość

Źródło ciepła

Stan ocieplenia
budynku

3

ul. Sztygarska 4

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

4

ul. Ogana 2

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

5

ul. Dąbrowskiego 27

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

6

ul. Armii Krajowej 5

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

7

ul. Piłsudczyków 4

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

8

ul. Słoniny 1

Knurów

węgiel

ocieplony

9

ul. T.W.Wilsona 22

Knurów

Siec ciepłownicza

ocieplony

10

ul. Michalskiego 27

Knurów

inne

nieocieplony

11

ul. Kilińskiego 6

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

12

ul. Stefana Batorego 5

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

funkcja
Niepubliczne
Przedszkole „Wesołe
Nutki”
Miejskie Przedszkole
Nr 7 - budynek A
Miejskie Przedszkole
Nr 7 - budynek B
Miejskie Przedszkole
Nr 12
Miejskie Przedszkole
Nr 13
Miejska Szkoła
Podstawowa Nr 1
Miejska Szkoła
Podstawowa Nr 2
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Miejska Szkoła
Podstawowa Nr 4
i Miejskie Gimnazjum
Nr 4
Miejska Szkoła
Podstawowa Nr 6
Miejska Szkoła
Podstawowa Nr 7
Zespół Szkół Nr 1
Miejskie Gimnazjum
Nr 1
Miejskie Gimnazjum
Nr 2

14

ul. Jedności Narodowej
5
al. Lipowa 12

15

ul. Ks.A.Koziełka 7

Knurów

gaz

ocieplony

16

ul. Stefana Batorego 7

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

17

ul.Niepodległości 26

Knurów

ine

nieocieplony

18

Górnicza 1

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

Dom Kultury

19

Kosmonautów 7

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

20

ul.Górnicza 2

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

21

ul.Szpitalna 23

Knurów

Sieć ciepłownicza

ocieplony

ul. Dworcowa 28

Knurów

węgiel

nieocieplony

Klub Kultury Lokalnej
Hala Sportowa i
Pływalnia Kryta
Pływalnia Kryta
Stadion piłkarski z
zapleczem
kompleks boisk
sportowych
lodowisko sezonowe

13

22

24

ul. Ułanów 8 / Aleja
Lipowa 12
ul.Ułanów 8

Knurów

nieocieplony

25

ul.Niepodległości 109

Knurów

nieocieplony

26

ul.1 Maja 2

Knurów

27

ul. Szpitalna 11

Knurów

28

ul.Ogana/Ratusz
44-190 Knurów ul.
Ks.Koziełka 2
44-190 Knurów ul. 1-go
Maja 45

Knurów

Gazowe/olejowe/
elektryczne
Sieć ciepłownicza

Knurów

węgiel

ocieplony

Knurów

Gaz

ocieplony

23

29
30

Knurów

nieocieplony

Sieć ciepłownicza

Kino

kąpielisko otwarte
Infrastruktura
Państwowej Straży
Pożarnej - budynek
hali, kompleks
garaży, obiekt
strażnicy

ocieplony

nieocieplony

Infrastruktura PWiK

nieocieplony

Urząd Miasta Knurów
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
Ośrodek WsparciaMOPS Knurów

Źródło: UM w Knurowie

Gmina Knurów posiada również zasoby komunalne mieszkaniowe, którymi zarządza Miejski
Zarząd Gospodarki Lokalowej i Administracji. Infrastrukturę komunalna mieszkaniową
scharakteryzowano w zestawieniu tabelarycznym w roz.2.2.1.3 opracowania.
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Zestawienie źródeł ciepła wykorzystywanych w sektorze komunalny przedstawia poniższy
wykres.
Wykres 3 Charakterystyka źródeł ciepła stosowanych w sektorze komunalnym
2,94%

1,47%

15,44%
węgiel

sieć ciepłownicza
gaz
inne

80,15%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od zarządców obiektów

Tak wysoki udział źródeł opalanych węglem w sektorze komunalnym wynika z faktu, iż
około 96% komunalnych obiektów mieszkaniowych opalanych jest węglem (stanowią one
ok.78% obiektów komunalnych na terenie Gminy, głównie zlokalizowanych w rejonie III
Kolonii), natomiast publiczne obiekty komunalnej w większości podłączone są do sieci
ciepłowniczej.
Zgodnie z procedurą obliczeniową opisaną w rozdziale 2.2.4. określono wartość energii
finalnej zużytej w sektorze komunalnym w roku 2014 dla potrzeb ogrzewania budynków
wyniosła 7005 MWh odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła odpowiednio 2889
Mg.
Sektor usługowy (usługowo – biznesowy)
Sektor usługowo-biznesowy został przeanalizowany na bazie danych otrzymanych od
Urzędu

Marszałkowskiego

Zanieczyszczeń

w

Środowiska,

zakresie
gdzie

rekordów

znajdują

się

w

bazie

Wojewódzkiego

informacje

o

Banku

przedsiębiorcach

zgłaszających zużycie paliw na cele gospodarcze. Należy zauważyć, iż zużycie ciepła
sieciowego oraz gazu przez ww. sektor zostało podane na bazie danych od dystrybutorów,
a więc informacja z WBZS posłużyła do oszacowania zużycia pozostałych (niesieciowych)
nośników energii i emisji z nimi związanych. Baza ta jest jedynym, prawnie
usankcjonowanym zestawieniem informacji o obciążeniu środowiska na skutek działalności
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gospodarczej. Z puli wpisów odjęto zakłady przemysłowe - ujęte w sektorze przemysłowym
inwentaryzacji. Należy pamiętać, iż mikrofirmy, często zlokalizowane w mieszkaniach nie
występują w ww. statystykach, a emisje związane z ich działalnością rozkładają się na
sektor mieszkaniowy oraz transportu prywatnego.
Zgodnie z procedurą obliczeniową opisaną w rozdziale 2.2.4. określono wartość energii
finalnej zużytej w sektorze usługowym w roku 2014 dla potrzeb ogrzewania budynków
wyniosła 3486 MWh odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła odpowiednio 918
Mg.
Sektor Przemysłu
Na terenie Gminy sektor przemysłu reprezentuje


Infrastruktura sektora energetycznego (PE Megawat Sp. z o. o), który ze względu na
fakt, iż objęty jest Europejskim Systemem Handlu Emisjami (UE ETS) nie zostaje
ujęty zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP w ewidencji.



Sektor rolniczy – w tym sektorze energia finalna związana z ogrzewaniem budynków
zostaje ujęta w sektorze mieszkaniowym (zabudowa mieszkaniowa w obrębie
gospodarstw rolnych),



Infrastruktura JSW S.A. - KWK Knurów - Szczygłowice – brak możliwości
wyszczególnienia zużycia energii na cele grzewcze od całkowitego zużycia paliwa
na terenie zakładu (większa cześć ciepła przekazywana na jest na potrzeby
technologiczne).

Całkowita

wartość

zużycia

energii

finalnej

związanej

z wykorzystaniem poszczególnych paliw w sektorze przemysłu w roku 2014 wyniosła
10 9570 MWh odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła odpowiednio 37793
Mg. Zarówno jednak wskazana wartość zużycia energii finalnej jak i emisja CO2 nie
zostaje dodana do całkowitego zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 na cele
grzewcze budynków na terenie Gminy.

2.2.5.3 Całkowite zużycie energii finalnej dla potrzeb ogrzewanie budynków na
terenie Gminy Knurów oraz odpowiadająca mu emisja CO2
Całkowite zużycie energii finalnej na terenie Gminy Knurów związane z ogrzewaniem
zinwentaryzowanych budynków sektora mieszkaniowego, usługowo – biznesowego, oraz
sektora

komunalnego

(nie

ujęto

sektora

przemysłu

zgodnie

ze

wcześniejszym

wyjaśnieniem) zostało oszacowane zgodnie z procedurą obliczeniową opisaną w rozdziale
2.2.4. i wyniosło w 2014 roku 201546 MWh odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2
wyniosła 72024 CO2.
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Wykres 4 Struktura procentowego udziału emisji CO2 powstałej w wyniku zużycia energii finalnej do
celów grzewczych przez obiekty w poszczególnych zinwentaryzowanych sektorach na terenie Gminy
Knurów

4,02%

1,27%

sektor mieszkaniowy

sektor komunalny
sektor usługowy

94,71%

Źródło: Opracowanie własne

Jak widać z powyższego zestawienia największy udział w całkowitej emisji CO2 na terenie
Gminy Knurów w związku ze zużyciem energii finalnej na potrzeby wykorzystania paliw do
celów grzewczych obejmuje sektor mieszkaniowy. Niewątpliwie wynika to z faktu, iż
zabudowa mieszkaniowa stanowi przeważającą część obiektów zlokalizowanych na terenie
Gminy, ale na taki stan ma wpływ również fakt stosowania w sektorze mieszkaniowym
przestarzałych źródeł ciepła bazujących na węglu.

2.2.6 Energia elektryczna – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2
2.2.6.1 Infrastruktura sieciowa
Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Knurów zajmuje się TAURON
Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach. W układzie normalnym zasilanie odbiorców
zlokalizowanych na terenie Gminy Knurów odbywa się na średnim napięciu 6 i 20 kV liniami
napowietrznymi

i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanymi ze stacji

elektroenergetycznych WN/SN:


Stacja 110/20/6 kV Foch (SFO),



Stacja 110/20/6 kV Aniołki (ANK).

Na terenie Gminy Knurów zlokalizowana jest jeszcze stacja 110/6 Knurów (KNU) jest ona
jednak nieczynna i przeznaczona do likwidacji.
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Ponadto zasilenie odbiorców odbywa się również ze stacji WN/SN znajdujących się poza
terenem Gminy Knurów i są to:
-

Stacja 110/20/6 kV Dębieńsko (DEB) znajdująca się na terenie miasta Czerwionka –
Leszczyny,

-

Stacja 110/6 kV Odsalanie (ODS) znajdująca się na terenie miasta Czerwionka
Leszczyny,

-

Stacja 110/20/6 kV Trynek znajdująca się na terenie miasta Gliwice,

-

Stacja 110/20 Kv Leszczyny (LEN) znajdująca się na terenie miasta Czerwionka
Leszczyny.

Powyższe stacje transformatorowe stanowią własność i są w eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach.
Na terenie Gminy Knurów znajdują się również stacje obce WN/SN nie będące własnością
i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Są to:
-

Stacja 110 kV Paweł (PAL),

-

Stacja 110 kV Górnicza (GRN),

-

Stacja 110 kV Kopalnia Szczygłowice.

Sieć elektroenergetyczna 110 kV (napowietrzna) łącząca stacje WN/SN obsługiwana jest
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach i pracuje w układzie zamkniętym.
W związku z czym w przypadkach awarii istnieje możliwość wzajemnego połączenia sieci.
Ponadto istnieją również powiązania sieci na średnim napięciu między stacjami
transformatorowymi, które mogą być odpowiednio konfigurowane w zależności od układu
awaryjnego sieci.
Przez teren Gminy Knurów przechodzą również napowietrzne linie elektroenergetyczne 110
kV dwutorowe, będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Gliwicach następującej relacji:
-

Aniołki – Kopalnia Szczygłowice,

-

Aniołki – Paweł 1,

-

Aniołki – Paweł 2 – Knurów 2,

-

Budryk – Odsalanie,

-

Foch – Górnicza 1 i 2,

-

Foch – Sośnica,

-

Halemba – Aniołki,

-

Kopalnia – Szczygłowice – Wielopole,

-

Wielopole – Foch,
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-

Wielopole – Przyszowice z odczepem do Kopalni Szczygłowice.

Zestawienie linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN będących własnością TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.
Tabela 30 Zestawienie linii napowietrznych i kablowych WN, SN, nN – własność TAURON Dystrybucja
S.A. Oddział w Gliwicach
L.p.
Wyszczególnienie
km
1
Linie napowietrzne niskiego napięcia (nN do 1 kV)
86,33
2
Linie kablowe niskiego napięcia (nN do 1 kV)
101,36
3
Linie napowietrzne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego
0,36
4
Linie kablowe niskiego napięcia oświetlenia ulicznego
13,55
5
Linie napowietrzne średniego napięcia
10,67
6
Linie kablowe średniego napięcia (SN)
54,19
7
Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN)
14,57
8
Linie kablowe wysokiego napięcia
0,00
Razem
281,03
Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

Zgodnie z treścią informacji przesłanych od Spółki TAURON Dystrybucja S.A. oddział
w Gliwicach na terenie Gminy Knurów brak jest przedsiębiorstw wytwarzających energię
elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE), przyłączonych do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach. Na terenie Gminy brak również jest przedsiębiorstw
zajmujących

się

wytwarzaniem

energii

elektrycznej

w

skojarzeniu

z

ciepłem,

przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach.
Spółka TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach nie prowadzi eksploatacji oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Knurów.


Spółka PKP Energetyka S.A. – Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii
Elektrycznej – Śląski Rejon Dystrybucji

Na terenie Gminy Knurów infrastrukturę sieci przesyłowej posiada Spółka PKP Energetyka
S.A. Zgodnie z informacją otrzymaną od spółki sieć tę stanowią:
-

linia PKP1 20kV 3xHRUHAKXS 1x240 mm2,dł ok.1900 m kablowa,

-

linia PKP2 20kV 3xHRUHAKXS 1x240mm2 ,dł. ok. 1900 m kablowa,

-

PT Podstacja trakcyjna Knurów zasila sieć trakcyjną w rejonie Knurowa.

Linie kablowe N.N. w rejonie ul. Dworcowej (tereny wokół dworca PKP )– o łącznej długości
ok. 100m.


Komunalne oświetlenie publiczne

Gmina Knurów na mocy umowy z TAURON Dystrybucja S.A. dzierżawi 134 słupy, na których
podwieszone są oprawy oświetlenia ulicznego będące własnością Gminy. Ponadto łącznie

55 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów

830 opraw jest powieszonych na słupach, na których są podwieszone linie zasilania
energetycznego.

2.2.6.2 Plany inwestycyjne w zakresie sieci energetycznej

oraz

oświetlenia

publicznego (komunalnego)
Spółka TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach



Zestawienie planowanych działań inwestycyjnych zgodnie z informacją uzyskaną od Spółki
TAURON Dystrybucja przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.
Tabela 31 Planowane działania inwestycyjne –TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach
Charakterystyka przedsięwzięcia
rok realizacji
Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji G708, G715 Knurów ul.
2015
Kazimierza Wielkiego, Jana Sobieskiego
Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji G708, G710 – Knurów ul.
Stefana Batorego, Władysława Jagiełły
Przebudowa linii kablowej SNG860-G669-Knurów ul. Zwycięstwa
Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach

2015
2015

Spółka PKP Energetyka S.A.


Spółka

PKP

Energetyka

S.A.

nie

przekazała

informacji

dotyczących

planów

rozwoju/modernizacji infrastruktury sieciowej pozostającej w jej zarządzie.


Plany

Gminy w zakresie

inwestycji

z

sektora

oświetlenia publicznego

(komunalnego)
Wykaz planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w obrębie infrastruktury
oświetlenia publicznego (komunalnego)

otrzymano z

Urzędu Miasta w Knurowie

i przedstawiono w poniższym zestawieniu.
Tabela 32 Wykaz planowany zadań w obrębie infrastruktury oświetlenia publicznego (komunalnego)
Lp.

1.

2.

3.

Wyszczególnienie

Zasilanie

Oprawy
ilość (szt.)

Typ
opraw

Inwestycje przygotowywane do realizacji
Linia
napowietrzna
Przebudowa oświetlenia
izolowana NLK +
ul. Pocztowej
linia kablowa
ziemna
Budowa oświetlenia
ul. Stokrotki w ramach
Linia kablowa
projektu: „Przebudowa
ziemna
ul. Stokrotki”
Przebudowa oświetlenia
w rejonie skrzyżowania
Linia kablowa
ul. Szpitalnej
ziemna
i ul. 26 Stycznia w ramach

Ilość
słupów
ośw.

Uwagi

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w toku
Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w toku
Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w toku
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Lp.

Wyszczególnienie

Zasilanie

Oprawy
ilość (szt.)

Typ
opraw

projektu: „Przebudowa
skrzyżowania ul. Szpitalnej z
ul. 26 Stycznia w Knurowie”
Budowa oświetlenia drogi
dojazdowej do terenów KSSE
w Knurowie w ramach I Etapu
zadania „Budowa obwodnicy
4.
od ul. Szpitalnej do
ul. Rybnickiej w Knurowie”,
obejmującego budowę drogi
dojazdowej do terenów KSSE
w Knurowie
Budowa oświetlenia
ulicznego związana
z likwidacją napowietrznych
linii oświetleniowych
skojarzonych z napowietrzną
5.
siecią nN (rejon ul.
Michalskiego, ul. Rybnickiej,
ul. Wilsona, ul. Powstańców
Śląskich, ul. Jordana, rejon
Osiedla Farskie Pola, rejon III
Kolonii)

Ilość
słupów
ośw.

