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Wykaz skrótów
GUS - Główny Urząd Statystyczny
NFOŚiGW- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NPRGN - Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
OZE- Odnawialne źródła energii
PGN/Plan- Plan gospodarki niskoemisyjnej
CO – Tlenek węgla
CO2 – dwutlenek węgla
c.o. – Centralne ogrzewanie
c.w.u. – Ciepła woda użytkowa
UE- Unia Europejska
kg - kilogram
W - wat
kWh - kilowatogodzina
MWh - megawatogodzina (tysiąc kilowatogodzin),
mg = t - tona
1 MWh = 3,6 GJ
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1.Wprowadzenie
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na
podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje
gazów cieplarnianych. Struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bałtów jest zgodna
zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowe pojęcia
Panele fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, PV
Instalacje mylone z kolektorami słonecznymi. Podczas, gdy kolektory słoneczne przekształcają
energię słoneczną w ciepło, panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną
w elektryczną. Mogą zostać zintegrowane z budynkami np. ich fasadą czy dachem. Umieszczone
na dachu wyglądają bardzo podobnie do kolektorów, jednak zwykle jest ich więcej.
Kolektory słoneczne
Urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło. Najczęściej są montowane
w budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do ogrzewania wody.
OZE, odnawialne źródła energii
Źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego deficytu. Zaliczają się do nich
m.in.: wiatr, promienie słoneczne, pływy1 i fale morskie
Biogazownia
Instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych,
organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego, odpadów poubojowych lub biologicznego
osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii
organicznej, jaka jest używana: biogazownia na składowisku odpadów, biogazownia przy
oczyszczalni ścieków, biogazownia rolnicza.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów został opracowany zgodnie z aktualnie
dostępnymi informacjami. Wnioski, zadania i ich opis mogą ulec aktualizacji, jeśli warunki
i inne czynniki ulegną zmianie. Działania określone w PGN są zgodne z polityką naszego kraju
i wynikają z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych
przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Do korzyści wynikających z posiadania
1

Pływy - (przypływy i odpływy) – regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie
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i monitowania PGN oraz bazy emisji należy zaliczyć możliwość monitorowania zużycia paliw,
energii i wielkości emisji z budynków użyteczności publicznej i innych sektorów gospodarki.
Monitoring pozwala na identyfikacje obszarów działań, które ograniczają emisję, CO2,
a posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala na uzyskanie zewnętrznych środków
finansowych na wykonanie zadań w nim opisanych.

Globalne ocieplenie
Globalnym ociepleniem lub inaczej efektem cieplarnianym nazywamy wzrost średniej
temperatury atmosfery, obserwowane od połowy XX w. przy powierzchni ziem i wód. Jest to
też ocieplenie przewidywane na przyszłość. W latach 1906-2005 temperatura podniosła się
średnio o około 0,18°C przy powierzchni Ziemi. Zbyt duże nagromadzenie się gazów
cieplarnianych w ziemskiej atmosferze spowodowane jest wieloma czynnikami, z których
najważniejsze to rozwój przemysłu i motoryzacji, spalanie paliw kopalnianych (ropy naftowej,
węgla), emisja metanu i freonów a także prowadzona nieodpowiedzialnie wycinka lasów.
Efekt globalnego ocieplenia klimatu odczuwamy między innymi poprzez topnienie lodowców,
prawie dwukrotny wzrost ilości huraganów 4 i 5 kategorii (najsilniejszych) coraz silniejsze
upały, a co za tym idzie ogromne pożary i długie uporczywe susze.
Globalnemu ociepleniu można zapobiegać korzystając z odnawialnych źródeł energii,
ograniczając emisję gazów (dwutlenku węgla, freonów, ozonu, tlenków azotu oraz metanu)
czy segregując odpady.
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2. Streszczenie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów (PGN) jest strategicznym dokumentem
mającym wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje
o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając
jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Struktura
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bałtów jest zgodna z zaleceniami Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z wytycznymi niniejszy Plan
zawiera wszystkie wymagane elementy: [1. Streszczenie, 2. Ogólną strategię- Cele strategiczne
i szczegółowe, Stan obecny, Identyfikacja obszarów problemowych, Aspekty organizacyjne
i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła
finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę), 3. Wyniki bazowej
inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, 4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres
objęty planem- Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania, Działania/zadania (opis,
podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki), 5. Wskaźniki
monitorowania: poziom redukcji emisji, CO2 w stosunku do lat poprzednich, poziom redukcji
zużycia energii ﬁnalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, udział zużytej energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Głównym celem PGN dla Gminy Bałtów jest Zmniejszenie zużycia energii finalnej,
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska oraz zwiększenie udziału energii
ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bałtów do roku 2020. Cel ten zostanie osiągnięty
dzięki realizacji celów szczegółowych:
1. Ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Bałtów do roku 2020
względem roku bazowego o 1,03% tj. 88,783 Mg.
2. Redukcja zużycia energii finalnej na terenie gminy Bałtów do roku 2020 względem roku
bazowego o 1,5 % tj. 141,065 MWh.
3. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do roku 2020 o 0,89% tj.
122,090 MWh
4. Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza (PM10, BaP).
5.

Wzrost

liczby

budynków

mieszkalnych,

użyteczności

publicznej

objętych

termomodernizacją.
6. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.
7. Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach.
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8. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – edukacja ekologiczna nt.
odnawialnych źródeł energii „niskiej emisji”.
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła na określenie wielkości emisji dwutlenku węgla
w roku bazowym (rok 2011). Według zebranych danych emisja ta wynosiła 5913,702 Mg CO2.
W roku 2015 poziom emisji wzrósł do 6589,147 Mg CO2. Najważniejszym czynnikiem mającym
wpływ na emisję było ogrzewanie budynków (87,18% w roku 2011 oraz 85,28% w roku 2015).
Na drugim miejscu znalazła się emisja z transportu lokalnego (10,77% w roku 2011 oraz
11,01% w roku 2015).
Według zebranych danych wynika iż na terenie gminy instytucje publiczne nie korzystają
z odnawialnych źródeł energii. W przypadku osób indywidualnych jest to nieznaczny procent.
Emisja CO2 w roku bazowym 2011 w poszczególnych sektorach wynosiła:
•

Budynki użyteczności publicznej – 705,118

•

Budynki mieszkalne – 3252,511

•

Budynki usług usługowo-handlowe – 1197,737

•

Oświetlenie uliczne -121,340

•

Gminne środki transportu – 43,103

•

Transport indywidualny – 593,893

W najbliższych latach Gmina Bałtów zrealizuje szereg działań, które wpłyną na zmniejszenie
emisji CO2 do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Główne działania to:
•

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie (budynek pozyskany od
powiatu ostrowieckiego)

•

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bałtowie

•

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Okole Gmina Bałtów
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3. Podstawa opracowania
Konieczność sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przede wszystkim realizacji
przedsięwzięć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego
ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez
Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bałtów wpisuje się w politykę Polski i wynika z Założeń
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów
16 sierpnia 2011 r. Niniejszy dokument umożliwi również spełnienie obowiązków nałożonych
na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.).
Dodatkowo

PGN

będzie

niezbędnym

dokumentem,

umożliwiającym

ubieganie

się

o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020.
Plan

Gospodarki

Niskoemisyjnej

Gminy

Bałtów

został

sporządzony

z uwzględnieniem przepisów krajowych oraz unijnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze
przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne, w które wpisuje się PGN Gminy Bałtów.

Przepisy prawa krajowego
•

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478)

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.
zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy i podczas jej
trwania

•

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94 poz.
551 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2008
r. Nr 223 poz.1459 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010
r. Nr 76 poz.489 z późn. zm.),
10
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•

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii
przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz.1203),

•

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.
zm.).
Dokumenty strategiczne na poziomie globalnym

•

Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

•

Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego
rozwoju Rio+20.

•

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

•

Zrównoważona Europa dla lepszego świata. Strategia Zrównoważonego Rozwoju

•

Konwencja o różnorodności biologicznej,

•

Europejska Konwencja Krajobrazowa,

•

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości
z jej protokółami dodatkowymi.

•

AGENDA 21

Agenda 21 jest globalnym programem działań, który został uchwalany w czerwcu 1992 na
Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro podczas tzw. Szczytu Ziemi. Dokument
określa obszary wspólnych działań w kwestii ochrony i kształtowania środowiska zwracając
przede wszystkim uwagę na ochronę zasobów naturalnych oraz zrównoważony rozwój. Agenda
21 składa się z czterech części, poruszających następujące kwestie:
 zagadnienia społeczne i ekonomiczne,
 gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi,
 wzmocnienie roli głównych grup społecznych,
 środki wdrażania zaleceń.
W grudniu 1992 roku została powołana Komisja Zrównoważonego Rozwoju, której zadaniem jest
monitorowania przestrzegania postanowień programu.
Strategia EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającemu włączeniu społecznemu- jest nową długookresową strategią rozwoju Unii
Europejskiej na lata 2010-2020. W ramach zobowiązań ekologicznych, zawartych w Strategii
„Europa 2020”, Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.:
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r., zmniejszenie zużycia
energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych
źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.
11
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Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym
•

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. (DSRK),

•

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030),

•

Strategia Rozwoju Kraju 2020,

•

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r. (BEiŚ),
Warszawa 2014 r.,

•

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009 r.,

Zgodnie z dokumentem Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Polska, jako kraj członkowski
Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także
dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod
uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania
technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku została
opracowana zgodnie z art. 13-15 ustawy Prawo energetyczne. Przedstawia strategię Państwa,
mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką,
zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Jednym
z priorytetów strategii jest zapewnienie osiągnięcia przez Polskę, co najmniej 15% udziału
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej brutto do roku 2020, w tym, co
najmniej 10% udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie.
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:


poprawa efektywności energetycznej,



wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,



dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej np. poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej,



rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,



rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,



ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

•

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

•

Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

•

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (KPD) został przyjęty
przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2010 r. Realizuje on zobowiązania wynikające z art.
4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Dokument określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużytej
w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia
w 2020 r. W KPD przyjęto, iż osiągnięcie powyższych celów opierać się będzie o dwa filary
12
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zasobów OZE dostępnych i możliwych do wykorzystania w Polsce, tj. poprzez wzrost
wytwarzania energii elektrycznej generowanej przez wiatr oraz większe wykorzystanie
energetyczne biomasy. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie przy zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tworzone obecnie
nowe prawo legislacyjne dot. OZE ma doprowadzić do wsparcia dla energii z odnawialnych
źródeł, a tym samym umożliwi zwiększenie inwestycji w nowe moce wytwórcze. Należy
również położyć szczególny nacisk na konieczność rozwoju technologii w dziedzinie OZE
oraz promocji badań naukowych i działalności dydaktycznej w tym kierunku.
•

Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej

•

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

•

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030r.).