Uwagi

Dokumentacja
projektowa
opracowana
w 2015 r.

Linia kablowa
ziemna

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w toku

300

Dane: UM w Knurowie

2.2.6.3 Zużycie energii przez sektory objęte inwentaryzacją na terenie Gminy
Zużycie energii pobrano z danych dystrybutora (dotyczy sektora mieszkaniowego,
komunalnego, usługowo – biznesowego oraz przemysłu), dane o zużyciu energii na cele
komunalnego oświetlenia publicznego otrzymano od Urzędu Miasta w Knurowie.
Podział na sektory wykonano na bazie zakresów taryfowych oraz informacji o zużyciu przez
gminę i podległe jednostki; odbiorcę WN (JSW SA) oraz dane GUS o zużyciu
w gospodarstwach domowych skorygowane o pulę klientów dystrybucyjnych. Pozostałe
zużycie przynależy do sektora usługowego. Na terenie Knurowa występuje także lokalna
produkcja energii elektrycznej w ramach kogeneracji (opisana w punkcie wcześniejszym
opisującym infrastrukturę przedsiębiorstw cieplnych) jednakże energia jest użytkowana na
potrzeby własne zakładu i nie jest oddawana do sieci.
Zużycie energii na terenie Gminy w roku 2014 przekazane przez spółkę TAURON
Dystrybucja S.A., przedstawia jej poniższe zestawienie tabelaryczne.
Tabela 33 Zużycie energii na terenie Gminy Knurów w roku 2014
Klienci kompleksowi
Rok

Rodzaj odbiorcy

liczba
odbiorców

zużycie
[MWh]

Klienci dystrybucyjni
liczba
odbiorców

zużycie
[MWh]
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Klienci kompleksowi
Rok

Klienci dystrybucyjni

Rodzaj odbiorcy

liczba
odbiorców

zużycie
[MWh]

liczba
odbiorców

zużycie
[MWh]

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu

0

0

2

192346,512

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu
Taryfa C + R - odbiorcy na niskim
napięciu

7

2937,5950

10

9589,128

956

8277,8980

w tym: gospodarstwa rolne

0

0

483

8370,957

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu

15617

29089,022

w tym gosp. domowe i rolne

14817

27860,856

16580
RAZEM
Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach

40304,515

495

210306,597

2014

Biorąc pod uwagę dane od dystrybutora i opisane wyżej założenia podział zużytej energii
elektrycznej

przez

poszczególne

sektory

objęte

inwentaryzacją

przedstawia

się

następująco:
Tabela 34 Zużycie energii elektrycznej przez poszczególne sektory na terenie Gminy Knurów
sektor
rodzaj taryfy
Jednostka [mwh/rok]
mieszkaniowy
G
33224,5
komunalny
C
3434,5
usługi
B
19576,0
przemysł
A
192347,0
oświetlenie
C
2030,0
Źródło: Opracowanie własne

Zużycie energii na potrzeby komunalnego oświetlenia publiczne
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia publicznego oszacowano na podstawie
danych z Urzędu Miasta w Knurowie w roku 2014 wyniosło ono 2030 MWh.

2.2.6.4 Emisja CO2 związana ze zużyciem energii elektrycznej na terenie Gminy
Knurów
Zużycie energii elektrycznej przez obiekty zlokalizowane na terenie Gminy Knurów
wyniosło w 2014 roku zgodnie z informacjami TAURON Dystrybucja S.A. oddział
w Gliwicach 250611,112 MWh odpowiadająca temu zużyciu energii emisja CO2 wyniosła
odpowiednio 298479 Mg.
Dodatkowo emisja CO2 związana ze zużyciem energii w sektorze oświetlenia publicznego
(komunalnego) w roku 2014 stosując procedurę obliczeniową opisaną w pkt.2.2.4
opracowania wyniosła 2418 Mg.
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2.2.7 Paliwa gazowe – infrastruktura, zużycie, emisja CO2
2.2.7.1 Infrastruktura sieciowa
Dystrybucyjną siecią gazową na terenie Gminy Knurów zarządza Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu.
Na terenie Gminy przebiega sieć gazowa:


Podwyższonego średniego ciśnienia relacji Przegędza – Knurów odgałęzienie DN
250/225 w kierunku SRP Pilchowice oraz odgałęzienie DN 150 do SRP Szczygłowice
ul. Parkowa o długości 1976,26 m,



Średniego ciśnienia DN 400 – 25 CN 0,5 MPa stalowa i PE o długości 17243 m, wraz
z 111 szt. przyłączy o długości 1192,0 m,



Niskiego ciśnienia DN 400 – 50 CN 10 kPa stalowa i PE o długości 44 915,0 m wraz
z 1375 szt. przyłączy o długości 9093,0 m.

Na terenie Gminy występują również stacje redukcyjno – pomiarowe:


I i II stopnia Szczygłowice ul. Parkowa o przepustowości 3000 m3/h,



II stopnia ul. Dworcowa o przepustowości 2000 m3/h,



II stopnia ul. Koziełka o przepustowości 1600 m3/h,



II stopnia ul. Jęczmienna o przepustowości 3000 m3/h,



II stopnia ul. Wyspiańskiego o przepustowości 1600 m3/h.

2.2.7.2 Plany rozwojowe przedsiębiorstwa
W projekcie Planu Rozwoju na lata 2016 – 2020 zapewnione są środki na przyłączenia
nowych odbiorców, spełniających warunek opłacalności oraz w roku 2018 planowana jest
modernizacja DN 400 relacji Zabrze – Knurów odc. SRP Gliwice Żeromskiego o długości
7450 mb.
Dodatkowo z informacji uzyskanej od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddział w Świerklanach wynika, iż Operator w granicach administracyjnych Gminy
Knurów nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego ciśnienia.

2.2.7.3 Zużycie paliwa gazowego
Usługi w zakresie sprzedaży paliwa gazowego na terenie Gminy Knurów świadczy PGNIG
Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu.
Zużycie paliwa gazowego na terenie Gminy Knurów zgodnie z informacją uzyskaną od
PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w roku 2013 wyniosło 3004,3 tys.m3.
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W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono ilości paliwa gazowego zużytego
w roku 2014 przez poszczególne sektory na cele grzewcze (dane od dystrybutora) oraz ilość
energii finalnej zużytej w związku z wykorzystaniem paliwa gazowego w poszczególnych
sektorach (obliczenia własne)
Tabela 35 Zużycie gazu na terenie Gminy Knurów w roku 2014 – z podziałem na odbiorców
Sektor
tys. m3
mwh
gospodarstwa domowe – ogrzewanie
631,4
7071,68
gospodarstwa domowe - cwu
1816,6
20345,9
przemysł
289,4
3241,28
handel
190,0
2128
usługi
76,9
861,28
pozostałe
0
0
hurtowi
0
0
SUMA
3004,3
33648,2
Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz opracowanie własne

2.2.7.4 Emisja CO2 związana ze zużyciem paliwa gazowego na terenie Gminy Knurów
Wykorzystując procedurę obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4 niniejszego opracowania
ilość dwutlenku węgla powstałego podczas spalania gazu w kotłach i innych urządzeniach
wykorzystujących paliwa gazowe na terenie Gminy Knurów w roku 2014 można oszacować
na poziomie 6797 MgCO2 natomiast zużycie energii finalnej odpowiadające wskazanej
emisji CO2 to 33648,2 MWh.

2.2.8 Transport – infrastruktura, emisja CO2
Transport na terenie Gminy Knurów można podzielić na:


Transport publiczny (zbiorowy),

Usługi transportu zbiorowego prowadzi na terenie Gminy KZK GOP. W roku 2014 autobusy
KZK

GOP

wykonały

na

terenie

Knurowa

pracę

eksploatacyjną

rzędu

918.112

wozokilometrów. Do wyliczenia emisji pozyskano dane od przewoźników realizujących
usługi na rzecz KZK GOP (średnie spalanie na trasach w mieście wyniosło 34,8 l ON/100km).
Przewozy prowadzą PKM Gliwice oraz PPUH Kłosok. Obie firmy rejestrują swoje pojazdy
w Gliwicach i Żorach, a więc emisje te nie wchodzą do puli obliczonych dla pojazdów
zarejestrowanych na terenie Knurowa.
Zgodnie z przyjętymi założeniami określono całkowe zużycie energii finalnej przez
transport publiczny (zbiorowy) wyniosła ona w 2014 roku 1962,4 MWh odpowiadająca temu
zużyciu emisja CO2 wyniosła 599 Mg.


Transport komunalny (gminny)

Gmina Knurów oraz jednostki jej podległe zarządzają następującymi pojazdami:
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Tabela 36 Zestawienie pojazdów gminnych
L.p.

Marka pojazdu/ funkcja

Rok produkcji

Zużycie paliwa

1998
1975
2007
1994
2001
2011

olej napędowy, 110.6 l,
olej napędowy, 529,07 l
olej napędowy, 90,35 l
36,39 l
67,54 l
Pb 95 2 626,51l

2009
2013

olej napędowy , 3 209,17 l
olej napędowy , 2 441,86 l

1
2
3
4
5
6

Samochód pożarniczy Lublin
Samochód pożarniczy Jelcz
olej napędowy, 529,07
Samochód pożarniczy Tarpan
Samochód pożarniczy Lublin
Ford Mondeo typBA7 z silnikiem spalinowym
z katalizatorem poj 1000 cm3
7
Renault Master poj. 2464cm3
8
Peugeot Expert poj. 1560 cm3
Źródło: UM w Knurowie

Tabela 37 Zestawienie pojazdów zarządzanych przez jednostki gminne.
Właściciel
Marka
Typ
rodzaj paliw
MOSiR
Citroen
Berlingo
benzyna
KMPSP
Renault
Kango
ON
KMPSP
Iveco
C65A
ON
KMPSP
Jelcz
P 442DS
ON
KMPSP
Renault
Midlum
ON
KMPSP
Renault
Kerax 33VFC2
ON
KMPSP
Jelcz
P642 CL
ON
KMPSP
MAN
TG12.250
ON
KMPSP
PEUGEOT
BOXER PK335 L3
ON
KMPSP
Magirus
ON
KMPSP
Lublin
ON
Źródło: UM w Knurowie

Na

podstawie

danych

uzyskanych

od

Urzędu

Miasta

Knurów

zużycie [l] w 2014 roku
1682
622
284
395
867
584
688
1206
1112
315
114

w

zakresie

ilości

wykorzystanych paliw przez pojazdy zarządzane przez gminę i jednostki jej podległe
określono wartość zużytej energii finalnej w tym sektorze wyniosła ona w 2014 roku 281
MWh. Odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła 86 Mg.


Transport prywatny i komercyjny

Emisje z sektora transportowego innego niż transport publiczny i komunalne środki
transportu wyliczono biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych pojazdów w podziale na
osobowe, ciężarowe i autobusy (GUS) oraz przeciętne zużycie paliwa na 100km, strukturę
paliw (silniki zs i zi) i przeciętne roczne przebiegi. Dla poj. ciężarowych przyjęto do
kalkulacji jedynie przebieg wykonywany w granicach gminy, a nie pracę przewozową na
całej trasie transportowej, która z natury obejmuje w większości teren poza gminą
rejestracji. Zużycie w sektorze komunalnym przyjęto na bazie informacji z Gminy
i jednostek podległych.
Wartość zużytej energii finalnej w tym sektorze w 2014 roku wyniosła 95256 MWh,
a odpowiadająca mu emisja CO2 wyniosła 28806 Mg.
Całkowite zużycie energii finalnej w sektorze transportowym w roku 2014 wyniosło zatem
97500 MWh. Wyznaczona zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2.2.4. emisja CO2
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wyniosła w przypadku transportu 29491 Mg. Emisja ta uwzględnia drogi gminne
i poruszający się po nich tabor zgodnie z powyższym wyszczególnieniem.

2.2.9 Emisja CO2 nie związana ze zużyciem energii – gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Knurów zidentyfikowano emisję CO2 nie związaną ze zużyciem energii.
Emisja ta powstaje w wyniku:


Spalania

uchwyconego

metanu

w

procesach

technologicznych. Dotyczy

to

infrastruktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Knurów – Szczygłowice. Na
terenie ruchu Szczygłowice zabudowane są dwa agregaty prądotwórcze oraz
instalacja

do

spalania

gazu

ujmowanego

przez

powierzchniową

stację

odmetanowania (na ruchu Knurów występuje również stacja odmetanowania).
Agregaty zasilane gazem ujmowanym przez stację odmetanowania produkują
energię elektryczną, która jest zużywana na potrzeby własne ruchu Szczygłowice.
W

2014

roku

instalacje

agregatów

zasilanych

gazem

z

odmetanowania

wyprodukowały 28157 MWh energii elektrycznej.


Spalania biogazu ze składowiska odpadów. Na terenie Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Składowisko Odpadów Komunalnych
w Knurowie przy ul. Szpitalnej 44 funkcjonuje Instalacja Odzysku Biogazu.
Instalacja zarządzana jest przez Spółkę ENERT-G Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Na instalacji zamontowany jest generator 500 kW. W 2014 roku
instalacja wyprodukowała 2690,38 MWh energii elektrycznej.

W bieżącej inwentaryzacji emisji (BEI) wartości wyprodukowanej energii zostały ujęte
w kolumnie odnoszącej się do energii odnawialnej (Energia z biomasy – brak wydzielonej
kolumny dla energii ze spalania biogazu i metanu we wzorze tabeli zgodnej z wytycznymi
poradnika

SEAP)

łącznie

wyniosła

30847,38

MWh.

Emisja

CO2

odpowiadająca

przedmiotowemu wytworzeniu energii wyniosła odpowiednio 3085 Mg.

2.2.10

Ekwiwalentna emisja CO2

Na terenie Gminy Knurów występuje bezpośrednia emisja do atmosfery części metanu,
którego nie udaje się uchwycić i zagospodarować poprzez spalenie w urządzeniach
energetycznych. Dotyczy to infrastruktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Knurów
– Szczygłowice. Ekwiwalentna emisja CO2 zostaje ujęta w tabeli odnoszącej się do bieżącej
inwentaryzacji emisji (BEI) w oddzielnym wierszu. Dane dotyczące ilości metanu, który
uwalnia się do atmosfery w wyniku procesów technologicznych przedsiębiorstwa
zaczerpnięto

ze

strony

E-PRTR

(The

European

Pollutant

Release

and

Transfer
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Register).Wartość ta w wyniosła w 2014 roku 8,15 MgCH4. Wartość emisji CO2 odpowiadając
przedmiotowej emisji metanu do atmosfery wyniosła 171,15 Mg.

2.2.11

Ukończone działania modernizacyjne istniejącej infrastruktury, które

wpłynęły na spadek zużycia energii i paliw oraz emisję CO2

2.2.11.1


Przedsiębiorstwa dystrybucyjne

Przedsiębiorstw Energetyczne zarządzające miejską siecią ciepłowniczą

Zgodnie z informacją uzyskaną od PE Megawat Sp. z o.o. w ostatnich latach zarówno
w obrębie Z-2 Elektrociepłownia Knurów jak i Z-3 Ciepłownia Szczygłowice przeprowadzone
były liczne modernizacje (w tym rozbudowa) infrastruktury wpływające na zmniejszenie
zużycia energii (ograniczenie strat przesyłowych), zmniejszenie emisji CO2. Inwestycje te
dotyczyły miedzy innymi:
o
-

Z-2 Elektrociepłownia Knurów
Modernizacja sieci ciepłowniczej zasilające obiekty przy ul. Szpitalnej i Szpital
Miejski(1996),

-

Modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie pola FOCH (1999),

-

Budowa sieci zasilającej osiedle REDYNA(2000),

-

Modernizacja Stacji wymienników ciepła (2001-2002),

-

Zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego SIMENS 8MW (2003),

-

Modernizacja kotła HUMBOLDT (2004),

-

Zabudowa instalacji odpylania spalin DANTHERM (2006),

-

Modernizacja układu pomp zasilających kotły parowe (2008),

-

Modernizacja budynku Hali Maszyn (2009),

-

Zabudowa kotła OR32 (2011),

-

Zabudowa instalacji odpylania spalin ZUK Stąporków (2011),

-

Zabudowa stacji uzdatniania wody EUROWATER(2011)

-

Zabudowa instalacji biomasowej (2012),

-

Modernizacja budynku kotłowni OR(2012),

-

Modernizacja turbiny przeciwprężnej STAL (2013),

-

Modernizacja rurociągów wysokiego ciśnienia pary (2014),

-

Modernizacja węzłów ciepłowniczych osiedla REDYNA(2014),

-

Modernizacja magistrali ciepłowniczej JAN(2015).

o

Z-3 Ciepłownia Szczygłowice

-

Wymiana odpylaczy bateryjnych kotłów WR-5/3 i WR-5/4 (1998),

-

Wymiana podgrzewaczy powietrza w kotle WR-25/1 (1998),

-

Wymiana wężownic podgrzewacz wody w kotle WR-25/1 (1982),
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-

Wymiana odpylacza bateryjnego OBW-12/1100 kotła WR-25/1 (1994),

-

Wymiana pokładu rusztowego w kotle WR-25/1 (1995),

-

Wymiana rur ekranu przedniego w kotle WR-25/1 (2006),

-

Wymiana instalacji odpylania kotła WR-25/1 z zastosowaniem multicyklonów
i filtrów workowych (2013),
Wymiana

-

instalacji

odpylania

kotłów

WR-5/3

i

WR-5/4

z

zastosowaniem

multicyklonów i filtrów workowych (2014),
Sukcesywna wymiana starych rurociągów na sieci ciepłowniczej z zastosowaniem rur

-

preizolowanych (2000-2014).