Dokumenty strategiczne na poziomie województwa świętokrzyskiego
•

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020- to
jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd województwa, który
poprzez swoje organy podejmuje działania na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców
regionu, stałego podnoszenia jakości życia i utrzymania regionu na ścieżce trwałego
i zrównoważonego rozwoju. Strategia obrazuje m.in.:
 promocję i wspieranie znacznie szerszego niż dotychczas wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (oze), jako istotnego elementu dywersyfikacji źródeł energii oraz
budownictwa energooszczędnego,
 stymulowanie wprowadzenia do sieci energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 rozwój rolnictwa energetycznego z uwzględnieniem polityki ochrony bioróżnorodności,
 rozwój produkcji elementów infrastruktury dla sektora opartego na odnawialnych źródłach
energii,
 implementację niskoemisyjnych technologii węglowych,
 wspieranie działalności badawczo rozwojowej (m.in. mikrotechnologii) zorientowanej
na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa energooszczędnego,
 modernizację energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej sieci przesyłowej,
 integrację regionalnej sieci przesyłowej z sieciami zewnętrznymi,
 rozwój inteligentnych sieci energetycznych,
 rozwój komunikacji publicznej i jej promocja,
 promocja wykorzystywania proekologicznych środków transportu Strategia Polityki
13
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Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020.
•

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego wraz
z planem działań krótkoterminowych. Nadrzędnym celem POP jest poprawa jakości
powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych
standardów, a także krajowego celu redukcji narażenia poprzez realizację zintegrowanej
polityki ochrony powietrza. W programie wymieniono m.in. następujące działania które są
zgodne z celem PGN dla Gminy Bałtów m.in. Termomodernizacja obiektów budowlanych,
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż solarów.

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Program stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy
tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i

regionalnych

dokumentach strategicznych. RPOWŚ 2014 - 2020 jest programem ukierunkowanym na
rozwój gospodarki. Szczególnie istotne znaczenie w kontekście „Planu” ma
Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia:


Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych



Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rzedsiębiorstwach



Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.



Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej
Dokumenty strategiczne na poziomie Powiatu/Gminy

•

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020. Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów jest spójny/zgodny z obszarem strategiczny EKOLOGIA.
Propagować zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem obszarów turystycznych.
Opis kierunków działań: 1. Promowanie czystego ekologicznie ogrzewania domów. 2.
Wydzielenie stref zieleni oraz nadzór nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej. 3.
Monitoring zakładów produkcyjnych w zakresie emisji zanieczyszczeń.

•

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bałtów. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów
jest spójny/zgodny z Uwarunkowaniami ochrony środowiska naturalnego. Działania na rzecz
ochrony środowiska obejmują między innymi: podniesienie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.

Gmina Bałtów nie posiada Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energie elektryczną bądź
paliwa gazowe.
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4. Cel i zakres opracowania
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bałtów ma na celu przeprowadzenie analizy możliwych
do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie
skutkować zmianą dotychczasowej struktury stosowanych nośników energetycznych, a przy tym
zmniejszeniem finalnego zużycia energii na terenie gminy. Konsekwencją planowanych działań
będzie stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, (CO2) do atmosfery oraz
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Główne cele dokumentu skorelowane są z celami określonymi w pakiecie klimatycznoenergetycznym, tj.:
•

redukcja emisji CO2 o 20% do roku 2020 względem roku 1990

•

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

•

redukcja poziomu zużytej energii finalnej na terenie gminy Bałtów

Niniejszy Plan został opracowany zgodnie ze Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury
planu gospodarki niskoemisyjnej udostępnionymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Zalecana struktura Planu wygląda następująco:
1.

Streszczenie

2.

Ogólna strategia

•

Cele strategiczne i szczegółowe

•

Stan obecny

•

Identyfikacja obszarów problemowych

•

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

3.

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

4.

Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

•

Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania.

•

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

•

Wskaźniki monitorowania.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zaplanowane działania przyczynią się do
poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Bałtów. Przy
opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bałtów wzięto pod uwagę następujące
założenia:
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•

Planem objęto całość obszaru geograficznego gminy;

•

W Planie uwzględniono zakres działań przewidzianych do realizacji na szczeblu gminy;

•

Skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby;

•

Planem objęto w szczególności obszar, w którym władze lokalne mają wpływ na zużycie
energii w perspektywie długoterminowej (m.in. budynki użyteczności publicznej, transport
gminny, oświetlenie uliczne etc.);

•

Zapewniono spójność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z opracowanymi bądź tworzonymi
dokumentami strategicznymi i planistycznymi.
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5. Charakterystyka Gminy Bałtów
5.1. Podstawowe informacje o gminie
5.1.1 Położenie gminy
Gmina Bałtów położona jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na
skraju Wyżyny Sandomierskiej w otoczeniu lasów Puszczy Iłżeckiej nad rzeką Kamienną
w powiecie ostrowieckim. Rzeka ta przepływa prawie przez cały teren gminy, a jej dolina jest
głównym elementem krajobrazu. Gmina Bałtów od strony północno-wschodniej graniczy
z terenami gminy Tarłów powiatu opatowskiego, od południa z terenami gminy Bodzechów
i Ćmielów, natomiast od północnego-zachodu z terenami gminy Sienno powiatu Lipskiego.
Mapa 1. Gmina Bałtów na tle powiatu ostrowieckiego

Źródło: https://www.google.pl

W skład gminy wchodzą takie sołectwa jak: Antoniów, Bałtów, Wólka Pętkowska, Borcuchy,
Lemierze, Pętkowice, Ruda Bałtowska, Maksymilianów, Michałów, Skarbka, Wólka Bałtowska,
Wólka Bałtowska Kolonia, Wycinka, Wólka Trzemecka, Okół.
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Mapa 2: Gmina Bałtów z podziałem na sołectwa

Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bałtów
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5.1.2 Infrastruktura społeczna
W 2015 roku Gminę Bałtów zamieszkiwało 3781 mieszkańców w tym 1929 kobiet i 1852
mężczyzn. Poniższy wykres obrazuje liczbę ludności Gminy Bałtów na przełomie czterech
ostatnich lat. W 2015 roku widać nieznaczny wzrost ludności w stosunku do roku 2014.

Wykres 1: Liczba ludności w Gminie Bałtów w latach 2012-2015
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Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Bałtowie

W Gminie Bałtów największymi sołectwami pod względem liczby mieszkańców są Bałtów, Okół
i Pętkowice i to te sołectwa emitują najwięcej zanieczyszczeń do środowiska. Dodatkowo
w Bałtowie zlokalizowana jest większość obiektów użyteczności publicznej (Urząd Gminy,
Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia, Placówki Oświaty). Najmniej licznym
sołectwem są Borcuchy.
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5.1.3 Infrastruktura techniczna
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna- gazowa
Gmina bałtów jest w 95% zwodociągowana (stan na 15.01.2016 rok). Długość sieci
wodociągowej rozdzielczej wynosi 78,66. Gmina jest w 39% skanalizowana. Na terenie Gminy
Bałtów brak jest sieci gazu ziemnego. Mieszkańcy w szerokim zakresie stosują gaz butlowy propan-butan.
Gospodarka odpadami
Mieszkańcy Gminy zamieszkują głównie w zabudowie jednorodzinnej i to oni są głównymi
wytwórcami odpadów komunalnych. Poniższy wykres przedstawia dane na temat ilości
zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w gminie w okresie 2010-2014.
Wykres 2: Zmieszane odpady komunalne zebrane w Gminie Bałtów w latach 2010-2014

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015. Główny Urząd Statystyczny, Kielce

Odpady komunalne z terenu gminy Bałtów odbiera firma Remondis Sp. z o.o. z Ostrowca
Świętokrzyskiego. Mieszkańcy wyposażeni są w pojemniki o pojemności 120 l oraz 240 l
(w przypadku zbiórki selektywnej ). Na terenie Gminy Bałtów nie ma możliwości przetwarzania
odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zmieszane przekazywane są do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. Janik gmina Kunów.

Ciepłownictwo
Wszystkie gospodarstwa domowe na terenie Gminy Bałtów zaopatrują się w ciepło
z indywidualnych kotłowni, opalanych głównie węglem i jego pochodnymi, sporadycznie
drewnem. Dwa bloki mieszkalne zaopatrywane są z lokalnej kotłowni opalanej olejem opałowym.
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Zaopatrzenie w energię elektryczną
Wszystkie miejscowości w obrębie gminy są w pełni zelektryfikowane. Teren Gminy Bałtów
obsługiwany jest przez PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko – Kamienna – jako lokalny
operator systemu dystrybucji oraz PGE Obrót S.A. jako dominujący sprzedawca energii. Energia
elektryczna dostarczana jest do gminy napowietrznie siecią średniego napięcia 15kV z Głównego
Punktu Zasilania nr 2 Ostrowiec znajdującego się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ważnym
elementem infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym znajdującym się na terenie
gminy jest linia energetyczna 400kV relacji Kozienice-Połaniec, z której korzysta Ostrowiec.
Równolegle do niej przebiega linia 110 kV obsługiwana przez rejonowy Zakład Energetyczny
w Ostrowcu. Linie te przebiegają poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej. Na rzece
kamienna w miejscowości Bałtów zlokalizowana jest mała elektrownia wodna o mocy 145 kW
prowadzona przez Spółkę cywilna Neptun, odbiorcą jest PGE Dystrybucja SA, oddział Skarżysko
Kamienna.
Transport i komunikacja
Przez obszar gminy nie przebiegają żadne linie kolejowe. Publiczny transport drogowy na terenie
gminy zapewnia komunikacja autobusowa. Na terenie gminy kursuje PKS Ostrowiec relacji
Ostrowiec-Lipsko przez Bałtów, Michałów; Ostrowiec - Grabowiec przez Wólkę Bałtowską,
Antoniów. Ponadto do Bałtowa dojeżdża autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp.
z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego linii nr 10.

Infrastruktura drogowa
Przez teren Gminy Bałtów przebiegają drogi o znaczeniu gminnym, powiatowym
i wojewódzkie. Podstawowy układ drogowy o znaczeniu regionalnym stanowi droga
wojewódzka nr 754 relacji Ostrowiec Św.- Bałtów – Czekarzewice - Solec n/ Wisłą. Biegnie
przez środek gminy, wzdłuż rzeki Kamiennej, z południowego zachodu na północny wschód.
Połączenia lokalne na terenie gminy zapewniają drogi powiatowe i gminne. Łączna długość dróg
powiatowych na terenie gminy wynosi 39,2 km. Zarządcą dróg powiatowych jest Powiatowy
Zarząd Dróg w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odcinki dróg powiatowych prowadzące od drogi
wojewódzkiej do zabudowy są wyasfaltowane, w pozostałej części stanowią drogi gruntowe.
Drogi te nie posiadają chodników, ani wydzielonych ścieżek rowerowych.
Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 76,5 km. Są to drogi o znaczeniu lokalnym,
wewnątrzgminnym. W ostatnich latach większość z dróg znajdujących się w terenach
zabudowanych wyasfaltowano, pozostałe utwardzono. Ruch na drogach w gminie jest
umiarkowany. Największym problemem istniejącego układu komunikacyjnego jest jakość dróg,
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stan nawierzchni i poboczy. Większość z dróg nie posiada odpowiedniej szerokości, pozwalającej
bezpiecznie się wyminąć dwóm samochodom.
Mapa 3: Schemat układu komunikacyjnego na terenie gminy Bałtów.