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie Zdrój S.A.

Przedsiębiorstwo w przesłanej korespondencji nie wskazało zadań modernizacyjnych
zrealizowanych w obrębie infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Knurów będącej
w zarządzie Spółki.


TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach

Zgodnie z przesłaną przez Spółkę informacją zestawienie przeprowadzonych zadań
inwestycyjnych i modernizacyjnych w latach 2011 – 2014, wpływających na ograniczenie
zużycia energii oraz emisję CO2 przedstawiono w poniższym zestawieniu.
Tabela 38 Zrealizowane działania inwestycyjne i modernizacyjne w obrębie infrastruktury Spółki
TAURON Dystrybucja S. A oddział w Gliwicach na terenie Gminy Knurów w latach 2011 – 2014
L.p.
Zakres zadania inwestycyjnego/ modernizacyjnego
Rok realizacji zadania
Wymiana izolacji na linii napowietrznej SN FOCH – G208
1
Przebudowa linii napowietrznej nN w Knurowie przy ul. 1 –
2011
go Maja 2-6
Knurów, ul. Dworcowa – wymiana stacji G733
Wymiana linii kablowych SN relacji: SFO – GL 113, SFO –
GL 114 w Knurowie, ul. Szpitalna
2
2013
Szczygłowice, modernizacja linii napowietrznej SN
Krywałd
Knurów, ul. Niepodległości – wymiana linii nN.
3
Knurów, ul. Kochanowskiego – wymiana linii nN.
2014
Źródło: Dane TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach



Spółka PKP Energetyka S.A. – Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii
Elektrycznej

W

przesłanej

korespondencji

Spółka

nie

wskazała

na

działania

inwestycyjne/

modernizacyjne zrealizowane w ostatnich latach na terenie Gminy Knurów w obrębie
infrastruktury, którą zarządza.


Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu
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Spółka dystrybucyjna w przesłanej korespondencji poinformowała, że w ostatnich 3 latach
przeprowadzono remonty sieci gazowej w następujących ulicach: Dymka, Wolności,
Spółdzielczej, Słoniny, Koziełka.

2.2.11.2


Działania własne Gminy

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisji
CO2 – sektor komunalny, sektor mieszkaniowy

Urząd Miasta w Knurowie od kilku lat przyznaje osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym dotacje celowe ze środków Budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Aktualne zasady
udzielania dotacji określa Uchwała nr XLI/584/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia
2013. Dotacja celowa o której mowa powyżej udzielana jest m.in. na realizację zadań
z zakresu:


podłączenia budynku lub lokalu mieszkaniowego do sieci cieplnej,



zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych w tym: kotły c.o.)
elektryczne, gazowe, olejowe, na paliowa stałe),



zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Miasta Knurów od roku 2011 udzielono dotacji na
zadania zgodnie z poniższym zestawienie tabelarycznym:
Tabela 39 Zestawienie udzielonych przez Gminę Knurów dotacji celowych w latach 2011 -2014
Rok
Pompa ciepła Kolektory
Kocioł
Kocioł gazowy Ogrzewanie Kocioł na
słoneczne
węglowy
elektryczne
pelet
Koszt
3000,00 zł
3000,00 zł
3000,00 zł
1500,00 zł
2011
Liczba
2
2
2
1
2012
Koszt
1500,00 zł
36000,00 zł
9000,00 zł
17572,50 zł
Liczba
1
24
6
12
Koszt
6000,00 zł
25500,00 zł
6000,00 zł
26155,00 zł
1500,00 zł 1500,00 zł
2013
Liczba
4
17
4
11
1
1
2014
Koszt
3000,00 zł
43500,00 zł
4500,00 zł
24000,00 zł
Liczba
2
29
3
16
Źródło: Urząd Miasta w Kurowie

Gmina oraz podległe jej jednostki w obrębie infrastruktury, którymi zarządzają
systematycznie w miarę swoich możliwości finansowych przeprowadzają modernizację
obiektów wpływającą na poprawę ich parametrów energetycznych.
Zrealizowane zadania modernizacyjne przedstawione zostają w poniższym zestawieniu
tabelarycznym.

65 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów
Tabela 40 Przeprowadzone modernizacje w obrębie obiektów komunalnych na terenie Gminy
Knurów
Przeprowadzenie modernizacji mające wpływ na
parametry energetyczne
2011 - termomodernizacja (dach, stolarka okienna
i drzwiowa, docieplenie ścian oraz wymiana CO)
2010 - termomodernizacja budynku A (dach, docieplenie
ścian oraz wymiana CO - okna wymieniono wcześniej)

Adres

Funkcja

ul. Sztygarska 4
44-190 Knurów
ul. Ogana 2
44-190 Knurów

Niepubliczne Przedszkole
„Wesołe Nutki”
Miejskie Przedszkole Nr 7 budynek A

al. Lipowa 12,
44-190 Knurów

Zespół Szkół Nr 1

2011 - wymiana stolarki okiennej i instalacji CO w jednym
segmencie budynku 2014: wymiana stolarki okiennej i
instalacji CO w pozostałej części budynku

budynek mieszkalnoużytkowy

termomodernizacja - 1996r.

bud. mieszk.i lokale użytk.

termomodernizacja - 2005r.

ul. Ks. Koziełka 2
44-190 Knurów

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Termomodernizacja w 2008roku-ocieplenie, wymienione
okna.

ul. 1-go Maja 45
44-190 Knurów

Ośrodek Wsparcia-MOPS
Knurów

Budynek ocieplony, wymienione okna w 2001 roku

ul. Górnicza 2
44-190 Knurów

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
Hala Sportowa i Pływalnia
Kryta

2014 - pompy ciepła do podgrzewania wody basenowej
i wanny do hydromasażu -104 kW, zasilanie wydzielonych
central wentylacyjnych -124,2 kW, podgrzewanie wody
użytkowej -105 kW - razem 333,2 kW. Moc zainstalowana
w obiekcie 580,7 kW (przy wykorzystaniu konwencjonalnych
źródeł ciepła)

ul. 1 Maja 11
44-190 Knurów
ul. Staszica 1
44-190 Knurów

Źródło: UM w Knurowie



Ograniczenie zużycia energii w sektorze oświetlenia publicznego (komunalnego)

Gmina Knurów na mocy umowy z TAURON Dystrybucja dzierżawi 134 słupy, na których
podwieszone są oprawy oświetlenia ulicznego będące własnością Gminy. Ponadto łącznie
830 opraw jest powieszonych na słupach, na których są podwieszone linie zasilania
energetycznego.
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Knurów jest sukcesywnie modernizowane, zgodnie
z tzw. standaryzacją montowane są oprawy oświetleniowe z redukcją mocy.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta w Knurowie rozliczone i zakończone do
lipca 2015 roku zadania w zakresie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego, które
wpłynęły na poprawę efektywności energetycznej infrastruktury, zostały przedstawione
w poniższej tabeli.
Tabela 41 Przeprowadzone zadania modernizacyjne w zakresie infrastruktury oświetleniowej
Lp.

Wyszczególnienie

Zasilanie

Ilość
opraw
(szt.)

Ilość
słupów
ośw.

Typ opraw

Inwestycje rozliczone i zakończone w 2015 r.
Linia
Przebudowa oświetlenia
SGS 104 100/70 W z
1.
napowietrzna
7
ulicznego ul. Klasztornej
układem redukcji mocy
izolowana NLK
Linia
Przebudowa oświetlenia
SGS 104 100/70 W z
2.
napowietrzna
7
ulicznego ul. Plebiscytowej
układem redukcji mocy
izolowana NLK
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Lp.

Wyszczególnienie

Zasilanie

Przebudowa oświetlenia
3. ulicznego ul. Wolności
od nr 1a do nr 11e
Przebudowa oświetlenia
4. ulicznego ul. Wolności
od nr 13a do nr 13f
Przebudowa oświetlenia
ulicznego wzdłuż
ul. Wolności w Knurowie
5. na odcinku od ul. 1 Maja
do słupa oświetleniowego
zlokalizowanego w rejonie
budynku 66
Źródło: UM w Knurowie



Linia
napowietrzna
izolowana NLK
Linia
napowietrzna
izolowana NLK
Linia
napowietrzna
izolowana NLK
+ linia kablowa
ziemna

Ilość
opraw
(szt.)

Typ opraw

Ilość
słupów
ośw.

4

SGS 104 100/70 W z
układem redukcji mocy

9

SGS 104 100/70 W z
układem redukcji mocy

33

SGS 104 100/70 W z
układem redukcji mocy

4

ograniczenie emisji CO2 w sektorze transportu drogowego

Dotychczas Gmina nie prowadziła działań ukierunkowanych na obniżenie emisji z sektora
transportowego, gdyż zarządza jedynie lokalnymi drogami dojazdowymi i nie posiada
transportu miejskiego.
Potencjalne obniżenie emisji z transportu może nastąpić na głównych drogach
tranzytowych, które jednak są drogami wojewódzkimi i prowadzone na nich inwestycje nie
leżą w gestii Gminy.
Władze Gminy systematycznie – w miarę możliwości finansowych- prowadzi modernizację
infrastruktury drogowej gminnej. Działania te przyczyniają się do jakości poruszania się po
drogach gminnych, skracają czas przejazdu pojazdów przyczyniają się tym samym do
ograniczenia emisji z sektora transportowego.

2.2.11.3

Działania

w

obrębie

zabudowy

wielorodzinnej

–

spółdzielnie

mieszkaniowe
Zarówno Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” jak i Lokatorsko Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie w przesłanej dla potrzeb realizacji opracowania
korespondencji wskazała, iż wszystkie obiekty będące w jej zarządzie zostały poddane
termomodernizacji, co niewątpliwie wpłynęło na zwiększenie parametrów energetycznych
budynków.
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2.3 Identyfikacja obszarów problemowych
Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Knurów oraz wizji w terenie można
stwierdzić, że głównym obszarem problemowym jest obszar indywidualnych źródeł ciepła
w sektorze mieszkaniowym wyłączonych z miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.)
W sektorze mieszkaniowym indywidualne źródła ciepła (niepodłączone do m.s.c) na terenie
Gminy Knurów w głównej mierze bazują na węglu. Jak pokazuje wykres nr 2 obecnie 97%
obiektów mieszkaniowych na terenie gminy wykorzystuje źródła ciepła bazujące na węglu
(dotyczy puli obiektów mieszkaniowych nie podłączonych do m.s.c).
Sugeruje to podjęcie dalszych działań zmierzających do zwiększenia udziału urządzeń
ekologicznych o wyższej sprawności poprzez różne programy dofinansowań.
Gmina Knurów prowadzi dofinansowywania do wymiany indywidualnych źródeł ciepła na
bardziej ekologiczne, w ramach dotacji celowej istnieje możliwość pozyskania środków na
realizację inwestycji związanej z podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej.
Działania te w przyszłości przełożą się na poprawę gospodarki niskoemisyjnej w Gminie.
Analizując emisję CO2 związaną ze zużyciem paliw do celów grzewczych (na podstawie
tabeli odnoszącej się do bieżącej inwentaryzacji emisji) to właśnie wykorzystanie paliwa
kopalnego – węgla jest najbardziej emisyjne.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeprowadzona wizja w terenie wskazała na
niski udział obiektów poddanych termomodernizacji w ogólnej puli budynków zabudowy
jednorodzinnej na terenie Gminy. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie tych
budynków na energię cieplną przy jednoczesnym wykorzystaniu w tych budynkach źródeł
ciepła bazujących na węglu (zgodnie z wykresem nr 2) stan ten powoduje zwiększenie
zużycia energii finalnej, a tym samym generuje wzmożoną emisję CO2.
Blisko 85 % budynków w sektorze budownictwa mieszkaniowego (statystyka określona na
podstawie wizji w terenie), dla których można przeprowadzić termomodernizację daje
możliwość dalszego ograniczania zużycia energii na cele grzewcze oraz poprawy jakości
powietrza w Gminie.
Należy również wskazać, iż analizując emisję CO2 związaną ze zużyciem poszczególnych
paliw oraz energii elektrycznej na terenie Gminy znaczna jej cześć związana jest ze
zużyciem na terenie Knurowa energii elektrycznej.
Za tak wysokie zużycie energii elektrycznej odpowiada w dużej mierze sektor przemysłu.
Niestety parametry zużycia energii w tym sektorze w żaden sposób nie są zależne od
działań gminy, należy jednak podkreślić, iż w ogólnej puli zużycia energii elektrycznej na
terenie gminy prócz sektora przemysłu duża jej część przypada również na sektor
budownictwa mieszkaniowego i w tym przypadku niezwykle istotnym jest prowadzenie
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przez władze gminne szeroko pojętej kampanii edukacyjnej mieszkańców mającej na celu
promocje działań ograniczających zużycie tego nośnika np. dobre praktyki zachowań
związane z wyłączaniem światła, zakup artykułów RTV i AGD o niskich parametrach poboru
energii, stosowania energooszczędnego.

2.4

Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie,
zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe
na monitoring i ocenę)

2.4.1 Struktury organizacyjne, zasoby ludzkie
Gmina Knurów jest jednostką samorządu terytorialnego. Działa ona w oparciu o Ustawę
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku
z późniejszymi zmianami) oraz Statut Miasta Knurów nadany Uchwałą Rady Miasta Knurów
nr XLII/344/2010. Gmina posiada zagwarantowaną konstytucyjnie osobowość prawną.
Przysługuje jej prawo własności oraz inne prawa majątkowe, wykonuje określone ustawami
zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Funkcję organów Miasta sprawują Rada Miejska i Prezydent Miasta.
Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za realizację celów wskazanych w PGN zarówno
odnoszących się do działań inwestycyjnych i tych nieinwestycyjnych oraz monitowanie
określonych w nim wskaźników jest Urząd Miasta w Knurowie, a w szczególności:


Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (GKRiOS)
w zakresie działań nieinwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Planu,



Wydział Inwestycji Miejskich (IM) we współpracy z bezpośrednimi zarządcami
obiektów komunalnych w obrębie których realizowane będą zadania inwestycyjne
wskazane w Planie.

Urząd Miasta w Knurowie dysponuje dodatkowo odpowiednim zapleczem technicznym
(sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet, urządzenia biurowe) oraz lokalowym
umożliwiającym sprawną organizację działań w celu realizacji celów oraz monitorowanie
wskaźników PGN.
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Rysunek 6 Schemat Organizacji UM w Knurowie

Źródło: www.knurow.pl
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Urząd Miasta w Knurowie dysponuje dodatkowo odpowiednim zapleczem technicznym
(sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet, urządzenia biurowe) oraz lokalowym
umożliwiającym sprawną organizację działań w celu realizacji celów oraz monitorowanie
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wskazane są również do realizacji zadania realizowane
przez podmioty zewnętrzne wpisujące się:
 w cel szczegółowy nr II – dwa zadania dotyczące ograniczenia emisji CO2
w transporcie drogowym – zadania planowane do realizacji przez KZK GOP. Zakres
merytoryczny zadań zgodny z fiszką zgłoszeniową dla projektów komplementarnych
w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ6 2014-2020
 w cel szczegółowy III – jedno zadanie dotyczące budową farmy fotowoltaicznej
w obrębie infrastruktury PPHU KOMART Sp. z o.o.
Realizacja ww. zadań nie jest zależna od zasobów Gminnych (organizacyjnych czy
finansowych), na dzień opracowywania Planu jedyną przesłanką / ograniczeniem, które
mogłyby wskazywać, iż zadeklarowane przez KZKGOP inwestycje nie zostaną zrealizowane,
jest nie otrzymanie dofinansowania dla przedmiotowych zadań ze środków POIG7 na lata
2014 – 2020. Co do zadania planowanego do realizacji przez PPHU Komart Sp. z o.o. na
dzień opracowywania planu nie zidentyfikowano zagrożeń dla realizacji projektu po stronie
inwestora, istnieje deklaracja realizacji przedsięwzięcia niemniej jednak inwestycja
planowana jest do realizacji w roku 2017 trudno, zatem trudno przewidzieć przyszłe
zagrożenia, co do realizacji inwestycji.
Przedmiotowe zadania są pożądane, gdyż ich realizacja będzie pozytywnie oddziaływać na
gospodarkę niskoemisyjną w Gminie.

2.4.2 Źródła finansowania inwestycji w tym finansowanie monitoringu i oceny
Istnieje kilka możliwości finansowania zadań inwestycyjnych niezbędnych z punktu
widzenia osiągnięcia założonych w PGN celów są to:


środki własne gminy,

Samorząd może realizować inwestycje będące w jego kompetencjach z wykorzystaniem
środków pochodzących z dochodów własnych – jest to najpopularniejsza metoda
finansowania inwestycji, jednakże ograniczająca ich skalę i zakres do limitu wydatków
uchwalonych na daną inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6

7

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
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kredyty komercyjne oraz pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia



(głównie WFOŚ/NFOŚ),
Kredyty, pożyczki bankowe itp. o charakterze krótko i długoterminowym – standardowe
kredyty bankowe należą do stosunkowo kosztownych, dlatego częściej wykorzystywane
są kredyty i pożyczki o charakterze preferencyjnym, tj. nisko oprocentowane bądź
z możliwością częściowego umorzenia. Do najczęściej wykorzystywanych źródeł
współfinansowania inwestycji należą środki będące w dyspozycji Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarówno
WFOŚiGW jak i NFOŚiGW dysponują w swojej ofercie:
- preferencyjnymi, częściowo umarzalnymi, pożyczkami na termomodernizację,
wymiany źródła ciepła, montaż instalacji OZE, etc.,
- dotacjami na przygotowanie programów efektywności energetycznej,
- dotacjami na działania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym dot. efektywności
energetycznej.


inwestycje realizowane w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym,

PPP umożliwia realizację celów publicznych za pomocą inwestycji sektora prywatnego,
który w zależności od wybranego modelu współpracy przynajmniej częściowo pokrywa
koszty budowy infrastruktury, a później czerpie z niej korzyści, ponosząc też ryzyko
rynkowe (popyt).
Ustawa z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym definiuje,
że:

„Przedmiotem

partnerstwa

publiczno-prywatnego

jest

wspólna

realizacja

przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym
i partnerem prywatnym. Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić sposób
realizacji przedsięwzięcia tylko wtedy, gdy ze współpracy z sektorem prywatnym
wynikają korzyści dla interesu publicznego, przeważające w stosunku do korzyści
wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia przez podmiot
publiczny, tj. samodzielnej jego realizacji lub realizacji w inny sposób niż określony
w ustawie.


inwestycje realizowane w systemie ESCO (ang. Energy Saving Company)8,

ESCO to firmy działające w sektorze inwestycji energooszczędnych, które finansują
inwestycje w celu udziału w oszczędnościach w kolejnych latach, które z kolei stanowią
wynagrodzenie za zaangażowany kapitał i ryzyko. Umowa precyzyjnie określa zakres

8

Firma ESCO wykonuje i finansuje inwestycję w zamian za udział w przyszłych oszczędnościach w zużyciu
mediów.
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inwestycji na majątku gminy, parametry obiektu po modernizacji, prognozowane
zużycie ciepła, energii elektrycznej dla obiektu oraz udział podmiotu ESCO
w przyszłych oszczędnościach jak i sposób ich kalkulacji (wyznaczenie okresu
referencyjnego, inflacja, anomalie pogodowe).


dotacje: środki europejskie – fundusze strukturalne, Inicjatywy europejskie,

W okresie programowania w perspektywie 2014-2020 na działania wspierające przejście na
gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz
efektywności energetycznej, przewidziano ponad 9 mld euro.
Środki Europejskie na działania w tym zakresie, będą dostępne przede wszystkim w:
 Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego – Oś Priorytetowa IV
Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna,
Tabela 42 Wyszczególnienie działań w ramach Osi Priorytetowej IV RPOWSL 2014-2020
Numer działanie
Nazwa działania
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Źródło: SZOOP

Odnawialne Źródła Energii
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych
i średnich przedsiębiorstwach
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej
Wysokosprawna kogeneracja
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
RPOWSL 2014-2020

 Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
http://www.nfosigw.gov.pl/są to miedzy innymi programy:
- LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej,
- Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,
- Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
- BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii,
- Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,
- Ryś – Program priorytetowy dotyczący termomodernizacja budynków
jednorodzinnych.

2.4.3

Budżet programu

W poniższym zestawieniu ujęto wszystkie działania planowane w ramach Planu. W trakcie
realizacji budżety ulegną zmianie (procedura przetargowa), mogą także pojawić się inne
źródła finansowania. Finansowanie z EFRR założono na poziomie 85%.
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Z uwagi na to, że w budżecie Gminy nie można zaplanować wydatków z wyprzedzeniem do
roku 2020, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako
szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nieplanowane kwoty do wydatkowania.
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Tabela 43 Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach planu
Nazwa działania

1.1Termomodernizacja
budynku zaplecza socjalnego
stadionu przy ul. Dworcowej
28 wraz z budową instalacji
OZE
1.2 Termomodernizacja
zabytkowych budynków
Starego Knurowa wraz z
likwidacją źródeł niskiej
emisji
1.3 Konkursy dla szkół
w zakresie oszczędzania
mediów
1.4. Promocja działań
przyczyniających się do
wzrostu efektywności
energetycznej obiektów –
szkolenia
1.5 Termomodernizacja
obiektu KinoScenaKultura
2.3. System dynamicznej
informacji pasażerskiej II9
2.4. Inteligentny System
Zarządzania Ruchem na
obszarze działania KZK GOP
(ITS KZK GOP)
2.5. Zwiększenie
efektywności energetycznej
oświetlenia ulicznego

Organ
odpowiedzialny

Skutki finansowe dla
podmiotu
realizującego zadanie

EFRR

Gmina Knurów

750 000,00 zł

Gmina Knurów

4 659 281,13 zł

Gmina Knurów

NFOŚiGW /
WFOŚiGW

POIG
2014-2020

Koszt całkowity

Termin realizacji

1 250 000,00 zł

2 000 000,00 zł

II kwartał 2016- IV
kwartał 2017

5 340 718,87 zł

10 000 000,00 zł

II kwartał 2015- IV
kwartał 2018

Bezkosztowo

- zł

do 2020

Gmina Knurów

Bezkosztowo

- zł

do 2020

Centrum
Kultury w
Knurowie

400.000,00 zł

2.000.000,00 zł

do 2020

KZKGOP

22 200 000,00 zł

23 310 000,00 zł

45 510 000,00 zł

III kwartał 2016rIII kwartał 2018r.

KZKGOP

144 551 219,51 zł

151 778 780,49 zł

296 330 000,00 zł

IV kwartał 2017r IV kwartał 2020 r

Gmina Knurów

376 950,00 zł

2 513 000,00

I kwartał 2016-I
kwartał 2017

1600 000,00 zł

2 136 050,00 zł

9

Zadania 2.1. i 2.2 są tożsame z działaniami 1.1.i 1.2 (numeracja zadań odnosi się do zdefiniowanych celów szczegółowych)w związku z czym nie zostają powtórzone
w przedmiotowej tabeli
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Nazwa działania

3.1.Montaż ogniw
fotowoltaicznych na
obiektach sportowych Gminy
Knurów
3.2. Budowa farmy
fotowoltaicznej
3.2. Budowa farmy
fotowoltaicznej

Organ
odpowiedzialny

Skutki finansowe dla
podmiotu
realizującego zadanie

Gmina Knurów

508 350,00 zł

2 891 650,00 zł

3 400 000,00 zł

II kwartał 2016 –
IV kwartał 2016

500 000,00 zł

3 000 000,00 zł

3 500 000,00 zł

III kwartał 2016- II
kwartał 2018

PWiK w
Knurowie sp. z
o.o.
PPHU Komart
Sp.z.o.o

EFRR

NFOŚiGW /
WFOŚiGW

POIG
2014-2020

Koszt całkowity

7 000 000,00 10zł

Termin realizacji

2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Knurów

10

Przedsiębiorstwo zakłada możliwość współfinansowania inwestycji ze środków WFOŚiGW/NFOŚiGW na dzień dzisiejszy nie ustalono montażu finansowego inwestycji
w zestawieniu wskazano jedynie szacunkowy koszt całkowity zadania
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3

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

3.1 Sektory objęte bazową inwentaryzacją emisji
Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) było wyliczenie ilości CO2 w podziale na paliwa
i sektory, wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy w roku bazowym, za
który przyjęto rok 2014.
Decyzja o przyjęciu roku bazowego, jako roku 2014 wynika z faktu, iż po przeanalizowaniu
pozyskanych dla potrzeb opracowania przedmiotowego dokumentu danych właśnie w roku
2014 charakteryzowały się one największą precyzyjnością (w latach poprzednich w wielu
rozpatrywanych obszarach brak było danych pozwalających na określenie zużycia energii
finalnej na terenie Gminy oraz wyznaczenie emisji CO2 objętych (zgodnie z wytycznymi
BEI). Brak danych na lata przed rokiem 2000, a dane z lat 2000-2014 są fragmentaryczne
i niespójne.
BEI pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio
zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji.
Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP bazowa inwentaryzacja emisji objęła:


Budynki i wyposażenie/urządzenia komunalne,



Oświetlenie publiczne,



Inne budynki i urządzenia,
- budynki i wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne),
- budynki mieszkalne,
- przemysł (opcjonalnie, z wyłączeniem zakładów objętych ETS-EU),



Transport drogowy.

Na potrzeby przygotowania BEI na terenie Gminy Knurów dokonano:


szczegółowych uzgodnień z podmiotami wymienionymi w pkt. 1.2 dokumentu,



wizji w terenie,



opracowania ankiet dla podmiotów z sektora przemysłu i sektora usługowo –
biznesowego.

3.2 Całkowita emisja CO2 w Gminie Knurów w roku bazowym 2014
Całkowita Emisja CO2 na terenie Gminy Knurów w oparciu o sektory wskazane powyżej
wynosiła w roku bazowym 2014 – 438224 MgCO2.
Tabela 44 Emisja CO2 w roku bazowym 2014 w podziale na sektory
SEKTORY i emisja CO2

2014
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SEKTORY i emisja CO2
Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publiczne
Przemysł (z wyjątkiem zakładów
uprawnieniami do emisji UE – ETS)
Tabor gminny
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
Pozostałe
RAZEM
Źródło: Opracowanie własne

objętych

systemem

2014
6980
24233
107787
2418

1,6%
5,5%
24,6%
0,6%

handlu
267144
86
599
28806
171
438224

61,0%
0,0%
0,1%
6,6%
0,0%
100%

3.3 Emisji CO2 w sektorach objętych BEI
Sektor mieszkaniowym
Biorąc pod uwagę strukturę funkcji budynków na terenie Gminy zauważamy, iż znaczna
część przypada na budynki mieszkalne. Zgodnie z zapisami wcześniejszej części
opracowania na terenie Gminy występuję miejsca sieć ciepłownicza, z sektora
mieszkaniowego do sieci ciepłowniczej w głównej mierze podłączone są budynki
wielorodzinne, natomiast budynki mieszkaniowe jednorodzinne w przeważającej ilości
posiadają indywidualne źródła ciepła oparte na węglu. Dodatkowo autorzy opracowania
zwracają uwagę, iż w sektorze mieszkaniowym za znaczną cześć emisji CO2 odpowiada
zużycie energii elektrycznej (szczegółowo fakt ten został opisany w rozdziale odnoszącym
się do zidentyfikowanego obszaru problemowego).
Zastosowanie w sektorze mieszkaniowym indywidualnych mocno emisyjnych źródeł ciepła
opartych na węglu oraz wysokie zużycie energii elektrycznej powoduje, iż sektor ten
w roku 2014 odpowiadał za blisko 25% całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy.
Reasumując

biorąc

powyższe

pod

uwagę

priorytetowym

jest

podjęcie

działań

zmierzających do zniwelowania obciążenia emisją CO2 powietrza atmosferycznego przez
sektor mieszkaniowy.
Odbywać się to może poprzez dalsze działania w zakresie dofinansowań wymiany źródeł
ciepła mocno emisyjnych na mniej emisyjne źródła ciepła (kotły węglowe klasy IV, V lub
kotły gazowe oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej).
Należy również wskazać, iż kierunek rozwoju polskiego budownictwa dokładnie określa
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, w myśl, której „Państwa członkowskie
zapewniają, aby:
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a) po dniu 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym
zużyciu energii;
b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz
będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii” (Dz.U. L 153/21
z 18.6.2010, art. 9).
Wymogi prawne od

2018 roku przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii

w nowopowstałych budynkach na terenie Gminy.
Bardzo ważną rolę odegrają również tym przypadku szeroko pojęte działania edukacyjne
w zakresie

zwiększenia

świadomości

ekologicznej

mieszkańców

Gminy

zwłaszcza

w kontekście dużego zużycia energii elektrycznej. Dlatego też w tym sektorze należy
podjąć

działania

edukacyjne

zwiększające

świadomość

społeczną

o

konieczności

wprowadzania działań wpływających na zmniejszenie zużycia tego nośnika.
Sektor transportowy
Największy udział w emisji w sektorze transportowym przypada na transport prywatny
i komercyjny, który w roku 2014 wyniósł 28806 MgCO2.
Emisja w sektorze transportu publicznego w 2014 roku wyniosła 599 Mg.
Komunalny Związek Komunikacji GOP w Katowicach świadczący usługi transportu
publicznego (komunalnego) zgodnie z przesłaną informacją planuje zrealizować zadania
wpływające na gospodarkę niskoemisyjną m.in. na terenie Gminy ( działanie docelowo
obejmuje obszar wszystkich jednostek administracyjnych na których KZKGOP świadczy
usługi przewozów pasażerskich), są to następujące projekty:
 System dynamicznej informacji pasażerskiej II,
 Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze działania KZK GOP (ITS KZK
GOP).
Gmina nie jest organizatorem transportu publicznego, a dysponuje jedynie taborem
samochodowym, w głównej mierze specjalistycznym np. pojazdy OSP, w których
emisyjność CO2 w ogólnym bilansie emisji na terenie gminy wyniosła w roku bazowym 2014
86 MgCO2.
Trudno wskazać działania jakie gmina mogłaby podjąć w tym sektorze, gdyż promocja
samochodów elektrycznych czy zakupu nowych pojazdów o określonym niskim wskaźniku
emisji CO2/km nie jest uzasadniona ekonomicznie z punktu widzenia budżetu Gminy.
Gmina natomiast prowadzi systematyczną ( w miarę możliwości finansowych) modernizację
gminnej infrastruktury drogowej. Działania te wpływają na jakość i bezpieczeństwo
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poruszania się po drogach gminnych oraz skracają czas przejazdu, co wpływa na
ograniczenie emisji CO2 w sektorze transportowym na terenie gminy.
Dodatkowo można wskazać na zadania, które mogą zostać realizowane przez władze
gminne, jak np. działania promujące zdrowy styl życia przy wykorzystaniu mobilności
niezmotoryzowanej (np. rower miejski) oraz stworzenie warunków do jego wdrażania
poprzez sukcesywną realizację ścieżek rowerowych.
Sektor komunalny
Sektor komunalny w głównej mierze został zidentyfikowany na podstawie danych
uzyskanych z UM w Knurowie i charakteryzuje się najlepszymi jakościowo informacjami
i danymi. Emisja CO2 w roku bazowym 2014 wyniosła 6980 MgCO2, co w ogólnym bilansie
emisji na terenie Gminy wynosi 1,6%.
W celu ograniczenia emisji w tym sektorze należy prowadzić działania zmierzające do
modernizacji obiektów znajdujących się w zarządzie Gminy. Przyczynią się niewątpliwie do
tego działania zaplanowane do realizacji w ramach PGN-u w obrębie obiektów z sektora
komunalnego.
Sektor usługowy
Emisja z sektora usługowego w roku bazowym 2014 w ogólnym bilansie emisji CO2 na
terenie Gminy Knurów kształtowała się na poziomie 5,5% i wyniosła 24233 MgCO2.
Potencjał redukcji emisji CO2 w tym sektorze można upatrywać w stosowaniu urządzeń
i instalacji mniej energochłonnych/mniej emisyjnych przez przedsiębiorców, którzy
realizują inwestycje prowadzące do poprawy efektywności energetycznej obiektów
i budynków. Są to procesy niezależne od działań gminy.
Sektor przemysłu
Emisja CO2 związana z sektorem przemysłowym w ogólnym bilansie na terenie Gminy
w roku bazowym 2014 wyniosła 267144 MgCO2 co stanowi 61% całkowitej emisji CO2 na
terenie Gminy. Tak wysoka emisyjność z tego sektora związana jest ze zużyciem
w przemyśle znacznej ilości energii elektrycznej.
Redukcję emisji w tym sektorze upatrywać należy w działaniach modernizacyjnych
wpływających na zmniejszenie energochłonności urządzeń i linii produkcyjnych. Są to
jednak procesy nie zależne od działań gminy.
Sektor oświetlenia publicznego
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Emisja z tego sektora w roku bazowym 2014 wyniosła 2418 MgCO2 i stanowiła 0,6 %
całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy. Ograniczenia emisji w tym sektorze upatrywać
należy

w

zaplanowanych

infrastruktury

do

oświetleniowej,

realizacji
które

działaniach

zostały

modernizacyjnych

wskazane

we

w

wcześniejszej

obrębie
części

opracowania.
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Tabela 45 BEI – Zużycie energii finalnej w roku 2014 na terenie Gminy Knurów