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bałtów

Mieszkalnictwo
Na terenie gminy przeważa zabudowa zagrodowa zlokalizowana przy głównych szklakach
komunikacyjnych. Miejscowości mają charakter ulicówek, a w kilku sołectwach zabudowa
położona jest po jednej stronie drogi. W starszej zabudowie budynki gospodarczej lub
inwentarskie często połączone są z budynkami mieszkalnymi pokryte jednym dachem. Na terenie
gminy przewagę stanowi zabudowa dwukondygnacyjna w tym poddasze użytkowe.
Na terenie gminy zlokalizowanych było na koniec 2013 roku 1235 mieszkań, w których
znajduje się 4579 izb. Oznacza to, ze uśredniając, każde mieszkanie składa się z 3,7 izb.
Wszystkie mieszkania zlokalizowane na terenie Gminy Bałtów mają łączną powierzchnie
użytkową 101 813 m².. Według danych GUS na dzień 31.12.2014 rok:
•

768 mieszkań posiada łazienkę

•

649 wyposażone jest w centralne ogrzewanie.,
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•

874 mieszkań podpiętych jest do wodociągu.

Budynki gminne
Gmina Bałtów w swoich zasobach posiada budynki szkolne, administracyjny UG, Gminne
Centrum Kultury, świetlice wiejskie. Budynki, należące do zasobów gminy zestawiono w tabeli
poniżej.
Tabela 1: Wykaz budynków będących własnością gminy

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Obiekt
Zespół Szkół Publicznych w Bałtowi
Filia Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie z siedzibą w Wólce
Bałtowskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole
Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie wraz z internatem, pozyskany
od powiatu ostrowieckiego, w chwili obecnej wyłączony z
użytkowania,
Ośrodek Zdrowia w Bałtowie
Urząd Gminy
Gminne Centrum Kultury w Bałtowie
Budynek Klubu „Bałtek” w Bałtowie
Dom Ludowy w Okole
Budynek Referatu Gospodarki Komunalnej w Skarbce
Świetlica wiejska w Rudce Bałtowskiej
Świetlica wiejska w Wólce Pętkowskiej
Świetlica wiejska w Wólce Bałtowskiej Kolonii
Świetlica wiejska w Michałowie
Remiza strażacka w Lemierzach
Remiza strażacka w Antoniowie
Remiza strażacka w Skarbce
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Bałtowie
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5.1.4 Infrastruktura gospodarcza
Działalność gospodarcza
W Ewidencji Działalności Gospodarczej na koniec 2015 roku zarejestrowanych było
23 przedsiębiorstw.
Tabela 2: Liczba podmiotów zarejestrowanych w latach 2012 -2015

Sołectwo
Wycinka
Lemierze
Okół
Pętkowice
Skarbka
Maksymilianów
Antoniów
Rudka Bałtowska
Bałtów
Wólka Bałtowska
Wólka Bałtowska
Kolonia
Wólka Trzemecka
Wólka Pętkowska

2012
1
1
4
1
1
1
1
1
-

2013
3
2
1
4
2
4
5
2

2014
1
2
1
3
1
1
4
-

2015
1
5
1
6
2
1
4
2

-

1
1

1

1

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Bałtowie, luty 2016 rok

W ramach tworzenia PGN dla Gminy Bałtów do wszystkich przedsiębiorstw na terenie gminy
została przekazana ankieta. Dodatkowo ankietę można było pobrać u sołtysa, Urzędzie Gminy
oraz na stronie internetowej Urzędu.
Rolnictwo
Obszar województwa świętokrzyskiego został podzielony na strefy polityki przestrzennej. Gmina
Bałtów w całości leży w strefie E – obszar restrukturyzacji rolnictwa. Obszar ten obejmuje tereny
o dominacji funkcji rolniczej, charakteryzujących się przewagą gleb klas średnich i zróżnicowaną
lesistością. Strefa E generalnie kwalifikuje się do restrukturyzacji rolnictwa i uzupełnienia tej
funkcji różnorodną przedsiębiorczością pozarolniczą, dostosowaną do lokalnych uwarunkowań.
Obecnie na terenie gminy funkcje obszaru jest rolnictwo, które posiada charakter
drobnotowarowy i samozaopatrzeniowy. Ponadto widoczne jest duże zainteresowanie
mieszkańców gminy turystyką i agroturystyką. Z wykresu wynika, iż największy udział
procentowy w gruntach ogółem zajmują grunty orne oraz lasy.
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5.1.5 OZE na terenie gminy
Na terenie gminy Bałtów obiekty użyteczności publicznej nie korzystają z odnawialnych źródeł
energii. Nieliczna ilość budynków mieszkalnych wyposażona jest w OZE m.in. solory.
Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można uzyskać przez
ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów
niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla budowy sieci gazowej
w gminie, likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla
np. na gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez
zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Mówiąc o źródłach odnawialnych
należy mieć na uwadze przede wszystkim energię wodną, wiatrową, geotermalną,
promieniowania słonecznego oraz produkcję biomasy. Polska dysponuje stosunkowo dużym
potencjałem zasobów odnawialnych. Jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych rejonach
naszego kraju.
Tabela 3: Ilość energii finalnej pochodzącej z OZE (MWh)

Energia finalna
pochodząca z OZE
(MWh)

2011

2015

157,220

224,910

Tabela 4: Prognoza zużycia energii finalnej w roku 2020
PALIWO

Paliwo (gaz, węgiel, drewno)
OZE
RAZEM
Udział % OZE

2011
13567,651
157,220
13724,871
1,15%

2015
15147,502
224,910
15372,412
1,46%

2020
13426,585
279,310
13705,895
2,04%

Energia słoneczna
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są
systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne,
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. Zasoby energii
słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji cieplej
wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym.
Energię słoneczną wykorzystuje się w: kolektorach słonecznych, instalacjach fotowoltaicznych,
oświetleniu solarnym, sygnalizacji solarnej. Miejscem użytkowania energii solarnej są przede
wszystkim budynki mieszkalne, usługowe, rekreacyjne użyteczności publicznej. Zważywszy, że
liczba użytkowników energii solarnej może być bardzo duża na terenie województwa, ilość
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uzyskanej energii w technologii solarnej może mieć znaczny wpływ na poprawę lokalnych
warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu powietrza. Obecne instalacje są nieliczne,
nie mają one znaczenia w gospodarce energetycznej Gminy Bałtów i ograniczają się do
niewielkiej liczby nowych domów jednorodzinnych. Można je traktować jako obiekty
referencyjne przyszłych instalacji.
Energia wody
Energia wody jest bardzo atrakcyjnym źródłem energii, jednakże jej wykorzystanie jest zależne
od szeregu uwarunkowań, jednymi z podstawowych są między innymi energetyczność naturalna
rzeki (wielkość i równomierność przepływów), wpływ małej elektrowni wodnej (tzw. MEW) na
środowisko oraz opłacalność przedsięwzięcia. Właśnie ze względu na oddziaływanie MEW na
środowisko należy każdą taką inwestycję rozpatrywać indywidualnie i bardzo szczegółowo. Małe
elektrownie wodne (MEW) mogą wpływać na środowisko zarówno w sposób pozytywny jak
i negatywny. Są przede wszystkim istotnym elementem regulacji stosunków wodnych – zbiorniki
im towarzyszące zwiększają retencję wody, mogą służyć do celów przeciwpowodziowych,
przeciwpożarowych czy rekreacyjnych. Dodatkowo woda przechodząca przez turbinę podlega
natlenieniu, co poprawia jej zdolność do samooczyszczenia. Wykorzystanie MEW ma jednak
i swoje wady. Podstawowymi przeciwwskazaniami jest budowa MEW, która wymaga
przegrodzenia rzeki nową budowlą piętrzącą (zaporą lub jazem). Przegrodzenie rzeki wiąże się
z ingerencją w naturalny ekosystem, przynosi nieodwracalne zmiany a w pierwszej kolejności
stanowi zakłócenie swobodnego przepływu ryb. Obecność przepławek (których budowa jest
wymagana prawem) nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia – ryby często nie są w stanie
ich pokonać, a w przypadku niewłaściwych zabezpieczeń, są w tych miejscach masowo odławiane
przez kłusowników. Ponadto zbiornik przed tamą staje się często osadnikiem ścieków
prowadzonych przez rzekę. Zbiorniki takie są jednocześnie podatne na eutrofizację,
spowodowaną stałym dopływem i gromadzeniem się związków azotu i fosforu. Podniesienie
poziomu wód gruntowych po wybudowaniu zbiornika może spowodować znaczne szkody
budowlane i przyrodnicze w jego okolicy. Zmniejszony przepływ wody poniżej zapory ma
negatywny wpływ na ekosystem rzeki, stanowiąc zakłócenie jej naturalnego biegu. Rozpatrując
wykorzystanie energii wody należy jednak przede wszystkim upewnić się, że nie nastąpi utrata
wartości przyrodniczych przekraczająca zdecydowanie korzyści płynące z budowy MEW. Na
terenie gminy Bałtów znajduje się mała elektrownia wodna na rzece Kamiennej, o mocy 145 kW,
prowadzona przez spółkę cywilną NEPTUN. Pobór wody dla potrzeb energetycznych jest bardzo
korzystny zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych, gdyż do krajowego
systemu przesyłu energii, trafia czysta tzw. "biała" energia.
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Energia wiatru
Wykorzystanie energii odnawialnej ściśle regulują przepisy narzucone przez Unię Europejską,
która nakazuje wykorzystywać energię odnawialną. Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u
progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie często jednak nie idzie w parze z wiedzą na
temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich realizacji. Jest to o tyle niepokojące, ze wielu
inwestorów posiadając odpowiednie środki może wstrzymać się od wybudowania parku
wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania swoich pieniędzy, po drugie zaś
zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa. Dlatego tez ocena potencjału
energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni wiatrowej jest jednym
z pierwszych, niezbędnych kroków w realizacji całej inwestycji. Dla terytorium naszego kraju nie
istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które można by wykorzystać
przy planowaniu terenu posadowienia turbin. Na terenie Gminy Bałtów nie odnotowano do tej
pory znaczącego zainteresowania inwestorów w lokowanie farm wiatrowych.
Biomasa
Wykorzystywanie biomasy do celów energetycznych jest najbardziej rozpowszechnioną metodą
produkcji czystej energii. Jedną z możliwych dróg pozyskiwania dużych ilości biomasy jest
uprawa roślin energetycznych na gruntach rolniczych. Potencjalne zasoby energetyczne biomasy
to między innymi plantacje kukurydzy, rzepaku, szybko rosnące uprawy drzew, krzewów i traw.
Najczęściej wykorzystywane rośliny energetyczne:
•

Wierzba

energetyczna

-

Wierzbowy

surowiec

energetyczny

jest

w

zasadzie

niewyczerpywanym i samo odtwarzającym się źródłem. Cechami charakterystycznymi
sadzonek wierzby jest ich łatwe ukorzenianie się, odporność na zmienne warunki klimatyczne,
Umiejętność szybkiej regeneracji po zbiorze, odporność na choroby i szkodniki, a także
wysokie plony biomasy o dobrej jakości. Do drzew i krzewów wykorzystywanych na cele
energetyczne należą: wierzba wiciowa (Salix viminalis), topola (Populus sp.), trzcina chińska
(Miscanthus sp.), malwa pensylwańska (Malva), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora).
•

Słoma - Słoma w porównaniu do paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, czy koks
charakteryzuje się niższą wartością opałową, niższą gęstością i większym udziałem lotnych
składników spalania. Podstawową zaletą słomy jako surowca energetycznego w porównaniu
z węglem jest znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, przy czym wydzielanie CO2
podczas spalania słomy nie przekracza ilości pobranej przez zboże podczas jego wzrostu.
Spalaniu słomy towarzyszy także znaczne ograniczenie emisji związków siarki, których jest
mniej niż np. podczas spalania oleju opałowego.
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Na terenie Gminy Bałtów uprawy roślin energetycznych prowadzone są w bardzo ograniczonym
zakresie, choć położenie i gospodarka rolna stwarzają pewne potencjalne możliwości
wykorzystania słomy oraz upraw roślin energetycznych.
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5.2. Istniejący stan środowiska przyrodniczego na obszarze gminy
5.2.1 Zasoby wodne
Wody podziemne2
Obszar gminy leży na pograniczu dwóch regionów hydrogeologicznych: lubelsko - podlaskiego
w części północno-wschodniej oraz środkowomałopolskiego w części południowo-zachodniej
(Paczyński red., 1995). Jest to teren zasobny w wody podziemne, które występują tu w utworach:
jury górnej oraz kredy górnej i dolnej, tworząc trzy użytkowe piętra wodonośne (Jaworski, Kos,
2000). Wody podziemne w osadach czwartorzędowych występują tylko lokalnie i ujmowane są
przez miejscową ludność głównie studniami kopanymi. Z utworami górnej kredy związany jest
szczelinowo-krasowy GZWP nr 405 – Niecka Radomska, dla którego nie opracowano
szczegółowej dokumentacji. Warstwę wodonośna tworzą spękane wapienie, margle, opoki i gezy
oraz piaski i piaskowce. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi około 80 m. Zwierciadło wody
występuje zwykle na głębokości 15 do 50 m, tylko w dolinach Krępianki i Kamiennej nieco płycej
tj. 5 do 15 m. Poziom górnojurajski występujący w południowo-zachodniej części obszaru jest
głównym poziomem użytkowym i w całości należy do udokumentowanego głównego zbiornika
wód podziemnych (GZWP) nr 420 – Wierzbica – Ostrowiec (Maszonska, 1998). W zatwierdzonej
dokumentacji tego zbiornika ustalono m. in.: granice zbiornika i obszarów ochronnych,
szacunkową ocenę zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz stopień zagrożenia jakości
wód i wymogi ich ochrony (zakazy, nakazy i opracowanie użytkowania terenu). Cały obszar
zbiornika podlega ochronie. Warstwę wodonośną tworzą tu wapienie i margle, a występujące
w nich wody mają charakter szczelinowo–krasowy. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi
około 70 metrów. Zwierciadło wody występuje na głębokości 15 – 50 metrów, jedynie w dolinie
Kamiennej nieco płycej: 5 - 15 metrów. Potencjalne wydajności studni wierconych są bardzo
zróżnicowane i ściśle zależne od występowania stref uskokowych, bądź szczelin krasowych.
Wahają się one od niskich, rzędu 10 m³/h do 100 m³/h (Bałtów). Głębokość strefy aktywnej
wymiany wód podziemnych dla tego poziomu wodonośnego oceniana jest na około 150 m. Średni
współczynnik filtracji ma wartość 8,4 m/dobę, zaś przewodność warstwy wodonośnej 450
m²/dobę. Pod względem chemicznym są to wody naturalne typu HCO3-Ca i HCO3-Ca-Mg.
Jakość wód podziemnych poziomów górnokredowego, dolnokredowego i górnojurajskiego jest
dobra, lecz może być nietrwała ze wzglądu na brak istotnej izolacji w nadkładzie. Wyjątek
stanowi jedynie północno-wschodni fragment gminy, gdzie poziom górnokredowy posiada wodę
średniej jakości, wymagającą prostego uzdatnienia ze względu na podwyższone wartości żelaza.

2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów
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Wody powierzchniowe3
Obszar gminy leży w dorzeczu środkowej Wisły. Wododziały II rzędu dzielą ten teren na zlewnie
rzek: Kamiennej i Krępianki. Północną część odwadnia rzeka Krępianka, której źródła znajdują
się poza omawianym terenem. Przepływa ona równoleżnikowo w kierunku wschodnim od
Zofiówki do Solca, gdzie uchodzi do Wisły. Południowa część należy do zlewni rzeki Kamiennej.
Rzeka ta, będąca największym ciekiem powierzchniowym województwa świętokrzyskiego,
przepływa z południa ku wschodowi i wraz ze swoim lewobrzeżnym dopływem Wolanką
(Trzemcha) odwadnia duży fragment omawianego terenu. Dolina Wolanki w swoim ujściowym
odcinku w okolicach Bałtowa jest sucha, gdyż woda uchodzi tam do ponorów w skrasowiałych
wapieniach jurajskich. Na obszarze gminy systematyczną kontrolą jakościową, w celu ochrony
wód przed zanieczyszczeniami, objęto jedynie rzekę Kamienną. W punkcie pomiarowym
w Bałtowie stwierdzono występowanie wody IV klasy (niezadowalająca jakość). Rzeka
Kamienna posiada naturalny układ hydrologiczny, a najważniejszymi elementami jest
meandrowanie z zakolami. Rzeka wykazuje w ciągu roku wahania stanu wód powodowane
zmiennością zasilenia. Wysokie stany wód towarzyszą wezbraniom wiosennym (roztopy)
i letnim, a niskie stany występują w czerwcu, na początku lipca oraz jesienią.

3

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów
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5.2.2 Klimat
Omawiany obszar leży w radomskiej dzielnicy klimatycznej. Występuje tu klimat nieco
chłodniejszy i wilgotniejszy niż w otaczających go rejonach. Kształtuje się on pod wpływem
kontaktu mas wilgotnego powietrza pochodzenia oceanicznego z suchymi masami powietrza
kontynentalnego. Jest to klimat umiarkowanie ciepły. Średnia roczna temperatura powietrza
wynosi od 7 ºC do 8ºC (zimą -2,8 ºC, wiosną +7 ºC, latem +17 ºC i jesienią +8,5 ºC). Średnia
roczna liczba dni mroźnych wynosi ok. 36 z przymrozkami 112, upalnych (powyżej +18ºC) 39.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec(+17,3ºC), a najchłodniejszy styczeń (-3,5ºC). Opady
atmosferyczne osiągają 550 - 650 mm/rok, a pokrywa śnieżna zalega około 80 - 90 dni w roku.
Okres wegetacyjny trwa około 213 dni. Przeważają wiatry wiejące z zachodu i południowego –
zachodu (Kondracki, 1988).
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5.2.3 Zasoby naturalne i krajobraz
Pod względem fizyczno-geograficznym (wg podziału J. Kondrackiego, 2002 r.) gmina Bałtów
należy do mezoregionu Przedgórze Iłżeckie (342.33), który leży w obrębie jednostki wyższego
rzędu - makroregionu Wyżyna Kielecka (342.3), podprowincji Wyżyna Małopolska (342).
Przedgórze zbudowane jest ze skał okresu jurajskiego i kredowego, które tworzą niewysokie
monoklinalne wzniesienia o rozciągłości z północnego – zachodu na południowy – wschód.
Dolina rzeki Kamiennej wypełniona osadami aluwialnymi (torfy, namuły, mady, piaski i żwiry
rzeczne o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, zalegających na osadach jury dolnej) wcina
się w Przedgórze Iłżeckie na głębokość 50 m.
Kopaliny4
Teren gminy Bałtów położony jest poza zasięgiem intensywnej gospodarki górniczoprzemysłowej. Kopaliny występujące na terenie gminy to: kruszywo naturalne, surowce ilaste,
wapienie, opoki i fosforyty. Surowce węglanowe i ilaste nie zostały udokumentowane w żadnym
złożu, chociaż przeprowadzone badania jakościowe wskazują na możliwość ich występowania.
Ponadto w południowo-wschodniej części gminy, na pograniczu z gminą Ożarów, znajduje się
fragment złoża fosforytów w miejscowości Chałupki. Udokumentowanym i do 2001r.
eksploatowanym złożem, było złoże piasku w miejscowości Lemierze (złoże wyeksploatowane
i zrekultywowane). Obecnie w Skarbce zostało udokumentowane złoże piasków i jest
eksploatowane. Udokumentowane zasoby geologiczne wynoszą 121 tys. t, zaś wydobycie w 2012
r. wyniosło 13 tys. t. Ponadto określono zasoby szacunkowe dla rejonów: Rudka Bałtowska, Okół
i Wólka Pętkowska. Biorąc pod uwagę rolniczy i turystyczny charakter gminy, ograniczenia
przyrodniczo-krajobrazowe oraz niski poziom udokumentowania stanu zasobów surowców
mineralnych, nie przewiduje się wydobycia kopalin na skalę większą niż potrzeby lokalne.

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bałtów na lata 2014-2017 z
perspektywą na lata 2018-2021

4
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5.2.4 Obszary Natura 2000 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu5
Gmina Bałtów charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego (przede
wszystkim dolina Rzeki Kamienna), w związku z tym wiele z obszarów gminy objętych zostało
ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
OBSZAR NATURA 2000
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary
ochrony siedlisk. Specjalne obszary ochrony siedlisk są wyznaczane w celu trwałej ochrony
siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub
w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu
ochrony tych gatunków. Na terenie gminy Bałtów wskazano dwa tereny objęte ochroną jako
specjalne obszary ochrony siedlisk sieci NATURA 2000.