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I
PRZEMYSŁ:
Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publiczne
Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych
systemem handlu uprawnieniami do emisji UE –
ETS)
Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
razem

3435

5375

19576
33225

638
61624

643

127

860

2347 101 78
27418 308 308

310 14
98885 923

Razem

Geotermiczna

Słoneczna
cieplna

Inna biomasa

Olej roślinny

Biopaliwo

Energia odnawialna

Inne paliwa
kopalne

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

Benzyna

Olej napędowy

Olej opałowy

Gaz ciekły

Gaz ziemny

Kategoria

Ciepło/chłód

Energia elektryczna

Końcowe zużycie energii MWh
Paliwa kopalne

0

10439

0
1025 526

23062
224280

40

2030

2030

192347

75035

250612

142671

3241

874

33648 409 512

446
0

30847

100501 936

0

0

302790

874

0

31873 526

40

562601

239
1962

43
0

0

54135
56336

41121
41164

0

0

0

0

0

0

0

0

95256
97500

33648 409 512

57210

41164

0

100501 936

0

0

31873 526

40

660102

TRANSPORT:
Tabor gminny
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
Transport razem

0

0

Razem

250612

142671

0

0

281
1962

Źródło: Opracowanie własne
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Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej
niewytwarzanej lokalnie [Mg/MWh]

0

0

0

6980

0
0
0

107
5
34214 369
0
0

0
0
0

0
0
0

0
103
0

0
0
0

0
0
0

24233
107787
2418

0
0

0
0

154
0
34773 374

0
0

0
0

3085
3187

0
0

0
0

267144
408562

13
0
12295
12308

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

86
599
28806
29491

130

0

34

0

0

0

23315
39570
2418

288
27840
0

474
5538
0

23
70
0

21
82
0

0
0
0

0
0
0

229085
298479

33899
64455

655
6797

0
93

0
137

267
267

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

73
599
16511
17183

64455
0,452

6797
0,202

93
0,227

137
0,267

17449
0,305

Geotermiczna

0

2428

12308
0,299

0
0,364

298

34773
0,346

0
0
0
0

374
0
0,4 0,1

0
0

Słoneczna
cieplna

Olej roślinny

0

4090

298479
1,191

Inna biomasa

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

0

Benzyna

Olej napędowy

Olej opałowy

Gaz ciekły

Gaz ziemny

Ciepło/chłód

Biopaliwo

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem
handlu uprawnieniami do emisji UE – ETS)
Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem
TRANSPORT:
Tabor gminny
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
Transport razem
INNE:
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie ściekami
Emisja ekwiwalentna - metan KWK Szczygłowice
Razem
Odnośne współczynniki emisji CO2 [Mg/MWh]

Energia odnawialna

Inne paliwa
kopalne

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:
Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publiczne

Energia elektryczna

Kategoria

Emisje CO2 (Mg)/emisje ekwiwalentu CO2 [Mg]
Paliwa kopalne

Razem

Tabela 46 BEI – Emisja CO2 w roku 2014 na terenie Gminy Knurów

3187
0,1

0
0

0
0

1,191

Źródło: Opracowanie własne
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4

Działania/zadania i środki zaplanowane na okres 2014-2020

4.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
4.1.1 Zobowiązania wynikające z prawa europejskiego
Działania podejmowane w celu zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
mieszkańców należą do obowiązków własnych jednostki samorządu terytorialnego.
Jednocześnie władze samorządowe zobligowane są do przestrzegania zapisów prawa
krajowego i wspólnotowego wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Pakiet energetyczno-klimatyczny. Pakiet 3x20
W marcu 2007 roku został przyjęty przez Parlament Europejski i przywódców krajów
członkowskich UE pakiet klimatyczno- energetyczny, który zawiera następujące cele dla
Unii Europejskiej:


zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r.
w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie, co do
redukcji gazów cieplarnianych,



zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do
20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych,



zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do
prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

Wdrożenie pakietu klimatycznego wsparte jest szeregiem dyrektyw, na mocy których
zostały zainicjowane postawy proekologiczne we wszystkich energochłonnych sektorach
gospodarki poszczególnych krajów do głównych aktów prawnych w tym zakresie należą:
Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
Dyrektywa

ustanawia

wspólne

ramy

działań

na

rzecz

promowania

efektywności

energetycznej w UE dla osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej o 20%
(zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla
dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto, określa zasady
opracowane

w

celu

usunięcia

barier

na

rynku

energii

oraz

przezwyciężenia

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych
celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020.
Wymogi dyrektywy są kluczowe dla wdrażania środków UE w latach 2014-2020. Państwa
członkowskie mają zachęcać do stosowania instrumentów finansowania, by ułatwiać
realizację celów dyrektywy.
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Dodatkowo wdrożenie dyrektywy nakłada na państwa członkowskie UE poniższe obowiązki:
-

Wspieranie

inwestycji

w

renowację

zasobów

budynków

mieszkaniowych

i użytkowych i coroczna renowacja 3% powierzchni ogrzewanych/ chłodzonych
budynków rządowych - za 40 % zużycia energii końcowej w UE odpowiadają
budynki,
-

Nabywanie produktów, usług i budynków o dobrej charakterystyce energetycznej –
do końca 2020 wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu energii,

-

Wdrożenie

systemu

zobowiązującego

do

uzyskania

oszczędności

przez

dystrybutorów energii w wysokości 1,5% rocz. wolumenu sprzedaży energii,
-

Podawanie do publicznej wiadomości oszczędności energii osiągniętych przez każdą
stronę zobowiązaną,

-

Program zachęt dla MŚP11 do wykonania audytów energetycznych,

-

Poddanie dużych przedsiębiorstw audytowi energetycznemu.

Odnosząc wyżej wskazane obowiązki na płaszczyznę jednostki samorządu terytorialnego
niezwykle

istotnym

jest

podejmowanie

działań

zmierzających

do

przyjmowania

zintegrowanych i zrównoważonych planów na rzecz efektywności energetycznej (np.
SEAP, PGN) wraz z jasno określonymi celami, do włączania obywateli w proces
opracowywania i wdrażania tych planów oraz do właściwego informowania ich o treści
planów i o postępach w realizacji celów.
Plany takie mają przynieść znaczną oszczędność energii, w szczególności, jeżeli są
wdrażane w ramach systemów zarządzania energią, które umożliwiają zainteresowanym
instytucjom publicznym lepsze zarządzanie zużyciem energii.
Dyrektywa ramowa 2005/32/WE
Dyrektywa ustanawia ogólne zasady dotyczące wymogów ekoprojektu dla produktów
wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzje podejmowane na etapie
projektowania. Dlatego niezwykle ważnym jest świadome projektowanie konkretnych
wyrobów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu ich życia: produkcji,
eksploatacji i na etapie unieszkodliwiania odpadów.

11

Małych i Średnich Przedsiębiorstw
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Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków.
Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy
charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na
ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez
stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności
cieplnej), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy
odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania.

4.1.2 Zobowiązania wynikające z prawa krajowego
Zgodność Planu ze strategicznymi długookresowymi dokumentami prawa krajowego
przedstawiona zostaje poniżej:
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków.
Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych,
które

zostały

podzielone

na

osiem

części

(zgodnych

ze

strategicznymi

celami

rozwojowymi). Są to:






W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:
-

Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna,

-

Polska Cyfrowa,

-

Kapitał ludzki,

-

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko,

W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:
-

Rozwój regionalny,

-

Transport,

W obszarze efektywności i sprawności państwa:
-

Kapitał społeczny,

-

Sprawne państwo.

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z celem głównym Długookresowej
Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności działania wskazane do
realizacji w ramach Planu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy
Knurów, założenia Planu wpisują się bowiem w obszar strategiczny – Konkurencyjność
i innowacyjność gospodarki – Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020
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Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz
poprawę jakości życia ludności.
Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne:


Sprawne i efektywne państwo,



Konkurencyjna gospodarka,



Spójność społeczna i terytorialna.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów jest kompatybilny z zapisami Strategii
Rozwoju Kraju określonymi w drugim obszarze strategicznym Cel II.6 Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko gdyż działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu
wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy i ograniczą
emisję CO2 z zewidencjonowanych sektorów.
Polityka energetyczna Polski do roku 2030
Celem głównym Strategii jest: Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych
pokoleń

z

uwzględnieniem

ochrony

środowiska

oraz

stworzenie

warunków

do

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić
Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.
Cele szczegółowe:


Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,



Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię,



Poprawa stanu środowiska.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów wpisuje się swoimi założeniami
w określone wyżej cele szczegółowe Polityki energetycznej Polski do roku 2030.
Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe perspektywa do 2020
Strategia

Bezpieczeństwo

zintegrowanych

strategii

Energetyczne
rozwoju.

Z

środowiskowe
jednej

(SBEiŚ)

strony

jest

jedną

uszczegóławia

z

9

zapisy

średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie
energetyki i środowiska, z drugiej zaś, stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej
Polski i innych programów rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji SBEiŚ.
Ponadto w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, SBEiŚ koresponduje z celami
rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim
w dokumencie Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
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sprzyjającego włączeniu społecznemu (wpisując się także w jej kluczowe inicjatywy
przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w założenia SBEiŚ.

4.1.3 Długoterminowy cel strategiczny
Biorąc pod uwagę:
stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Knurów,

-

zapotrzebowanie Gminy na energię pierwotną,

-

zapisy prawa europejskiego i krajowego w zakresie efektywności energetycznej
obiektów,

został określony długoterminowy cel główny/strategiczny, który brzmi:
Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie gospodarki
niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu
nośników energii na terenie Gminy Knurów.
Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu strategicznego
mają długofalowe procesy w zakresie m.in.:


monitoringu energetycznego,



szeroko pojętej edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy oraz pracowników
Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek,



działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną dostaw,



działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie.

Działania te nie są projektami, lecz długofalowymi procesami, które w perspektywie czasu
przynoszą kumulujące się oszczędności energii.


Monitoring energetyczny Gminy,

Monitoring zużycia oraz produkcji energii jest metodą powszechnie znaną, jako sposób
ograniczenia finansowego, który w konsekwencji przełoży się na poziom obniżenia emisji.
Najprostszą metodą umożliwiającą prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej
i cieplnej jest utworzenie bazy energetycznej w gminie obejmującej obiekty gminne oraz
punkty oświetleniowe stanowiącej mechanizm monitorujący zużycie nośników przez
obiekty gminne. Aby monitoring energetyczny gminy przyniósł oczekiwane rezultaty
kluczowym jest przeprowadzenie:
-

audytu

początkowego

pozwalającego

określić

bieżący

stan

obiektów

administrowanych przez Gminę,
-

bieżącej aktualizacji danych dotyczących zużycia mediów,
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-

analizy danych w ustalonych okresach i porównywanie obiektów w zakresie
wskaźników zużycia, kosztów i efektów na jednostkę (m2, użytkownik).

Utworzona w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej baza danych stanowić będzie
doskonały instrument do bieżącego monitoringu zużycia energii finalnej w obiektach
administrowanych przez Gminę, jednocześnie przy bieżącej analizie zużycia mediów
w poszczególnych obiektach pozwoli przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościami w ich
zużyciu.


Edukacja ekologiczna społeczeństwa,

Edukacja ekologiczna winna być prowadzona pośród:
-

Pracowników jednostek samorządowych, jednostek organizacyjnych.
Ma ona na celu wskazywanie dobrych praktyk w bieżących działaniach pracowników
jednostek samorządowych.

-

Mieszkańców Gminy w tym dzieci i młodzieży
Akcje edukacyjne można prowadzić podczas imprez cyklicznie organizowanych
przez władze gminne. Kluczowym jest wskazanie możliwości działań wpływających
na prawidłową gospodarkę odpadami, gospodarowanie zużyciem wody oraz
zużyciem światła, zakupem sprzętu gospodarstwa domowego o parametrach wysoce
energooszczędnych, a przede wszystkim stosowanie nowoczesnych źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych. Wprowadzenie działań prośrodowiskowych przyczyni
się do ograniczenia zużycia energii pierwotnej w obrębie Gminy.
Akcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach powinny być również skierowane do
dzieci i młodzieży, aby standardy zachowań były wdrażane już od najmłodszych lat.



Działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną i ograniczenie
emisji substancji szkodliwych w obiektach sektora publicznego

Niezwykle istotnym jest również, aby Gmina prowadziła horyzontalne działania
związane z efektywnością energetyczną i ograniczenie emisji substancji szkodliwych:
-

zakup urządzeń elektronicznych o możliwie niskim poborze energii (stosowne zapisy
w dokumentach

odnoszących

się

do

zamówień

publicznych.

Wykorzystanie

kryteriów Energy Star jako kryterium minimum podczas organizacji przetargów
pozwoli ustrzec jednostkę przed zakupem nieefektywnych urządzeń).
Potencjału oszczędności na poziomie 50 % w tym zakresie (zakup i wykorzystanie
urządzeń biurowych) można upatrywać między innymi w:
 zastąpieniu monitorów konwencjonalnych monitorami LCD/LED,
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 zastąpienie

osobnych

urządzeń

jednofunkcyjnych

scentralizowanymi

urządzeniami wielofunkcyjnymi,
 zastąpienie drukarek osobistych drukarką centralną (oraz urządzeniami
wielofunkcyjnymi.
 elektroniczny obieg dokumentów w celu obniżenia emisji CO2, politykę
racjonalnego użytkowania wody, ciepła i energii w obiektach gminnych.


Działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie

W ramach swoich kompetencji Gmina utrzymuje sieć dróg lokalnych, których stan często
jest niezadowalający (spękania, uskoki, pęknięcia, ubytki, wyrwy), które powodują
obniżenie średniej prędkości przejazdu i płynności ruchu, a co za tym idzie powodują
zwiększenie zużycia paliwa i emisję szkodliwych substancji. W ramach nakładów na
bieżące utrzymanie dróg wykonywane są prace remontowe poprawiające, jakość sieci
drogowej, a tym samym upłynniające ruch i zmniejszenie zużycia paliwa i emisji
zanieczyszczeń. Działania te są planowane w okresach rocznych i nie są ujmowane, jako
odrębne inwestycje, jednakże ich wpływ na obniżenie emisji jest niezaprzeczalny.

4.2 Krótko/średniookresowe cele/działania
Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele
szczegółowe.
Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy,
Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2 pochodzących
zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła oraz z sektora transportu drogowego.
Cel szczegółowy III – Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii na
terenie Gminy.
Oddziaływanie celu głównego oraz celów szczegółowych przyniesie następujące korzyści:


redukcję emisji gazów cieplarnianych,



zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,



redukcję zużycia energii finalnej,



ograniczenie wpływu działań JST na emisję gazów cieplarnianych,



wykorzystanie technicznego, potencjału energii odnawialnej na terenie Gminy,



poprawę jakości powietrza na terenie Gminy,

zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.
Cele

szczegółowe

realizowane

będą

poprzez

konkretne

działania

inwestycyjne

i nieiwestycyjne wskazane w kolejnym rozdziale opracowania.
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Tabela 47 Zestawienie celów wynikających z programu gospodarki niskoemisyjnej
Długoterminowy
cel strategiczny

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie
gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym i
efektywnym wykorzystaniu nośników energii na terenie Gminy Knurów
Cel szczegółowy I

Cele szczegółowe

Cel szczegółowy II
Cel szczegółowy III

Wzrost efektywności energetycznej obiektów na
terenie Gminy
Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2
pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł
ciepła oraz z sektora transportu drogowego.
Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych
Źródeł Energii na terenie Gminy.

Źródło: opracowanie własne

Zarówno długoterminowy cel strategiczny jak i cele szczegółowe wpisują się
w założenia

dokumentów

o

znaczeniu

strategicznym

dla

Gminy,

co

zostało

uargumentowane w pkt.2.2.2 przedmiotowego opracowania.
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Tabela 48 Tabela działań krótko/średniookresowych
Cel Szczegółowy

Cel szczegółowy I –
Wzrost
efektywności
energetycznej
obiektów na terenie
Gminy

Nazwa działania

Organ
odpowiedzialny

Termin
realizacji

1.1Termomodernizacja
budynku zaplecza
socjalnego stadionu przy
ul. Dworcowej 28 wraz z
budową instalacji OZE

Gmina Knurów

II kwartał
2016- IV
kwartał 2017

1.2 Termomodernizacja
zabytkowych budynków
Starego Knurowa wraz z
likwidacją źródeł niskiej
emisji

Gmina Knurów

II kwartał
2015- IV
kwartał 2018

1.3. Konkursy dla szkół
w zakresie oszczędzania
mediów

Gmina Knurów

2016-2020

Wskaźnik Produktu
1 Budynek komunalny poddany
termomodernizacji
Montaż 2 instalacji OZE
(pompa głębinowa do ogrzewania
budynku, kolektory słoneczne do
podgrzewania ciepłej wody
użytkowej)
14 budynków komunalnych
poddanych termomodernizacji
wraz z likwidacją niskiej emisji
poprzez wymianę istniejących
źródeł ciepła (indywidualne piece
węglowe) na piece gazowe
zasilane z miejskiej sieci

Wszystkie placówki oświatowe

Wskaźnik rezultatu
Redukcja zużycia energii – 270
MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 109 Mg/a
Roczna produkcja energii z OZE –
8,7 MWh/a

Redukcja zużycia energii – 2236
MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 796 Mg/a

Redukcja zużycia energii – 1
MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 1,1 Mg/a

Uwagi

Zakres wg fiszki ZIT

Zakres wg fiszki ZIT

Regulamin do opracowania.
Konkurs obejmie wszystkie
placówki po uprzedniej
analizie zużycia mediów

1.4. Promocja działań
przyczyniających się do
wzrostu efektywności
energetycznej obiektów
– szkolenia

Gmina Knurów

do 2020

3 szkolenia

Niemierzalne

Wykonane bezkosztowo
przez podmioty trzecie
wykonujące zadania z
zakresu edukacji
ekologicznej.

1.5. Termomodernizacja
obiektu
KinoScenaKultura

Centrum Kultury
w Knurowie

do 2020

1 budynek komunalny poddany
termomodernizacji

Redukcja zużycia energii –153
MWh/a
Redukcja emisji CO2 –35 Mg/a

-
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Cel Szczegółowy

Nazwa działania

2.1Termomodernizacja
zabytkowych budynków
Starego Knurowa wraz z
likwidacją źródeł niskiej
emisji12

Cel szczegółowy IIRedukcja
zanieczyszczeń,
szczególnie PM10,
CO2 pochodzących
zwłaszcza
z indywidualnych
źródeł ciepła oraz z
sektora transportu
drogowego.

2.2 Termomodernizacja
budynku zaplecza
socjalnego stadionu przy ul.
Dworcowej 28 wraz z
budową instalacji OZE13

Organ
odpowiedzialny

Gmina Knurów

Gmina Knurów

Termin
realizacji

Wskaźnik Produktu

II kwartał
2015- IV
kwartał 2018

14 budynków komunalnych
poddanych termomodernizacji
wraz z likwidacją niskiej emisji
poprzez wymianę istniejących
źródeł ciepła (indywidualne piece
węglowe) na piece gazowe
zasilane z miejskiej sieci

II kwartał
2016- IV
kwartał 2017

1 Budynek komunalny poddany
termomodernizacji
Montaż 2 instalacji OZE (pompa
głębinowa do ogrzewania
budynku, kolektory słoneczne do
podgrzewania ciepłej wody
użytkowej)

Wskaźnik rezultatu

Redukcja zużycia energii – 2236
MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 796 Mg/a

Redukcja zużycia energii – 270
MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 109 Mg/a
Roczna produkcja energii z OZE –
8,7 MWh/a

Uwagi

Zakres wg fiszki ZIT

Zakres wg fiszki ZIT

Zakres zgodny z fiszką
2.3. System dynamicznej
informacji pasażerskiej II

KZK GOP

III kwartał
2016 - III
kwartał 2018

Liczba powstałych lub
rozbudowanych systemów ITS - 1

Uniknięta emisja CO2 w wyniku
funkcjonowania transportu
publicznego - 1.246,98 Mg.

Wartość wskaźnika
rezultatu dotyczy całego
zakresu projektu – zgodny z
fiszką
Zakres zgodny z fiszką

2.4. Inteligentny System
Zarządzania Ruchem na
obszarze działania KZK GOP
(ITS KZK GOP)

2.5. Zwiększenie
efektywności energetycznej
oświetlenia ulicznego

KZK GOP

Gmina Knurów

IV kwartał
2017 - IV
kwartał 2020

Liczba powstałych lub
rozbudowanych systemów ITS - 1

Uniknięta emisja CO2 w wyniku
funkcjonowania transportu
publicznego -6 097,3 Mg

I kwartał
2016-I
kwartał 2017

Liczba zmodernizowanych
punktów oświetleniowych 300 szt.

Redukcja zużycia energii –
53,7 MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 64 Mg/a

Wartość wskaźnika
rezultatu dotyczy całego
zakresu projektu – zgodny z
fiszką

Zakres zgodny z fiszką ZIT

12
13

Działanie swoim zakresem wpisuje się w obydwa zdefiniowane cele szczegółowe stąd powtórzono go dwukrotnie w przedmiotowym zestawieniu tabelarycznym
Działanie swoim zakresem wpisuje się w oba zdefiniowane cele szczegółowe stąd również zostaje dwukrotnie powtórzone w zestawieniu
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Cel Szczegółowy

Nazwa działania

3.1.Montaż ogniw
fotowoltaicznych na
obiektach sportowych
Gminy Knurów
Cel szczegółowy III
Wzrost udziału
energii pochodzącej
z Odnawialnych
Źródeł Energii na
terenie Gminy

3.2. Budowa farmy
fotowoltaicznej

3.3. Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy
1MW

Organ
odpowiedzialny

Gmina Knurów

PWiK w
Knurowie Sp. z
o.o.
PPHU
KOMART Sp. z o. o

Termin
realizacji

Wskaźnik Produktu

II kwartał
2016 –
IV kwartał
2016

Montaż 2 instalacji OZE (ogniw
fotowoltaicznych)

III kwartał
2016- II
kwartał 2018

Montaż 1 instalacji OZE (farmy
fotowoltaiczna)

2017

Budowa 1 instalacji OZE (farma
fotowoltaiczna o mocy 1MW)

Wskaźnik rezultatu

Redukcja zużycia energii – 377
MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 449 Mg/a

Roczna produkcja energii z OZE –
124 MWh/a
Redukcja zużycia energii – 124
MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 147 Mg/a
Roczna produkcja energii z OZE –
988 MWh/a
Redukcja zużycia energii – 988
MWh/a
Redukcja emisji CO2 – 1176 Mg/a

Uwagi

Zakres zgodny z fiszką ZIT

Zakres zgodny z fiszką ZIT

Źródło: Opracowanie własne
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Wskazane w powyższej tabeli działania wpłyną na redukcję emisji z zdefiniowanego na
podstawie inwentaryzacji w terenie obszaru problemowego (indywidualne źródła ciepła),
stanowią również konsekwencję opracowanej BEI, która zdefiniowała zużycie energii
finalnej oraz odpowiadającą jej emisję CO2 w sektorach objętych inwentaryzacją.
Szczegółowy opis zadań wskazanych w tabeli 49 w podziale na odpowiadające im cele
szczegółowe.
Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy
Działanie 1.1. Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu przy ul.
Dworcowej 28 wraz z budową instalacji OZE
Zadanie swoim zakresem obejmuje termomodernizację budynku (wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian i stropów, izolacja fundamentów) wraz
z likwidacją starej kotłowni węglowej i zastąpienie jej instalacją OZE: pompą głębinową do
ogrzewania budynku, kolektorami słonecznymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania.
Działanie 1.2. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa wraz
z likwidacją źródeł niskiej emisji
Zadanie obejmuje termomodernizację 14 budynków mieszkalnych Starego Knurowa
(objętych ochroną konserwatorską) wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez likwidację
istniejących źródeł ciepła (indywidualne piece węglowe) i wykonanie nowej instalacji, co
i cwu wraz z piecem gazowym zasilanym z istniejącej sieci gazowej. W bezpośrednim
sąsiedztwie ww. budynków nie ma sieci centralnego ogrzewania. Projekt przewiduje
likwidacje istniejących piców węglowych i termomodernizację ścian zewnętrznych budynku
i dachu wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej oraz robotami towarzyszącymi
(między innymi: wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, osuszenie części
podpiwniczonej oraz parteru z wykonaniem warstw izolacyjnych, wykonanie drenażu,
nowych tynków, posadzek, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, co i cwu, wodno –
kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie nowych posadzek i ścianek działowych wraz
z warstwami okładzin, budowa pionów spalinowo - wentylacyjnych, pozostałe roboty
wykończeniowe i zagospodarowanie terenu, w tym realizacja przyłączy infrastruktury).
Projekt wspierać będzie procesy rewitalizacyjne poprzez poprawę warunków życia
mieszkańców dzielnicy oraz poprawę estetyki otoczenia i przestrzeni publicznej.
Działanie 1.3. Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów.
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Działanie bezinwestycyjne polegające na realizacji programu oszczędności w zużyciu
mediów w placówkach oświatowych i edukacyjnych znajdujących się na terenie Gminy
Knurów. Działanie to swoim zakresem wpisuje się w opisany w ramach realizacji
długoterminowego

celu

strategicznego

proces

w

zakresie

edukacji

ekologicznej

społeczeństwa.
Działanie to zmierza do osiągnięcia jak najwyższych oszczędności w zużyciu energii
elektrycznej, wody i paliwa do celów grzewczych. Oszczędności te zostaną uzyskane
poprzez świadome i racjonalne zarządzanie mediami przez pracowników placówek oraz
użytkowników.
W oparciu o opracowany regulamin, w konkursie zostanie przeprowadzona ocena
uczestniczących placówek, a zwycięzcy otrzymają nagrody. Istotnym elementem jest
kontynuacja prowadzenia pełnego monitoringu mediów i zaangażowanie wszystkich szkół,
tak by wskazać liderów działań, a jednocześnie móc nagrodzić za udział w oszczędnościach
każdą placówkę.
Działanie

1.4.

Promocja

działań

przyczyniających

się

do

wzrostu

efektywności

energetycznej obiektów – szkolenia
Działanie zakłada organizację na terenie Gminy Knurów trzech dedykowanych szkoleń
promujących dobre praktyki wpływające na wzrost efektywności energetycznej obiektów
na terenie gminy.
Szkolenia dedykowane będą mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom prowadzącym
działalność gospodarczą na terenie Gminy.
Władze gminne zakładają (w celu realizacji przedmiotowego zadania) skorzystać z ofert
firm Zewnętrznych, które świadczą usługi związane z prowadzeniem tego typu szkoleń
w ramach pozyskanych dofinansowań (np. w ramach konkursu Edukacji Ekologicznej
dofinansowanej przez NFOŚiGW).
Działanie 1.5 Termomodernizacja obiektu KinoScenaKultura
Inwestycja polega na termomodernizacji obiektu komunalnego pełniącego funkcję
kulturalno oświatową w Gminie Knurów. Budynek mieści się w Knurowie przy ul.
Niepodległości 26. Inwestycja termomodernizacji obiektu kina Centrum Kultury w Knurowie
będzie realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014- 2020.
Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2 pochodzących
zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła oraz z sektora transportu drogowego.
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Działanie 2.1. oraz Działanie 2.2 – zostały opisane w ramach celu szczegółowego I ich
zakres merytoryczny wpływa na redukcję zanieczyszczeń szczególnie tych pochodzących
z indywidualnych źródeł ciepła, zatem wpisują się swym zakresem również w cel
szczegółowy II.
Działanie 2.3.System Dynamicznej informacji pasażerskiej II.
Organem odpowiedzialnym za realizację projektu jest KZK GOP świadczący usługi
transportu publicznego na obszarze Gminy Knurów.
Zasięg projektu obejmuje obszar woj. śl. w szczególności gminy tworzące Komunikacyjny
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (tj. Katowice, Bytom,
Bobrowniki, Będzin, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice,
Gliwice, Imielin, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice,
Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec,
Sośnicowice, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze), Miasto Tychy oraz gminy: Łaziska
Górne, Ornontowice, Orzesze i Wyry.
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) ma na celu rozszerzenie
informatycznego systemu usprawniającego proces zarządzania transportem publicznym,
wykorzystującego rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Projekt
pozwoli na zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego na obszarze działalności
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, poprzez zahamowanie niekorzystnej
tendencji wzrostu liczby przejazdów indywidualnych przy jednoczesnym zmniejszaniu się
liczby

przejazdów

komunikacją

publiczną.

Projekt

wpłynie

na

integrację

sieci

transportowej w subregionie centralnym, w wyniku realizacji projektu nie tylko na terenie
KZK GOP, ale również zainteresowanych gmin ościennych. Nie bez znaczenia są również
efekty środowiskowe, wynikające ze zwiększonej atrakcyjności transportu publicznego na
obszarze

KZK

GOP.

System

Dynamicznej

Informacji

Pasażerskiej,

jako

jeden

z inteligentnych systemów transportowych przyczyni się do zwiększenia:
• dostępności informacji dla pasażerów,
• atrakcyjności transportu organizowanego przez KZK GOP,
• bezpieczeństwa publicznego transportu samochodowego,
• punktualności środków transportu zbiorowego.
Dodatkowo System zapewni możliwość przekazywania użytkownikom informacji o sytuacji
ruchowej na kluczowych trasach Aglomeracji.
Działanie 2.4 Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze działania KZK GOP (ITS
KZK GOP)
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Organem odpowiedzialnym za realizację projektu jest KZK GOP świadczący usługi
transportu publicznego na obszarze Gminy Knurów.
Zasięg projektu obejmuje obszar woj. śl. w szczególności gminy tworzące Komunikacyjny
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (tj. Katowice, Bytom,
Bobrowniki, Będzin, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice,
Gliwice, Imielin, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice,
Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec,
Sośnicowice, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze).
Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu zarządzania ruchem na obszarze
działalności KZK GOP, w oparciu o istniejące i wdrażane na terenie Związku inteligentne
systemy transportowe (w tym ich integracja). Wdrożenie projektu „Inteligentnego Systemu
Zarządzania Ruchem na obszarze działania KZK GOP” ma przyczynić się do: zwiększenia
udziału publicznego transportu zbiorowego w podróżach realizowanych na obszarze
działania KZK GOP, poprawy płynności ruchu, skrócenia czasów podróży, poprawy
bezpieczeństwa uczestników ruchu, ograniczenia zużycia paliwa i zanieczyszczenia
powietrza oraz zmniejszenia zużycia energii i kosztów utrzymania infrastruktury
transportowej. Realizacja projektu przyczyni się również do integracji sieci transportowej
w obrębie Aglomeracji Górnośląskiej.
Zakłada się, że przedsięwzięcie będzie obejmować budowę nowoczesnego, zintegrowanego
systemu inteligentnego zarządzania ruchem, składającego się, co najmniej z następujących
elementów:
•

podsystemu obszarowego sterowania ruchem, uwzględniającego w szczególności:
o system sterowania obszarowego ruchem drogowym na sieci głównych ciągów
komunikacyjnych obsługiwanych przez operatorów KZK GOP, nadający priorytet
dla transportu publicznego,
o strukturę centrów sterowania ruchem w Metropolii Górnośląskiej,

•

podsystemu informacji dla kierowców, w tym:
o systemu kierowania pojazdów na trasy alternatywne z zastosowaniem znaków
o zmiennej treści,
o systemu informowania o zdarzeniach nadzwyczajnych,

•

podsystemu informacji pasażerskiej, uwzględniającego przynajmniej:
o system informacji dla obsługi węzłów przesiadkowych Park & Ride i informacji
parkingowej,
o elektroniczną platformę planowania podróży na obszarze działania KZK GOP
z uwzględnieniem wszystkich dostępnych środków transportu,
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o system informowania o zdarzeniach nadzwyczajnych,
•

podsystemu monitoringu wizyjnego,

•

podsystemu zarządzania transportem publicznym.