Dolina Kamiennej
Obszar znajduje się w obrębie mezoregionu Przedgórze Iłżeckie. Ostoję stanowi rozległa dolina
Kamiennej - klasyczna równina denudacyjna, której wysokości absolutne rzadko przekraczają
200 m. Od Ćmielowa Kamienna wykorzystuje zagłębienie uskoku i płynie w kierunku
północnym. Na tym odcinku tworzy ona dwa malownicze przełomy, jeden w Podgrodziu, a drugi
w Bałtowie. Dla tego fragmentu charakterystyczne są strome lessowe lub wapienne krawędzie
urozmaicone przez liczne odsłonięcia skał wapiennych, wąwozy, jaskinie lub jary. Obszar
zbudowany jest ze skał wapiennych stanowiących obrzeże mezozoiczne Gór Świętokrzyskich,
z utworów środkowej i górnej jury oraz skał kredowych. Cechuje się znacznymi wyniosłościami,
schodzącymi stromymi krawędziami w dolinę rzeki. Dolina rzeki jest rozległa, podlega więc
zalewom. Obfituje w starorzecza i zastoiska. W dolinie dominują rozległe ekstensywnie
użytkowane łąki o zmiennym uwilgotnieniu, a także łęgi, zarośla wierzbowe, trafiają się także
torfowiska niskie. Krawędzie i zbocza doliny zajęte są przez dobrze wykształcone murawy
kserotermiczne. Obszar dodatkowo urozmaicają wydmy i liczne leje krasowe. Od północnego
przełomu Kamienna skręca w kierunku północnym i uchodzi do Wisły. Obszar ma silnie
zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym urozmaiceniem podłoża skalnego,
rzeźby, gleb, a także działalnością ludzką. Na siedliskach oligotroficznych, piaszczysto-ilastych
dominują świeże bory sosnowe i bory mieszane. Na glebach lessowych, zwłaszcza na zboczach
doliny Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z rzadkimi

Źródło: http://ostrowiecki.eu/ i Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Bałtów
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i prawnie chronionymi roślinami takimi jak: tojad dzióbaty (Aconitum moldawicum,
A. variegatum), ułudka leśna (Omphalodes scorpioides), groszek wschodniokarpacki (Lathyrus
laevigatus). Dużą wartość przyrodniczą stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk
przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 42% obszaru.
Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne, w tym szczególnie naskalne oraz ostnicowe,
z wieloma cennymi i zagrożonymi gatunkami (np. Carex pediformis, Stipa pulcherrima,
S. joannis, Iris aphylla), łąki o różnym stopniu uwilgotnienia, grądy oraz starorzecza, a także
niewielkie fragmenty łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych. Znaczenie obszaru
podnosi zdecydowanie fakt, iż występuje tu jedna z najliczniejszych i dosyć stabilnych w Polsce
populacji obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus). Występuje tutaj 11 gatunków zwierząt
z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej: mopek (Barbastella barbastellus), nocek duży (Myotis
myotis), bóbr europejski (Castor fiber), wydra europejska (Lutra lutra), traszka grzebieniasta
(Triturus cristatus), kumak nizinny (Bombina bombina), boleń (Aspius aspius), trzepla zielona
(Ophiogomphus cecilia), modraszek (Maculinea teleius), czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
i pachnąca dębowa (Osmoderma eremita). Dla tego ostatniego gatunku planowana ostoja jest
szczególnie ważna, gdyż chroni ona dwa bardzo dobrze zachowane, o naturalnym charakterze
stanowiska (Cisiny Bodzechowskie i Ulów). Podobne znaczenie ostoja ma dla nocka dużego
(w Rudzie Kościelnej kolonia rozrodcza licząca około 300 osobników). Należy podkreślić, że
Dolina Kamiennej stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ostoja posiada także
znaczne walory krajobrazowe, zwłaszcza w odcinkach przełomowych doliny Kamiennej
z licznymi odsłonięciami skalnymi, jaskiniami oraz głębokimi wąwozami.

Krzemionki Opatowskie
Obszar położony jest w obrębie mezoregionu Przedgórze Iłżeckie. Są to tereny głównie zajęte
przez zbiorowiska leśne, w tym bory sosnowe i mieszane, grądy, a także świetliste dąbrowy.
Niewielkie powierzchnie zajmują także murawy kserotermiczne. W Ostoi znajduje się rez.
Krzemionki Opatowskie, neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego, eksploatowana 3500-1800
lat p.n.e. Na powierzchni pola górniczego występuje ok. 1000 szybów, część z nich udostępniona
jest zwiedzającym. Murawy kserotermiczne mają charakter wtórny i wykształcają się na dawnych
polach pogórniczych lub w okolicy nieczynnych wyrobisk wapienia. Obszar położony jest na
mniej więcej płaskiej równinie denudacyjnej, w dużej mierze zbudowanej z wapieni jurajskich,
pokrytych cienką powłoką piaszczystych i piaszczysto-gliniastych osadów plejstoceńskich.
W południowej części rez. Krzemionki Opatowskie występują leje krasowe, doliny erozyjne oraz
antropogeniczne deformacje powierzchni w postaci wyrobisk dawnych kamieniołomów. Cały
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teren jest suchy, pozbawiony zbiorników i cieków wodnych. Na obszarze utrzymują się dosyć
duże powierzchnie zajęte przez świetliste dąbrowy i zbiorowiska grądowe. Pozostałe drzewostany
mają charakter głównie gospodarczy i stanowią podstawowe fitocenozy obszaru. Są to m.in. bór
subkontynentalny Peucedano-Pinetum oraz bór suboceaniczny Leucobyro-Pinetum. Łącznie
stwierdzono tu występowanie 3 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej,
pokrywających ponad 16 % obszaru. We florze roślin naczyniowych wyróżnia się duża grupa
gatunków reliktowych oraz rzadkich i zagrożonych. Występuje tu 6 gatunków zamieszczonych
w Polskiej Czerwonej Księdze roślin, są to: wawrzynek główkowy (Daphne cneorum), wiśnia
karłowata (Cerasus fruticosa), kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina subsp. Ritschlii),
buławik czerwony (Cephalanthera rubra). Stwierdzono występowanie 2 gatunków roślin
z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, są to dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia)
i obuwik pospolity (Cypripedium calceolus). Ostoja zabezpieczy wśród wyróżnionych siedlisk
przede wszystkim priorytetowe ciepłolubne dąbrowy, które są tu dobrze zachowane, bardzo cenne
pod względem składu gatunkowego, co wpływa na kilka licznych i utrzymujących się od
kilkudziesięciu lat populacji (Adenphora liliifolia) oraz mniej liczne, ale stabilne populacje
(Cypripedium calceolus). Obszar ten jest ważny dla ochrony pachnicy dębowej (Osmoderma
eremita) - stanowisko w Krzemionka Opatowskich. Na terenie wyznaczanej ostoi swoje
stanowiska mają gatunki reliktowe oraz rzadkie i zagrożone: gniewosz plamisty (Coronella
austriaca), modliszka zwyczajna (Mantys religiosa), smukwa kosmata (Scolia hirta), paź żeglarz
(Iphiclides podalirius), paź królowej (Papilio machaon), mienia strużnik (Apatura ilia), biegacz
pomarszczony (Carabus inricatus), wałkówka trójzębna (Chondrula tridens), szklarka zielonawa
(Nesovitrea petronella). W obszarze występują gatunki ptaków z I Załącznika Dyrektywy Rady
79/409.EWG dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius),
dzierzba gąsiorek (Lanius collurio), skowronek borowy (Lullula arborea) i pokrzewka jarzębata
(Sylvia nisoria).
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Mapa 4: Obszar Natura 2000 na terenie gminy Bałtów

Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bałtów

REZERWAT PRZYRODY
Rezerwaty przyrody to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz
twory i składniki przyrody nieożywionej wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie gminy
Bałtów znajdują się dwa rezerwaty przyrody, które pokrótce scharakteryzowano poniżej.

Rezerwat „Modrzewie”
Rezerwat stanowi obszar otoczony w przeważającej części gruntami leśnymi Lasów
Państwowych, jedynie wydzielenie 346h graniczy od płn. i wsch. na odcinku ok. 90 m z gruntami
rolnymi wsi Bałtów. Środkiem przebiega droga publiczna szerokości 6 m. Granice rezerwatu
o łącznej długości 1620 m-oznaczone w terenie zielonymi opaskami na skrajnych drzewach
rezerwatu. W kompleksie Narożnik, w którym położony jest rezerwat „Modrzewie”, teren jest
falisty i pagórkowaty, poprzecinany jarami i wąwozami o stromych zboczach. O takim
ukształtowaniu zdecydowała pokrywa lessowa, niekiedy o bardzo znacznej grubości. Rezerwat
obejmuje jeden głęboki wąwóz przebiegający z płn. na płd., poprzecinany licznymi płytszymi
odnogami. Głębokość wąwozu od strony płd. dochodzi do 20 m i maleje stopniowo ku płn. do 1
m. Zbocza są strome i urwiste, co świadczy o młodym wieku wąwozu, natomiast rozległa
wierzchowina charakteryzuje się łagodnym nachyleniem. Drzewostan rezerwatu stanowi
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naturalny las dębowo-lipowy o charakterze grądu wysokiego z udziałem modrzewia polskiego
(Larix polonica). Na terenie rezerwatu znaleziono 139 gat. roślin naczyniowych, w obrębie
których ostatnio wprowadzone 52 taksony to między innymi gatunki obce dla flory Polskidaglezja zielona, grochodrzew oraz taksony rodzime: jesion wyniosły, jawor, świerk, olsza
czarna, grusza, czeremcha i wiąz. Na obszarze rezerwatu zauważono pojawianie się znacznej
liczby gatunków kserotermicznych. Florę rezerwatu oprócz drzew i krzewów tworzy też
roślinność zielna w składzie której nie odnaleziono 7 gat. roślin: turzycy orzęsionej, zawilca
gajowego, dziurawca skąpolistnego, gnieźnika leśnego, siódmaczka leśnego, jastrzępca
gałęzistego i sierpika barwierskiego

Rezerwat „Ulów”
Rezerwat składa się z dwóch części. Jedna część położona w kompleksie „Zamoście” od płn.
I zach. granicząca z doliną rzeki Kamiennej, posiada ukształtowanie terenu faliste, w części płn.wsch. wzniesione i pocięte jarami stromo opadającymi ku płn., od rzeki Kamiennej. Część
rezerwatu znajdująca się w kompleksie „Stróżniak” obejmuje stromą miejscami urwistą wapienną
krawędź doliny Kamiennej. Współczesna rzeźba tego terenu kształtowała się pod wpływem
ruchów górotwórczych i zlodowaceń. Procesy zachodzące w warunkach klimatu plejstoceńskiego
doprowadziły do zasypania starej rzeźby i powstania współczesnej. Po obu stronach rzeki
Kamiennej rozciąga się wyraźnie górująca na tym obszarze rozległa wysoczyzna. Wysoczyzna ta,
w niektórych miejscach została przekształcona w ostańce denudacyjne zbudowane z utworów
mezozoicznych. Formy te układają się w równoległe do siebie ciągi. Profil poprzeczny form
ostańcowych jest asymetryczny. Stoki o ekspozycji płn.-wsch. są dłuższe i łagodne a stoki płd.wsch. posiadają duże nachylenie i są bardziej strome. Wysokości względne osiągają w granicach
rezerwatu od ok. 175 do 190 m n.p.m. Rezerwat „Ulów” posiada bogatą florę roślin
naczyniowych. Odnotowano tu ok. 350 gatunków przy czym paprotników i roślin nagonasiennych
jest niewiele, a gro stanowią rośliny dwu- i jednoliścienne. Bogactwo to wynika z dużego
zróżnicowania siedliskowego oraz z żyzności podłoża. Pod względem ekologicznym dominują
tutaj gatunki leśne, następnie elementy ciepłych muraw kserotermicznych, łąkowe i gatunki
synantropijne (zarówno segetalne jak i ruderalne). Można tu spotkać całą gamę gatunków
charakterystycznych zarówno dla cieplejszych postaci lasów grądowych jak i dla wilgotnych.
Natomiast udział gatunków typowych dla borów jest w rezerwacie niewielki. Drzewostan budują
różne gatunki drzew liściastych, którym regularnie towarzyszy sosna zwyczajna osiągająca
w niektórych płatach pozycję dominującą. Głównymi gatunkami lasotwórczymi obok sosny są:
dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny, klon zwyczajny i jawor. Warstwa

37

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów

podokapowa na ogół jest słabo wykształcona; większe zwarcie wykazuje ona w fitocenozach
zdominowanych przez gatunki liściaste drzew, a najczęściej można tu spotkać graba, jawora
i klon. Warstwa krzewów jest średnio zwarta i zbudowana głównie z leszczyny, wiciokrzewu
suchodrzewu, trzmieliny brodawkowatej. Runo leśne jest niezwykle bogate i liczy ok. 80
gatunków roślin naczyniowych. Najczęściej można tu spotkać turzycę palczastą, miodunkę ćmą,
fiołka leśnego, kopytnika pospolitego. Na terenie rezerwatu stwierdzono 9 drzew o rozmiarach
odpowiadających drzewom pomnikowym.