Celem realizacji projektu jest podniesienie sprawności i efektywności transportu na
obszarze KZK GOP. Przewiduje się, że wdrożenie systemu pozwoli na osiągnięcie
wymiernych korzyści w zakresie:


zwiększenia przepustowości dróg,



poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,



skrócenia czasów podróży i zmniejszenia zużycia energii,



redukcji emisji spalin,



poprawy komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, podróżujących
transportem zbiorowym oraz pieszych,



redukcji kosztów zarządzania taborem transportu publicznego,

poprawy odbioru transportu publicznego w aglomeracji.
Działanie 2.5 Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego
Modernizacja oświetlenia w ok. 300 punktach świetlnych na obszarze największych osiedli
mieszkaniowych oraz w centrum miasta poprzez zastąpienie starych lamp sodowych
nowoczesnymi i ekologicznymi oprawami energooszczędnymi.
Cel szczegółowy III Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii
na terenie Gminy
Działanie 3.1. Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach sportowych Gminy Knurów
Działanie swoim zakresem obejmuje wykonanie systemu podgrzewania wody w basenie
oraz

wody użytkowej

z

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii tj.

ogniw

fotowoltaicznych- Pływalnia kryta i hala sportowa MOSiR. Wykonanie ogrzewania budynku
z wykorzystaniem

odnawialnych

źródeł

energii

tj.

ogniw

fotowoltaicznych

wraz

z wykonaniem systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej- Pływalnia kryta AquaRelax.
Działanie 3.2. Budowa farmy fotowoltaicznej
Działanie dotyczy budowa farmy fotowoltaicznej pozyskującej energię elektryczną
z promieni słonecznych na potrzeby zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków oraz 2
obiektów administracyjnych przedsiębiorstw.
Działanie 3.3. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW
Zgodnie z ankietą przesłaną przez PPHU KOMART Sp. z o.o., w obrębie infrastruktury spółki
w roku 2017 planowana jest do utworzenia farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW.
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Wskaźniki monitorowania

Ze względu, zatem na fakt, iż sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz
w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu
2008 roku dla docelowego roku realizacji (2020) Planu przewiduje się osiągnięcie
wskaźników, które wpisują się bezpośrednio w zidentyfikowany cel główny/strategiczny
i odnoszą się do celów zdefiniowanych w Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym są nimi:


poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego (2014):136281 MgCO2 , tj.
31,1%,



zużycie energii finalnej – redukcja w stosunku do prognozy na 2020:2653 MWh, tj. 0,4%,



udziału energii z OZE w bilansie na rok 2020: 10,3 %14.

Częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia wskaźników
Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia
wskaźników nie może być zbyt duża (<2 lat), gdyż zmiany będą przypuszczalnie na granicy
błędu pomiaru. Z kolei przyjmowanie okresów zbyt dużych (> 4 lat) powoduje, iż
zarządzanie planem i reakcja na odchylenia od zamierzonych wartości są znacznie
utrudnione i powolne. Gmina wykona pośrednią inwentaryzację emisji w połowie okresu
realizacji programu, kierując się identyczną metodologią jak w poniższym opracowaniu,
aktualizując opracowaną na cele przygotowanie PGN bazę danych.
Zgodnie z zakresem kompetencji wydziałów wchodzących w skład Urzędu Miasta Knurów,
Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska oraz Wydział
Inwestycji Miejskich zajmować się będą szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu
gospodarki niskoemisyjnej.
Monitorowanie wskaźników wskazanych powyżej znajdzie się gestii przedmiotowych
wydziałów.

14

wliczając obligatoryjny udział 20% zielonej energii w każdej kWh prądu elektrycznego, udział obejmuje
również współwspalanie biomasy przez spółkę Megawat.
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Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Procedura aktualizacja dokumentu będzie prowadzona w identyczny sposób jak dla
pozostałych dokumentów strategicznych Gminy.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej będzie Urząd
Miasta Knurów.
Podstawą do aktualizacji PGN będą:


Wnioski interesariuszy, w tym dostarczenie do Urzędu - przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą na terenie gminy - wypełnionych o informację dotyczące
inwestycji wpływających na gospodarkę niskoemisyjną ankiet (wzór ankiety
w załączniku),



Wyniki pośredniej inwentaryzacji emisji (MEI),



Ewaluacja programu,



Zmiany

otoczenia

prawnego

i

gospodarczego

(polityka

klimatyczna,

nowe

technologie),


Otwarcie nowych możliwości finansowania.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej będzie Urząd
Miasta w Knurowie.
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Uwagi i wnioski

Niniejszy dokument wyznacza kierunek działań dla Gminy w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej. Realizacja konkretnych zadań oraz ich zakres uzależnione będą od
kondycji finansowej Gminy.
Zastrzeżenia:
1. Realizacja zadań może być uzależniona od możliwości dofinansowania ich przez środki
zewnętrzne.
2. Wysokość proponowanych dofinansowań może ulec zmniejszeniu.
3. Realizacja proponowanych dofinansowań nie wyklucza kontynuacji prowadzonych
obecnie przez Gminę programów dofinansowań.

Opracowanie:
Biuro Doradcze Altima S.C
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice
fax 32 750 86 84
www.biuroaltima.pl
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11 Załączniki

11.1 Założenia do obliczeń (zapotrzebowanie na ciepło i paliwa w budynkach)
Nazwa parametru

Wartość

Jednostka

Zapotrzebowanie na ciepło budynku nieocieplonego 2014

250

kWh/m2

Zapotrzebowanie na ciepło budynku ocieplonego 2014

110

kWh/m2

Średnia ilość dni grzewczych w latach 1995-2014

207

dzień

Sprawność kotła węglowego komorowego starego typu

50

%

Sprawność nowego typu komorowego kotła węglowego

65

%

Sprawność kotła węglowego z aut. podajnikiem paliwa

75

%

Sprawność kotła biomasowego z aut. podajnikiem paliwa

85

%

Sprawność kominka

50

%

Sprawność kotła olejowego

91

%

Sprawność kotła gazowego

95

%

Sprawność kolektora słonecznego

22

%

300

%

Sprawność elektrycznego grzejnika bezpośredniego

99

%

Sprawność przesyłu

95

%

Sprawność akumulacji

96

%

Sprawność regulacji i wykorzystania

90

%

Sprawność pompy ciepła

Całkowita sprawność instalacji grzewczej budynku:
ηH,tot= ηH,g • ηH,d • ηH,s • ηH,e
gdzie:
ηH,tot – sprawność całkowita
ηH,g – sprawność wytwarzania dla źródła ciepła
ηH,d – sprawność przesyłu
ηH,s – sprawność akumulacji
ηH,e – sprawność regulacji i wykorzystania
Rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach [J]
Qr= (A • Z • t • 0,33)/ ηH,tot
gdzie:
A – powierzchnia budynku [m2]
Z – oszacowane zapotrzebowanie [W/m2]
t – okres grzewczy [sekundy]
Ograniczenie zużycia po termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła
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Qpt=Qr1 - Qt
gdzie:
Qr1 - rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach przed termomodernizacją lub wymianie źr.
ciepła
Qt- rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach po termomodernizacji lub wymianie źr. ciepła
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11.2 Wzór Ankiety
Ankieta
W związku z przygotowywanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów zwracamy się
z prośbą do przedsiębiorców o wypełnienie poniższej ankiety (karty informacyjnej).
Wszystkich Państwa prosimy o uzupełnienie punktów 1,2 ankiety.
Dodatkowo ci z pośród Państwa, którzy planują realizację inwestycji wpływających na
gospodarkę niskoemisyjną na terenie Gminy proszeni są o uzupełnienie wszystkich informacji
zawartych w ankiecie. Przekazane przez Państwa informacje w zakresie planowanych do realizacji
inwestycji zostaną zamieszczone w dokumencie ogólnodostępnym na stronie Urzędu Miasta
w Knurowie, a ich zgłoszenie oznacza wyrażenie woli ich realizacji we wskazanym zakresie
i terminie. W przypadku niepełnych informacji dotyczących inwestycji (brak odpowiedzi na
którekolwiek pytanie zawarte w ankiecie) nie będą one uwzględniane w opracowaniu.
Ankiety nie są podstawą do przyznania dofinansowania.
Nazwa ………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………
1. Nazwa i adres przedsiębiorstwa,
NIP Profil działalności Dane
kontaktowe osoby udzielającej
informacji.

NIP ………………………………………………………………
Profil działalności ………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………
Email ………………………………………………………………

Powierzchnia zabudowana: ……………… m2
Rok budowy ………………………
2. Podstawowe informacje dotyczące
przedsiębiorstwa:

Budynki ocieplone

□ TAK □ NIE

Aktualne źródła ciepła: ……………………………………………
Zużycie energii cieplnej wroku 2014 ………………………kWh
Zużycie energii elektrycznej w roku 2014 ………………………kWh
Planowane do realizacji inwestycje wpływające na poprawę gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy
[dotyczy jedynie inwestycji, które spowodują ZMNIEJSZENIE emisji CO2 w stosunku do stanu sprzed realizacji]

3. Nazwa i krótka charakterystyka
inwestycji
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4. Czy inwestycja wymaga oceny
oddziaływania na środowisko
(zgodnie z zapisami Ustawy z
dnia 03.10.2008 r. o
udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na
środowisko - Dz.U. z 2013
r.poz.1235 z póź. zmianami)
5. Okresu realizacji inwestycji
(zaznaczyć)

6. Źródła finansowania
(prywatne, UE, kredyt) oraz
wartość w setkach tysięcy zł.

□ TAK

□ NIE

□ 2015 □ 2016 □ 2017 □ 2018 □ 2019 □ 2020 □ po 2020

□ Własne
□ Kredyt
□ UE
□ Inne ………………………………………(jakie?)
Koszt inwestycji ………………………… tys. zł

□ Uzgodnienia branżowe
7. Pozyskane decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia

□ Ocena oddziaływania na środowisko
□ Decyzja środowiskowa
□ Pozwolenie na budowę

□ Zmniejszenie emisji CO2 o ………………………… ton rocznie
8. Efekty inwestycji

□ Zmniejszenie zużycia energii o ………………….kWh rocznie
□ Zmniejszenie zużycia paliwa o ………………………………………… rocznie (wskazać
typ paliwa i ilość).

Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że
przedstawione powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednoczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowej karcie
informacyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2014 poz. 1182).

………………………………..
Podpis
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11.3 Zapisy obowiązujących Planów Miejscowych w zakresie zaopatrzenia w ciepło
oraz innych wymagań dla źródeł ciepła.

NUMER W REJESTRZE 1
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca 1998r.
w sprawie
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROWA ORAZ
MIEJSCOWEGO PLANU SZCZEGÓŁOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC
RAKONIEWSKIEGO I WILSONA
§15
Uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, funkcjonowania strefy usługowoprodukcyjnej oraz ustaleń zawartych w § 10 i § 11 określa się ogólne zasady dla całego obszaru:
3. Dla uzyskania niskiej emisji do atmosfery ustala się:
a) ograniczenie wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających ze spalania nie
uszlachetnionego węgla,
b) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i przygotowania posiłków.
§ 19
2. Ustala się, że w ramach strefy uzbrojenia terenu, tereny cmentarza, baz i usług, obsługiwane będą
infrastrukturą techniczną w zakresie:
f) zaopatrzenie w energię cieplną indywidualnie w oparciu o paliwa ekologiczne(gaz, energia elektryczna,
oleje) z dopuszczeniem stosowania węgla uszlachetnionego. Jako alternatywa budowa nowej kotłowni lokalnej
ekologicznej w obrębie terenów UI lub terenu ZCZ.

NUMER W REJESTRZE 2 - BRAK ZAPISÓW
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE Nr VIII/57/99 z dnia 25 lutego 1999r.
w sprawie
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROWA
W REJONIE ULIC LIGNOZY I WIECZORKA NA TERNIE KNUROWA-SZCZYGŁOWIC

NUMER W REJESTRZE 3
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE Nr XXI/189/2000 z dnia 24 lutego 2000r.
w sprawie
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROWA
W REJONIE ULIC GEN. ZIĘTKA, 26 STYCZNIA, PO WSCHODNIEJ STRONIE UL. SZPITALNEJ DO GRANICY
PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO POMIĘDZY GMINAMI KNURÓW I GLIWICE.
§ 13
Uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, funkcjonowania strefy
mieszkaniowo-usługowej, usługowej i produkcyjnej, jako uzupełnienie ustaleń zawartych w § 9 i 10 określa się
ogólne zasady dla całego obszaru:
2) dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:
a) zakaz wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania
koksu i węgla,
b) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno-bytowych (elektryczne,
olejowe, gazowe lub sieci ciepłowniczej z ciepłowni centralnej)
§ 16
2. Ustala się, że w ramach strefy uzbrojenia terenu, tereny usługowe, produkcyjne i mieszkaniowo-usługowe,
obsługiwane będą docelowo infrastrukturą techniczną w zakresie:
g) zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni osiedlowej oraz indywidualnie w oparciu o paliwa ekologiczne
(gaz, energia elektryczna lub oleje)

NUMER W REJESTRZE 5
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE Nr XXVII/238/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 roku
w sprawie
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROWA
W REJONIE ULIC: PARKOWEJ, KSIĄŻENICKIEJ I ALEI PIASTÓW
§4
2. W obszarze objętym zmianą planu:
2) ustala się zakaz:
e) budowy kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania węgla,
z wyłączeniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN,
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§ 12
1. Ustala się, że obszar objęty zmianą planu będzie docelowo w całości obsługiwany infrastrukturą techniczną
w zakresie:
6) zaopatrzenia w energię cieplną z centralnej ciepłowni lub z innych źródeł z zastrzeżeniem podanym w §
4ust. 2 lit e).

NUMER W REJESTRZE 6
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE Nr XXX/277/2000 z dnia 23/11/2000 roku
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROWA OBEJMUJĄCEGO OBSZAR
POŁOŻONY W REJONIE SKRZYŻOWAŃULIC 1-GO MAJA I DWOROCOWEJ.
§5
W obszarze objętym planem:
1. Ustala się zakaz:
e) budowy kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania węgla,
§7
1. Ustala się następujące zasady obsługi terenów planu w zakresie infrastruktury technicznej:
e) ogrzewanie budynków i uzyskanie ciepłej wody użytkowej systemami proekologicznymi; wybór nośnika
energii do ogrzewania pozostaje w gestii inwestora. Utrzymanie istniejącego ciepłociągu.

NUMER W REJESTRZE 7
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE Nr XXXVIII/375/2001 z dnia 19/04/2001r.
w sprawie
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROWA
OBEJMUJĄCEGO OBSZAR ISTNIEJĄCEGO SKŁADOWISKA KOMUNALNEGO WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI
I DROGĄ DOJAZDOWĄ
§ 16
1) Ustala się, że tereny składowiska obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie:
e) Zaopatrzenia w energię cieplną poprzez źródła indywidualnie w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, energia
elektryczna, oleje lub biogaz).

NUMER W REJESTRZE 8
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr XLVI/486/2002 z dnia 21/02/2002 r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROWA OBEJMUJĄCY OBSZAR
POŁOŻONY POMIĘDZY UL.WOLNOŚCI, 1-GO MAJA IJĘCZMIENNĄ [REJON ULICY DYMKA]
§9
5) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1. Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji
centralnego ogrzewania w oparciu o różne nośniki energii.