Mapa 5: Rezerwaty przyrody na terenie gminy Bałtów

Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bałtów

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszary te obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Gminy Bałtów w całości znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej.
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Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej to tereny rozciągające się wzdłuż doliny rzeki
Kamiennej i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów – Kamionki. Charakterystycznymi cechami
zróżnicowanej i urozmaiconej rzeźby terenu są kopulaste pagóry i garby powstałe na
wychodniach piaskowcowych i piaskowcowo – mułowcowi -ilastych osadów triasu dolnego
(retu) jury dolnej (liasu). W obu tych formacjach występują cienkie pokłady syderytowych rud
żelaza, które były przez kilka wieków przedmiotem eksploatacji górniczej i przetwórstwa
metalurgicznego lokalizującego się gł. wzdłuż rzeki Kamiennej. Główną osią krajobrazową
i gospodarczą jest dolina rzeki Kamiennej, często o charakterze malowniczych przełomów przez
garby, kuesty i stoliwa skalne (okolice Krynek, Kunowa, Ćmielowa a nade wszystko Bałtowa).
Ze względu na występujące rudy żelaza i urodzajne gleby brunatne rozwinięte na lessach
opatowskich, dolina Kamiennej i położone wzdłuż niej tereny zostały już bardzo dawno
zasiedlone i intensywnie zagospodarowane rolniczo a następnie przemysłowo. Pomimo to
zachowało się tutaj bardzo wiele wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
decydujących o atrakcyjności tych terenów i dużym znaczeniu także ekologicznym.
Szczególnie atrakcyjna jest tutaj szata roślinna, zróżnicowana i bogata ze względu na bardzo
urozmaicone siedliska uwarunkowane zmiennym podłożem skalnym i glebowym, rzeźbą terenu,
stosunkami wodnymi, a także silnym wpływem działalności człowieka.
Na większości terenów zbudowanych z piaskowcowo-ilastych skał pokrytych piaszczystogliniastymi osadami plejstoceńskimi przeważają siedliska oligotroficzne zajęte przez bory
mieszane i świeże bory sosnowe tworzące duże kompleksy tzw. Lasów Iłżeckich, na pograniczu
województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Pomimo iż w większości są to drzewostany
pochodzenia antropogenicznego, są interesujące florystycznie z uwagi na występowanie wielu
bardzo rzadkich chronionych roślin (np. wawrzynek główkowaty, wisienka stepowa, zawilec
wielokwiatowy, len złocisty, aster gawędka). Te gatunki zachowały się głównie na stromych
krawędziach doliny Kamiennej w okolicach Bodzechowa i Bałtowa, wśród fragmentów
naturalnych drzewostanów dębowo-lipowych lub naturalnych borów mieszanych. Do najbardziej
wartościowych osobliwości florystycznych należą murawy i zarośla kserotermiczne z takimi
osobliwościami jak np. stepowa ostnica Jana. Na lessowych glebach Wyżyny Sandomierskiej, na
prawym brzegu Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste
z udziałem rzadkich i chronionych gatunków takich roślin jak: tojad dzióbaty i tojad mołdawski,
pluskwica europejska i dzwonecznik wonny, a także fragmenty świetlistej dąbrowy w okolicach
Sudołu, Maksymilianowa i Janika. Dużą wartość przyrodnicza tych zbiorowisk roślinnych
podkreślają rezerwaty leśne: Modrzewie w Bałtowie i Lisiny Bodzechowskie k. Ostrowca. Na
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terenie OChK Doliny Kamiennej zgrupowane są wyjątkowo liczne zabytki kultury klasy
europejskiej a nawet światowej. W okolicach Skarżyska położony rezerwat archeologiczny
Rydno dokumentuje paleontologiczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych, rezerwat
archeologiczny Krzemionki Opatowskie, niedawno uznany za Narodowy Pomnik Historii,
eksponuje udostępnione do zwiedzania turystycznego unikatowe szyby podziemnych
neolitycznych kopalni krzemieni i warsztaty produkujące narzędzia ze słynnych krzemieni
pasiastych.
POMNIK PRZYRODY
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Grupa drzew (nr rej. 025). Pięć dębów szypułkowych w wieku około 300 lat. Obwody pni drzew
mierzonych na wysokości 130 cm wynosiły: 375 cm, 385 cm, 440 cm, 555 cm, 425 cm,
a wysokość drzew zawiera się w przedziale 24 – 27 m. Drzewa rosną przy drodze leśnej
biegnącej

po

prawej

stronie

rzeki

Kamiennej,

na

odcinku

około

100

m.

Znajdują się na skraju lasu, nad łąkami, w miejscowości Bałtów-Zamoście, w pododdziale 401o
Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, leśnictwo Bałtów, na działkach o numerach
ewidencyjnych 401/1202 i 404/1002 w Bałtowie.
Pomnik został utworzony na mocy Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 43
z dn. 02. 10.1953 r. (Dz. Urz. WRN z 25.02.1954r., Nr 1, poz. 1) i Rozporządzenia Wojewody
Świętokrzyskiego Nr 35/2007 z dnia 12.12.2007 roku (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 239 poz. 3552).
Dęby bezszypułkowe (nr rej. 040). Dwa dęby w wieku około 150 lat. Drzewa o obwodach pni 315
cm i 335 cm i wysokości 25 m i 27 m. Drzewa o sękatych pniach, rosnące blisko siebie
w pododdziale 401o Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, leśnictwo Bałtów, na działce o nr
ew. 396/1200 w Bałtowie. Dęby uznano za pomniki przyrody 28.10.1954 r. na mocy Orzeczenia
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 77 z 28.10.1954 roku (Dz. Urz. WRN w Kielcach).
Skałki (nr rej. 125). Grupa naturalnych skałek na stromym zboczu doliny, zbudowanych
z białych,

nieuławiconych wapieni

koralowych.

Grupa

składa

się

z

kilku

form

skalnych, występujących na długości ok. 80 m. Są to: od północy baszta skalna o wysokości do
10 m oraz trzy mniejsze występy skalne (baszty) oraz od południa wybitna kazalnica i urwisko
(próg) o wysokości przekraczającej miejscami 10 m. W wapieniach budujących skałki występują
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bardzo liczne korale kolonijne – warstewkowanego, soczewkowego kształtu (stwierdzono ok. 20
gatunków), tkwiące w drobnoziarnistej, mikrytowej masie wapiennej. Są to osady podmorskich,
płytkowodnych zarośli koralowych. Skałki znajdują się na prawym orograficznie zboczu doliny
rzeki Kamiennej w miejscowości Bałtów-Zarzecze, na działce o numerze ewidencyjnym 1007.
Skałki uznano za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23 z 02.10.1987r.
(Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1987 r., Nr 10, poz. 223).
Skałki wapienne (nr rej. 126). Wapienne skałki zboczowe mające kształt kazalnic o wysokości 67 m połączonych niższym progiem skalnym. Długość grupy skalnej to ok. 20 m. Formy skalne
zbudowane są z białych, nieuławiconych wapieni koralowych. Wapienie te zbudowane są
z bardzo licznych kolonijnych korali (warstewkowanego kształtu) tkwiących w w mikrytowej,
miejscami mikrytowo-pelletowej masie skalnej. Stwierdzono tu około 20 gatunków korali, a także
nieliczne okazy innej fauny (ramienionogi, jeżowce).
Wapienie te – określane dawniej jako rafy – stanowią osady podmorskich, płytkowodnych zarośli
koralowych. Powierzchnia skałek jest bardzo nierówna, a w górnej części skałek – kawernista.
Górne powierzchnie skałek porasta kserotermiczna roślinność zielna i krzewiasta. Skałki znajdują
się przy drodze biegnącej przez Bałtów-Zarzecze u podnóża prawego orograficznie zbocza doliny
rzeki Kamiennej, na działce o numerze ewidencyjnym 1016/5.
Skałki uznano za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23 z dnia
02.10.1987 r. (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1987 r. Nr 10, poz. 223).
Odłonięcie geologiczne (nr rej. 127). Nieeksploatowany kamieniołom zboczowy o wysokości
ścian 20-25 m, długości 60-70 m i szerokości 50 m. W ścianach odsłaniają się górnojurajskie
wapienie z wkładkami dolomitów. W wyższych częściach kamieniołomu znajdują się duże
komory podziemne pozostałe po eksploatacji. Odsłonięcie znajduje się na zboczu wzniesienia
opadającego do doliny rzeki Kamiennej, ok. 0,5 km na W od zabudowań wsi Skarbka Dolna, po
północnej stronie drogi Bałtów – Solec nad Wisłą, na działce o numerze ewidencyjnym 398/2
obręb Skarbka Dolna. Odsłonięcie uznano za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody
Kieleckiego Nr 23 z dn.02.10.1987 r. (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1987r. nr 10, poz. 223)
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5.3 Obecny stan, jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Bałtów
Oceniając ogólny stan jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego, a tym samym Gminy
Bałtów, można uznać go za dobry. Największa koncentracja zanieczyszczeń występuje wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 754. Okresowo wyższe stężenie pyłu zawieszonego wynika w głównej
mierze z obecności znacznej ilości źródeł niskiej emisji. Ich stopniowa likwidacja, poprzez
rozbudowę sieci ciepłowniczej lub zmianę nośnika energetycznego (np. węgla słabej jakości na
węgiel o lepszych parametrach jakościowych albo gaz),a także wprowadzanie filtrów powinna
przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Jakość powietrza w województwie świętokrzyskim została opisana w dokumencie Aktualizacja
Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych. Najpoważniejszym problemem związanym z jakością powietrza zarówno
w strefie miasto Kielce, jak i w strefie świętokrzyskiej, są występujące głównie w sezonie
grzewczym, wysokie, ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10. Kolejnym,
szczególnie trudnym do rozwiązania problemem są znaczne przekroczenia poziomu docelowego
B(a)P – powstającego w procesach niepełnego spalania paliw stałych: węgla, drewna, a także
odpadów. W miesiącach letnich roku notowane są również epizody podwyższonych stężeń ozonu
w powietrzu.
Wielkość emisji z poszczególnych źródeł emisji na obszarze stref województwa świętokrzyskiego
została szacunkowo określona w podziale na rodzaje źródeł punktowe, liniowe, powierzchniowe,
z rolnictwa (uprawy i hodowla) oraz źródła emisji niezorganizowanej z wydobycia i przetwórstwa
kopalin.
Tabela 5: Zestawienie emisji pyłu PM10 i PM2,5 oraz B(a)P ze źródeł zlokalizowanych na terenie
strefy świętokrzyskiej w roku bazowym 2014

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem
działań krótkoterminowych
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Wykres 3: Średni udział procentowy grup źródeł emisji w stężeniach średniorocznych na obszarze
przekroczeń stężeń średniorocznych pyłu PM10 w strefie świętokrzyskiej.

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem
działań krótkoterminowych

W obszarze przekroczeń stężeń średniorocznych we wskazanych powiatach wyraźnie wzrasta
udział źródeł powierzchniowych nawet do 74,58% w powiecie ostrowieckim w stosunku do
udziału w całym obszarze powiatu. W powiecie kieleckim źródła niezorganizowane odpowiadają
w 7,79% za wysokość stężenia pyłu PM10. W powiecie skarżyskim widoczny jest również udział
lokalnych źródeł komunikacyjnych, które odpowiadają za 8,72% wysokości stężeń.
Udziały źródeł emisji w stężeniach pyłu PM2,5 kształtuje się podobnie jak dla stężeń pyłu PM10.
W największym stopniu za przekroczenia stężeń pyłu PM2,5 odpowiadają źródła powierzchniowe
lokalne. Wpływ sąsiadujących powiatów widoczny jest w powiecie kieleckim, gdzie oddziałują
źródła powierzchniowe i komunikacyjne z miasta Kielce.

43

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów
Wykres 4: Średni udział procentowy grup źródeł emisji w stężeniach średniorocznych pyłu PM2,5 na
obszarze przekroczeń stężeń pyłu PM2,5 w strefie świętokrzyskiej.

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem
działań krótkoterminowych

Największy udział w obszarze przekroczeń stężeń średniorocznych we wszystkich powiatach
strefy świętokrzyskiej wykazują źródła powierzchniowe – nawet ponad 77% w powiecie
ostrowieckim. Największy wpływ (ponad 50%) na kształtowanie się wysokości stężeń B(a)P mają
źródła lokalne w powiatach: ostrowieckim, skarżyskim oraz starachowickim. W niektórych
powiatach jak opatowskim i sandomierskim znaczny wpływ mają źródła spoza województwa.
Sumarycznie źródła spoza województwa i tło odpowiadają za ponad 70% wysokości stężeń B(a)P
w powiecie opatowskim oraz prawie 69% w powiecie sandomierskim.
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Wykres 5: Średni udział procentowy grup źródeł emisji w stężeniach średniorocznych B(a)P na
obszarze przekroczeń stężeń średniorocznych w strefie świętokrzyskiej

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem
działań krótkoterminowych

Spośród źródeł zlokalizowanych na terenie strefy świętokrzyskiej, najmniejsze oddziaływanie na
stan jakości powietrza w obszarach przekroczeń poziomu docelowego B(a)P mają źródła
komunikacyjne – średnio na poziomie 0,03%.
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6. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla
Informacja dotycząca przystąpienia Gminy Bałtów do opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej została umieszczona pod koniec lutego 2016 roku. Formularze (ankiety) do
przeprowadzenia analizy zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Bałtów
oraz rozdystrybuowane wśród mieszkańców/przedsiębiorców gminy za pośrednictwem radnych,
sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Z przedstawionych danych z ankiet można wysnuć
poniższe bardzo ogólne spostrzeżenia dotyczące stanu izolacji termicznej budynków i systemów
grzewczych w gminie:
•

Większość budynków na terenie gminy wymaga termomodernizacji. Zarówno budynki
mieszkalne jak i użyteczności publicznej (wymianu okien, ocieplenie budynków, wymiana
oświetlenia na energooszczędne itp.).

•

Na terenie gminy w niewielkim stopniu wykorzystuje się energię odnawialną

Podstawowe założenia metodyczne:
W celu oszacowania poziomu emisji gazów cieplarnianych przyjęte zostały następujące
założenia metodologiczne:
•

Rok bazowy – za rok, w stosunku, do którego Gmina będzie ograniczać emisję CO2
przyjęto rok 2011 (Jest to rok, dla którego udało się zebrać kompleksowe dane we wszystkich
grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii),

•

Zasięg terytorialny – inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy
Bałtów. Do wyznaczenia poziomu emisji CO2 przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie
granic gminy.

•

Zakres inwentaryzacji – inwentaryzacja obejmuje emisje gazów cieplarnianych powstające
ze zużycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się
zużycie:

energii

elektrycznej,

energii

cieplnej

(na

potrzeby

ogrzewania

i c.w.u.), energii paliw (związanych z transportem) oraz energii gazu (na potrzeby ogrzewania
oraz cele socjalno- bytowe).
•

Sposób inwentaryzacji – do przeliczenia ilości energii generowanej przez poszczególne
jednostki paliwa zastosowano wartości opałowe zgodne z wyznaczonymi przez Krajowy
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

•

Określenie wielkości emisji – dla określenia wielkości emisji CO2 przyjęto tzw. standardowe
wskaźniki emisji zgodnie z zasadami IPCC (za European Union „How to develop a
SEAP”, 2010). Wskaźniki obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii
na terenie gminy Bałtów.
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Emisję CO2 oszacowano na podstawie wskaźników zawartych w opracowaniach:
• Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot,
„Poradnik. Jak opracować plan działań́ na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,
Luksemburg, JRC, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Unia Europejska, 2010,
Tłumaczenie polskie: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków, 2012.
• „Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji
energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych
w Polsce” zalecany do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania
Emisjami (KOBiZE). (czerwiec, 2011)
Wykaz stosowanych wartości opałowych i wskaźników emisji gazów cieplarnianych
zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 6: Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji przyjęte do obliczeń wielkości emisji CO2
Nośnik energii

Wartość opałowa Jednostka

Wskaźnik emisji Mg
CO2/MWh

Energia elektryczna

-

0,832

Ciepło sieciowe

-

0,464

Węgiel kamienny

21,76

MJ/kg

0,354

Koks węglowy

28,2

MJ/kg

0,382

Olej opałowy

40,19

MJ/kg

0,267

Gaz ziemny

35,95

MJ/m3

0,202

Drewno opałowe

15,6

MJ/kg

0,395

Biomasa

17

MJ/kg

0

Benzyna

44,8

MJ/kg

0,249

Gaz LPG

47,31

MJ/kg

0,231

Olej napędowy

43,33

MJ/kg

0,267

Do obliczenia wartości emisji CO2 wykorzystano następujący wzór obliczeniowy:

ECO2 = C x EF
gdzie:
ECO2 – wartość emisji CO2 (Mg)
C – zużycie energii (MWh)
EF – wskaźnik emisji CO2 (MgCO2/MWh)
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Obliczenia wartości emisji CO2 przeprowadzono za pomocą arkusza kalkulacyjnego,
przeliczającego dane wejściowe (ilość zużytej energii, paliwa, etc.) na wielkość emisji gazów
cieplarnianych za pomocą wskaźników emisji. W celu obliczenia emisji CO2 w roku bazowym
wyznacza

się

zużycie

energii

finalnej

dla

poszczególnych

sektorów

odbiorców.

W tych latach na obszarze gminy Bałtów wyróżniono następujące sektory odbiorców:
•

sektor obiektów/instalacji użyteczności publicznej,

•

sektor działalności gospodarczej,

•

sektor mieszkalny,

•

oświetlenie uliczne,

•

sektor transportowy.

Jako nośniki zużywane na terenie gminy wyróżnia się:
•

gaz ziemny,

•

energię elektryczną,

•

paliwa węglowe,

•

drewno,

•

olej napędowy,

•

benzyna,

•

gaz LPG,

Źródła danych
W inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych uwzględnione zostały dane źródłowe w zakresie:
•

Zużycia energii elektrycznej,

•

Zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, olej opałowy, gaz ziemny),

•

Zużycia paliw transportowych (benzyny, oleju napędowego, gazu LPG),

•

Zużycia energii ze źródeł odnawialnych.

Źródłem danych o zużyciu energii były m.in.:
•

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

•

Dokumenty strategiczne i planistyczne gminy Bałtów,

•

Materiały udostępnione przez Urząd Gminy Bałtów,

•

Dane udostępnione przez dystrybutorów energii i paliw funkcjonujących na terenie gminy,

•

Dane udostępnione przez inne podmioty i instytucje (m.in. Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad, Starostwo Powiatowe),

48

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów

•

Dane pozyskane za pomocą badania ankietowego wśród administratorów obiektów
użyteczności publicznej, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców i sołtysów wszystkich
sołectw z terenu gminy.

Przy szacowaniu zużycia energii posłużono się dwiema metodami analitycznymi: „bottom-up”
oraz „top-down”. Metoda „bottom-up” (z dołu do góry) polega na zbieraniu danych u źródła
i rozciąganiu ich na całą populację. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji udostępnia dane,
które później agreguje się w taki sposób, aby były one reprezentatywne dla całego danego
obszaru. W ramach tworzenia dokumentu przeprowadzono ankietyzację w wyniku, której
uzyskano poniższe dane:
•

dane zebrane z ankiet (111 domostw) – podsumowanie ankiet zostało rozciągnięte na cała
gminę
2011

2015

węgiel kamienny

67,20

77,50

drewno

923,00

930,00

gaz

426,54

-

OZE

14,23

20,22

•

wszystkich obiektów użyteczności publicznej,

•

8

przedsiębiorstw (w PGN zaprezentowano dane z 8 otrzymanych ankiet). Część

przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy to jednoosobowe działalności
gospodarcze prowadzące działalność w domu.
Metoda „top-down” (z góry na dół) polega na pozyskaniu zagregowanych danych dla większej
jednostki lub obszaru i rozdzielaniu ich na mniejsze sektory.
Gmina zwrócił się do PGE z prośbą o udostępnienie danych dotyczących zużycia energii
elektryczne na terenie gminy Bałtów z podziałem na taryfy oraz do Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim o udostępnienie informacji dotyczącej ilość zarejestrowanych
pojazdów z podziałem na typ pojazdu oraz rodzaj używanego paliwa na terenie gminy Bałtów.
Dane do inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji CO2 w poszczególnych sektorach objętych
inwentaryzacją pozyskano w następujący sposób:
•

Zużycie elektrycznej określono na podstawie danych uzyskanych z PGE Dystrybucja S.A.
Odział Skarżysko –Kamienna, Rejon Energetyczny Ostrowiec.

•

Zużycie paliw kopalnych na cele grzewcze określono na podstawie ankiet dotyczy budynków
mieszkalnych natomiast dane dotyczące budynków użyteczności publicznej zostały
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pozyskane z Urzędu Gminy Bałtów.
•

Zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych określono na podstawie informacji
uzyskanych w badaniu ankietowym.