NUMER W REJESTRZE 9
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr IX/131/2003 z dnia 22/05/2003 r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW [REJON OSIEDLI WOJSKA
POLSKIEGO I i II] OBEJMUJĄCEGO OBSZAR POŁOŻONY W REJONIE UL.26 STYCZNIA, SZPITALNEJ
KOSMONAUTÓW I 1-GO MAJA.
§ 10
6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z sieci centralnego
ogrzewania lub indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o gaz lub energię elektryczną.
W uzasadnionych przypadkach ( brak warunków technicznych włączenia się do sieci centralnego ogrzewania lub
gazu) dopuszcza się ogrzewanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o olej opałowy.
§ 12
6. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się ograniczenia wznoszenia indywidualnych kotłowni
wytwarzających źródło energii cieplnej bazujących na procesach spalania innych niż gaz lub olej,
z wyłączeniem terenu obecnego zakładu cieplnego.
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NUMER W REJESTRZE 10
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr IX/132/2003 z dnia 22/05/2003 r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW „REJON FOCH”
obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Kopalnianą, ul. 1-go Maja, ul. Kosmonautów, ul. Szpitalną,
północno-zachodnią granicą ogrodów działkowych, linią kolejową do Kotlarni, południowo-zachodnią
granicą zakładu KWK „Knurów” i dalej wzdłuż bocznicy oraz linii kolejowej relacji Zabrze-Rybnik do ul.
Kopalnianej.
§ 28
5) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej
( tereny oznaczone symbolem 1MW - 19MW, 1MW-U oraz MW,U,KS ), dla terenów przeznaczonych pod usługi
publiczne, usługi nieuciążliwe graniczące z budownictwem mieszkaniowym w zabudowie wielorodzinnej oraz
dla terenu oznaczonego symbolem 16MN pokrywane będą z sieci centralnego ogrzewania lub indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o gaz lub energię elektryczną. W uzasadnionych przypadkach
( brak warunków technicznych włączenia się do sieci centralnego ogrzewania lub gazu) dopuszcza się
ogrzewanie indywidualnymi instalacjami centralnego ogrzewania w oparciu o olej opałowy.
b) Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN - 15 MN oraz 1MN-U wskazana jest realizacja instalacji
centralnego ogrzewania z wykluczeniem źródła energii cieplnej bazującej na procesach spalania innych niż gaz
i olej.
c) Dla pozostałego terenu z dopuszczeniem możliwości indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania
w oparciu o gaz, energię elektryczną lub inne nośniki energii.
§ 32
7. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:
1) Zakaz wznoszenia indywidualnych kotłowni wytwarzających źródło energii cieplnej bazujących na procesach
spalania innych niż gaz lub olej na terenach wymienionych w §28 pkt1. ppkt 5a).

NUMER W REJESTRZE 11
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr XX/289/2004 z dnia 22/04/2004r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW [REJON FARSKIE POLA]
§ 15
6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji
centralnego ogrzewania w oparciu o różne nośniki energii ciepła.
§ 19
11. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:
a) Zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów bytowych, poprzez zastosowanie
najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń. Zamontowane kotły grzewcze muszą spełniać
kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

NUMER W REJESTRZE 12
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr XX/290/2004 z dnia 22/04/2004 r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW [REJON ULIC
RAKONIEWSKIEGO-WILSONA]
§ 18
1. Określa się następujące zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie uzbrojenia:
6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji
centralnego ogrzewania w oparciu o gaz, energię elektryczną lub inne nośniki energii.
§ 24
13. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się zalecenie stosowania czystych nośników energii dla
celów bytowych poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń. Zamontowane
kotły grzewcze muszą spełniać kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

NUMER W REJESTRZE 13
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr XXII / 315 /2004 z dnia 01/07/2004 r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW „REJON III KOLONII”
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§ 28
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji
centralnego ogrzewania w oparciu o różne nośniki energii ciepła, ze wskazaniem doprowadzenia centralnego
ogrzewania do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
§ 33
10. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów
bytowych poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń. Zamontowane kotły
grzewcze muszą spełniać kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

NUMER W REJESTRZE 14
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr XXII/316/2004 z dnia 01/07/2004 r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW „REJON ULICY
NIEPODLEGŁOŚCI”
§ 18
1. Określa się następujące zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie uzbrojenia:
6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
Potrzeby cieplne dla istniejącego i projektowanego budownictwa będą pokrywane z indywidualnych instalacji
centralnego ogrzewania w oparciu o gaz, energię elektryczną lub inne nośniki energii ciepła.
§ 22
10. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów
bytowych poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń. Zamontowane kotły
grzewcze muszą spełniać kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

NUMER W REJESTRZE 15
UCHWAŁA Nr XXII/317/2004 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 1 lipca 2004 r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROWA „REJON KRYWAŁDU
I USTRONIE LEŚNE”
§ 28
6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji
centralnego ogrzewania w oparciu o różne nośniki energii ciepła.
§ 34
10. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się zalecenie stosowania czystych nośników energii dla
celów bytowych poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń. Zamontowane
kotły grzewcze musza spełniać kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

NUMER W REJESTRZE 16
UCHWAŁA Nr XXX/423/2004 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW [REJON POŁUDNIE]
§ 30
1. Określa się następujące zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie uzbrojenia:
6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej
i usługowej znajdującej się w jej sąsiedztwie pokrywane będą z sieci centralnego ogrzewania. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się ogrzewanie indywidualnymi instalacjami centralnego ogrzewania w oparciu o gaz,
olej lub energię elektryczną.
b) Dla pozostałej zabudowy z dopuszczeniem możliwości indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania
w oparciu o różne nośniki energii.
NUMER W REJESTRZE 17
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW NR XXXVII/502/2005 z dnia 07/07/2005 roku
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony
w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego
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§6
5. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się zakaz wznoszenia indywidualnych kotłowni lub
urządzeń wytwarzających źródło energii cieplnej do celów grzewczych, bazujących na procesach spalania
innych niż gaz lub olej bądź im podobne paliwa ekologiczne.
§ 10
5) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
Potrzeby cieplne istniejącego budownictwa pokrywane są z sieci centralnego ogrzewania lub indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o gaz, olej lub energię elektryczną;

NUMER W REJESTRZE 19
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr X/131/2007 z dnia 20/06/2007r.
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego przy ulicy
Cichej.
§ 18
3. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:
1) zakaz wprowadzania źródeł energii cieplnej bazujących na nieekologicznych urządzeniach,
2) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i przygotowania posiłków, poprzez
zastosowanie najnowszych dostępnych technologii i urządzeń.
§ 20
„B” Infrastruktura techniczna
6) zaopatrzenia w energię cieplną:
a) ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania przy
wykorzystaniu najnowszych technologii,
b) zamontowane kotły grzewcze, w tym kotły na węgiel, muszą spełniać kryteria energetyczne i emisyjne na
znak bezpieczeństwa ekologicznego;

NUMER W REJESTRZE 20
UCHWAŁA RADY MIASTA KNURÓW Nr X/132/2007 z dnia 20/06/2007r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego
w rejonie ul. Szpitalnej.
§ 18
3. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:
1) zakaz wprowadzania źródeł energii cieplnej bazujących na nieekologicznych urządzeniach w tym węgla,
2) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych, technologicznych i przygotowania
posiłków, poprzez zastosowanie najnowszych dostępnych technologii i urządzeń.
§ 20
„B” Infrastruktura techniczna
6) zaopatrzenia w energię cieplną:
a) ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz czystych nośników energii, w tym kotłownie gazowe i olejowe;

NUMER W REJESTRZE 21 - BRAK ZAPISÓW
UCHWAŁA NR XX / 324 / 08 R A D Y M I AS TA K N U R Ó W z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawiezmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
[Rejon Południe] dla obszaru ulicy Przemysłowej
NUMER W REJESTRZE 22
UCHWAŁA NR XXV/444/08 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19.11.2008 roku
w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [Rejon ulic
Rakoniewskiego i Wilsona] dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rakoniewskiego
§ 11
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8. Jako zasadę, w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną terenów UP, KS, przyjmuje się stosowanie systemów
grzewczych zdalaczynnych lub z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem urządzeń grzewczych
spełniających kryteria energetyczne i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

NUMER W REJESTRZE 23
UCHWAŁA NR XLIV/661/10 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Dymka”
dla obszaru w rejonie ulicy Wolności
§5
4. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) przyjmuje się stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych zasilanych gazem, zasilanych ze źródeł
energii odnawialnej (OZE), takich jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne;
2) dopuszcza się inne niż wymienione w pkt 1 urządzenia grzewcze spełniające kryteria energetyczne
i emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

NUMER W REJESTRZE 24
UCHWAŁA NR XLIV/662/10 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic
Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego
pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia
§ 5.
1. Plan definiuje ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, jako wyłącznie dopuszczalne przyjmuje się stosowanie:
1) urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub energią elektryczną;
2) systemów grzewczych zdalaczynnych;
3) indywidualnych urządzeń grzewczych zasilanych ze źródeł energii odnawialnej (OZE), takich jak: pompy
ciepła, kolektory słoneczne.

NUMER W REJESTRZE 25
UCHWAŁA NR XLVI/679/10 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii”
dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Bolesława Prusa
§ 16
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz:
1) nakazuje się stosowanie systemów grzewczych opartych o spalanie paliw o wysokiej sprawności
energetycznej;
2) dopuszcza się indywidualne źródła energii cieplnej, oparte o proekologiczne systemy grzewcze w tym
odnawialne nośniki energii;

NUMER W REJESTRZE 26
UCHWAŁA NR XLVI/680/10 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Foch” dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Kopalnianej.
§ 16
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz:
1) nakazuje się stosowanie systemów grzewczych opartych o spalanie paliw o wysokiej sprawności

115 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów
energetycznej;
2) dopuszcza się indywidualne źródła energii cieplnej, oparte o proekologiczne systemy grzewcze w tym
odnawialne nośniki energii;
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej z możliwością jej rozbudowy;
4) zaopatrzenia w gaz z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia z możliwością jej rozbudowy.

NUMER W REJESTRZE 27
Uchwała Nr VIII/131/11 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów “REJON FOCH”
dla obszaru położnego w rejonie ulicy Targowej.
§ 12
3. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:
1) zakaz stosowania ogrzewania budynków z zastosowaniem urządzeń grzewczych o sprawności poniżej 80%
§ 14
“B” Infrastruktura techniczna
1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolem P, PG, UP, U, US będą obsługiwane infrastrukturą techniczną
w zakresie:
6) zaopatrzenia w energię cieplną:
a) ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, w tym
kotłownie gazowe, olejowe i na paliwa stałe o sprawności co najmniej 80%,
b) dopuszcza się budowę zbiorczych systemów ciepłowniczych;

NUMER W REJESTRZE 28
Uchwała Nr XXIII/347/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon
Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek
położonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej (nr ewid. 849/80 i 850/80)
§7
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o sprawności, co
najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.

NUMER W REJESTRZE 29
Uchwała Nr XXIII/348/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19.09.2012 r
w sprawie
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon
Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia
01.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Zwycięstwa (nr ewid. 1542/145)
§7
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o sprawności, co
najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.

NUMER W REJESTRZE 30
Uchwała Nr XXIII/349/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon
Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki
położonej przy ulicy Szybowej (nr ewid. 1373/25)
§7
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o sprawności, co
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najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.

NUMER W REJESTRZE 31
Uchwała Nr XXIII/350/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon
Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia
01.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149)
§7
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o sprawności, co
najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.
NUMER W REJESTRZE 32
Uchwała Nr XXIII/351/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon
Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki
położonej przy ulicy Leśnej (nr ewid. 869/66)
§7
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o sprawności, co
najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.
NUMER W REJESTRZE 33
Uchwała Nr XXIII/352/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon
Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek
położonych przy ulicy Zielonej (nr ewid. 1458/46, 1461/46, 1464/46, 1466/46,1252/46)
§7
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o sprawności, co
najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.

NUMER W REJESTRZE 34
Uchwała Nr XXIII/353/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego ulic Rakoniewskiego i Wilsona
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. dla obszaru
położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy Rakoniewskiego
§8
Ogólne zasady i kierunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
13. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe i na paliwa stałe o sprawności
nie mniejszej niż 80 % lub zasilane ze źródeł energii odnawialnej, z dopuszczeniem budowy zbiorczych
systemów ciepłowniczych.
NUMER W REJESTRZE 35
Uchwała Nr XXIII/354/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie
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uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon
Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek
położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129)
§7
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o sprawności, co
najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.

NUMER W REJESTRZE 36
Uchwała Nr XXIII/355/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
"Rejon ulicy Rakoniewskiego - Wilsona" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XX/290/2004
z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie ul. T.Wilsona (nr ewid. 2852, 2854,2853/1
i 2853/2)
§7
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych
instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o sprawności, co
najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.
NUMER W REJESTRZE 37
UCHWAŁA NR XXX/464/13 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego
po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej
§4
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się stosowanie:
1) systemów grzewczych zdalaczynnych,
2) indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną, w tym również
urządzeń wykorzystujących energię odnawialną,
3) dopuszcza się, inne niż wymienione urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe spełniające kryteria
energetyczne i emisyjne na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” o sprawności nie mniejszej niż 80%.

NUMER W REJESTRZE 38
UCHWAŁA NR XXXVII/536/13 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul.
Dworcowej.
§ 16
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną:
1) Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji
centralnego ogrzewania w oparciu o różne nośniki energii ciepła, z dążeniem do zaopatrzenia ze źródeł
zorganizowanych zdalaczynnych;
2) Dopuszcza się indywidualne źródła ciepła, zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną, w tym
również urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
3) Dopuszcza się inne niż wymienione urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe spełniające kryteria
energetyczne i emisyjne na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” o sprawności nie mniejszej niż 80%.

NUMER W REJESTRZE 39
Uchwała Nr XXXIX/560/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2013 r
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie
szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul.A.Słoniny.
4. Na obszarze Planu obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
4) zakazuje się stosowania ogrzewania budynków z zastosowaniem urządzeń grzewczych o sprawności niższej
niż 80%;
6. Na obszarze planu obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
10) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych systemów zdalaczynnych, indywidualnych źródeł ciepła
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zasilanych gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną w tym również urządzeń wykorzystujących energię
odnawialną z zastrzeżeniem pkt 11;
11) dopuszcza się, inne niż wymienione w pkt. 10 urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe spełniające
kryteria energetyczne i emisyjne na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” o sprawności nie mniejszej niż 80%;

NUMER W REJESTRZE 40
Uchwała Nr XLIII/610/14 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego
w rejonie ulicy Wiosennej i ulicy Gen. Jerzego Ziętka
§4
5. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
1) przyjmuje się stosowanie:
a) systemów grzewczych zdalaczynnych,
b) indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną, w tym również
urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
2) dopuszcza się, inne niż wymienione w pkt 1), urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe o wysokiej
sprawności energetycznej i niskiej emisji.

NUMER W REJESTRZE 41
Uchwała NR XLIX/709/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego
po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia
§4
5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną:
1) przyjmuje się stosowanie systemów grzewczych zdalaczynnych;
2) dopuszcza się indywidualne źródła ciepła zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną, a także
urządzenia wykorzystujące energię odnawialną;
3) dopuszcza się lokalizację mikro i małych instalacji fotowoltaicznych.
NUMER W REJESTRZE 42
Uchwała nr III/21/14 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2,
położonych przy ulicy 26 Stycznia.
§6
Dla terenu, oznaczonego symbolem Z15.UP, ustala się:
4) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem – dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery
ustala się stosowanie instalacji opartych o wysokosprawne techniki spalania paliw;
§ 13
1. Dla obszaru planu ustala się obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:
7) zaopatrzenie w energię cieplną:
a) zaopatrzenie ze źródeł centralnych,
b) ogrzewanie elektryczne, a także stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, w tym
kotłowni gazowych, kotłowni olejowych,
c) dopuszcza się urządzenia wykorzystujące energię odnawialną, w tym mikro i małe instalacje
fotowoltaiczne;

NUMER W REJESTRZE 43
UCHWAŁA NR V/47/15 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr
ewid. 3240, położonej przy ulicy Niepodległości
§ 13
1. Dla obszaru planu ustala się obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

119 | S t r o n a

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Knurów
6) zaopatrzenie w energię cieplną:
a) ze źródeł centralnych (ciepłowni),
b) ogrzewanie elektryczne, a także stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, w tym
kotłownie gazowe, kotłownie olejowe, z dopuszczeniem kotłowni na paliwo stałe spełniającej kryteria
energetyczne i emisyjne na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” o sprawności nie mniej niż 80%,
c) dopuszcza się urządzenia wykorzystujące energię odnawialną, w tym mikro i małe instalacje fotowoltaiczne;
§6
Dla terenu, oznaczonego symbolem Z16.MGR ustala się:
3) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem – dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala
się stosowanie instalacji opartych o wysokosprawne techniki spalania paliw;
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