•

Zużycie paliw transportowych określono na podstawie rocznego przebiegu i średniego
poziomu spalania paliw przez pojazdy – dane zostały oszacowane na podstawie pozyskanych
informacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

•

Zużycie energii elektrycznej związanej z oświetleniem gminy określono na podstawie danych
pozyskanych z Urzędu Gminy Bałtów.
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6.1 Zużycie energii i emisja CO2 w gminie przez poszczególne sektory
6.1.1 Inwentaryzacja emisji z obiektów użyteczności publicznej
Na obszarze gminy Bałtów znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym
przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. W poniższym rozdziale uwzględniona została emisja,
CO2 wynikająca z użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy – m.in. budynków
administracyjnych gminy, budynków oświatowych oraz świetlic wiejskich. Wykaz budynków
objętych inwentaryzacją znajduje się w tabeli poniżej.
Tabela 7: Wykaz budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Obiekt
Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie (budynek szkoły podstawowej,
budynek gimnazjum)
Filia Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie z siedzibą w Wólce
Bałtowskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole
Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie wraz z internatem, pozyskany od
powiatu ostrowieckiego (w chwili obecnej wyłączony z użytkowania)
Ośrodek Zdrowia w Bałtowie
Urząd Gminy
Gminne Centrum Kultury w Bałtowie
Budynek Klubu „Bałtek” w Bałtowie
Dom Ludowy w Okole
Budynek Referatu Gospodarki Komunalnej w Skarbce
Świetlica wiejska w Rudce Bałtowskiej
Świetlica wiejska w Wólce Pętkowskiej
Świetlica wiejska w Wólce Bałtowskiej Kolonii
Świetlica wiejska w Michałowie
Remiza strażacka w Lemierzach
Remiza strażacka w Antoniowie
Remiza strażacka w Skarbce
Źródło: Urząd Gminy Bałtów

Poniżej przedstawiamy tabele obrazujące rodzaje stosowanego paliwa w obiektach użyteczności
publicznej na terenie gminy.
W poniższych tabelach przedstawiono całkowite zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych,
(CO2) z budynków użyteczności publicznej.

Tabela 8: Zużycie energii z poszczególnych paliw w budynkach użyteczności publicznej [MWh]

Łączne zużycie energii MWh
węgiel kamienny
drewno
olej opałowy
ogrzewanie elektryczne

2011
1504,704
0,035
0,861
0,147

2015
1200,971
0,030
0,105
3,936

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
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Tabela 9: Emisja CO2 Mg/rok z ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej

Emisja CO2 t/rok
węgiel kamienny
drewno
olej opałowy
ogrzewanie elektryczne

2011
532,665
0,014
0,240
0,122

2015
425,144
0,012
0,038
3,275

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Tabela 10: Zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z wielkością emisji

Dostarczona energia MWh

2011
134,82

2015
180,838

Emisja CO2

112,17

150,457

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych

Tabela 11: Łączne zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej [MWh]

Dostarczona energia MWh

2011
1712,57

2015
1385,88

Emisja CO2

705,12

578,93

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
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6.1.2 Inwentaryzacja emisji z budynków mieszkalnych
Analizą objęte zostały gospodarstwa domowe funkcjonujące na terenie gminy Bałtów. Inwentaryzacja
emisji CO2 przeprowadzona została w oparciu o informacje pozyskane w ramach badania
ankietowego przeprowadzonego wśród właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie gminy
oraz danych GUS. Wśród nośników energii wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe można
wyróżnić węgiel, gaz, drewno. Niewielka część budynków mieszkalnych na terenie gminy
wykorzystuje odnawialne źródła energii. Zużycie poszczególnych paliw oraz emisję CO2
w budynkach mieszkalnych przedstawiają poniższa tabela.

Tabela 12: Łączne zużycie energii oraz emisja CO2 w budynkach mieszkalnych

2011

2015

Łączne zużycie energii
MWh

6702,810

6818,270

Emisja CO2 Mg/rok

3252,511

2949,208

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych

Całkowite zużycie energii w sektorze mieszkalnictwa wyniosło w roku bazowym 6702,810 MWh,
a wartość emisji 3252,511 Mg CO2. W stosunku do roku bazowego ilość zużytej energii w roku 2015

wzrosła natomiast wartość emisji spadła.
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6.1.3 Inwentaryzacja budynków usługowo-handlowych
W celu pozyskania informacji o emisji i zużyciu energii w budynkach usługowo- handlowych na
terenie gminy, przygotowano i rozprowadzono ankiety do tych podmiotów. Informację zwrotną
otrzymano od kilku podmiotów. Zdecydowana większość przedsiębiorstw zarejestrowanych na
terenie gminy Bałtów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie posiadają
oddzielnych budynków do jej prowadzenia. Dane na temat zużycia energii i emisji CO2 w budynkach
usługowo- handlowych przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 13: Zużycie energii w podziel na nośniki w budynkach usługowo – handlowych oraz emisja CO2 w
podziale na nośniki

2011

2015

węgiel (t)
MWh

16,00
96,711

11,50
69,511

Emisja CO2
drewno (t)
MWh

21,397
108,000
0,471

24,607
70,000
0,303

Emisja CO2

0,186

0,120

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiet

Tabela 14: Zużycie energii elektrycznej w budynkach usługowo-handlowych wraz z wielkością emisji
2011
2015
1394,961
2483,977
Dostarczona energia MWh
Emisja CO2

1160,608

2066,669

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiet
Tabela 15: Zużycie energii (MWh) oraz emisja CO2 [Mg/rok] przez budynki usługowo – handlowepodsumowanie

Emisja CO2

2011
1195,029

2015
2091,396

Zużycie energii

1492,143

2553,791

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiet
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6.1.4 Inwentaryzacja emisji z oświetlenia ulicznego
W danej podgrupie uwzględniona została emisja CO2 związana z funkcjonującym na terenie gminy
Bałtów oświetleniem ulicznym. W poniżej tabeli przedstawiono zużycie energii oraz emisję CO2
w latach 2011 i 2015.
Tabela 16: Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO2 – oświetlenie publiczne na terenie Gminy

Zużycie energii w MWh

2011
145,84

2015
293,23

Emisja CO2

121,34

243,97

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy

Wykres 6: Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO2 oświetlenia ulicznego
350,00
293,23

300,00

243,97

250,00
200,00
150,00

145,84
121,34

100,00
50,00
0,00
2011
Zużycie energii w MWh

2015
Emisja CO2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy
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6.1.5 Inwentaryzacja emisji transportu taboru gminnego
W obliczeniach uwzględniono pojazdy będące w użytkowaniu jednostek podległych samorządowi
(pojazdy służbowe). Uwzględniono w nich m.in. średnie spalanie poszczególnych pojazdów oraz
roczny przebieg na terenie gminy Bałtów, co pozwoliło na obliczenie rocznego zużycia paliwa.
Zużycie energii w paliwie z taboru gminnego przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Tabela 17: Zużycie energii oraz emisja CO2 z taboru gminnego
Energia w paliwie
Emisja
ROK
[MWh]
CO2[Mg/rok]

2011
2015

161,43
324,15

43,1
86,55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy
Wykres 7: Zużycie energii oraz emisja CO2 z taboru gminnego
350,00

324,15

300,00
250,00
200,00
161,43
150,00
86,55

100,00
43,10

50,00
0,00
2011

Energia w paliwie [MWh]

2015
Emisja CO2[Mg/rok]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy
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6.1.6 Inwentaryzacja emisji transportu prywatnego i komercyjnego
W danej podgrupie uwzględnione zostały emisje związane z zużyciem paliw silnikowych (benzyny,
oleju napędowego, gazu LPG) przez pojazdy poruszające się po terenie gminy. Struktura spalanych
paliw (benzyna, olej napędowy, gaz LPG) przez pojazdy z terenu gmin została przygotowana na
podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jednocześnie przyjęto, że średnie spalanie na 1 km samochodów napędzanych LPG wynosi 0,1 dm3,
w przypadku benzyny 0,96 dm3, a oleju napędowego 0,69 dm3.

Tabela 18: Zużycie energii [ MWh] oraz emisja CO2 [MgCO2] z transportu prywatnego

Zużycie energii [MWh]

2011
3 510,08

2015
3 997,08

Emisja [Mg CO2]

894,26

1 021,02

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
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6.2 Bilans emisji CO2 na terenie Gminy Bałtów
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła na określenie wielkości emisji dwutlenku węgla w roku
bazowym (rok 2011). Według zebranych danych emisja ta wynosiła 5913,702 Mg CO2. W roku 2015
poziom emisji wzrósł do 6589,147 Mg CO2. Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na emisję
było ogrzewanie budynków (87,18% w roku 2011 oraz 85,28% w roku 2015). Na drugim miejscu
znalazła się emisja z transportu lokalnego (10,77% w roku 2011 oraz 11,01% w roku 2015).
Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że w roku 2011 nastąpił wzrost emisji CO2 w stosunku do roku
bazowego. Składa się na to wiele czynników, m.in. rozwój zabudowy jednorodzinnej, będącej
najważniejszym źródłem niskiej emisji. Ponadto w gminie wzrosła ilość paliwa spalanego
w pojazdach – głównie ze względu na wzrost liczby pojazdów należących do mieszkańców
i poruszających się po drodze przebiegającej przez teren gminy.

Wykres 8: Udział różnych źródeł w emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, w roku bazowym oraz w roku
2015
2005
87,18%

2010

85,28%

2,05%
BUDYNKI

3,70%

OŚWIETLENIE ULICZNE

10,77%

11,01%

TRANSPORT

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 19: Końcowe zużycie paliw na terenie gminy Bałtów w roku bazowym oraz w roku 2015
KOŃCOWE ZUŻYCIE PALIW
2011
węgiel,
Energia
gaz
ekogroszek,
elektryczna
sieciowy
miał
[MWh]
[MWh]
węglowy [t]

Kategoria

olej
drewno
opałow
[m3]
y [m3]

2015

ogrzewani
OZE/brykie
węgiel,
olej
Energia
gaz
gaz LPG
e
benzyna
t
ekogroszek,
napędow
elektryczna
sieciowy
[m3]
elektryczn
[mg]
ekologiczn
miał
y [mg]
[MWh]
[MWh]
e MWh
y
węglowy [t]

olej
opałow drewno [t]
y [m3]

gaz LPG
[m3]

ogrzewan
ie
benzyna
elektrycz
[mg]
ne MWh

OZE/bryki
olej
et
napędow
ekologiczn
y [mg]
y

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
Budynki użyteczności publicznej
Budynki mieszkalne
Budynki usług usługowo-handlowe
Oświetlenie uliczne
RAZEM Budynki, wyposażenie/urządzenia i
przemysł

206,823
1968,017
1394,961
145,841

248,940
742,227
16,000
0,000

0,000
4711,154
0,000
0,000

77,100
8,000
0,000 10194,577
0,000 108,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,147
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
157220,000
0,000
0,000

180,838
1278,058
2483,977
293,234

198,690
862,275
11,500

0,000
0,000
0,000

9,410
0,000
0,000

7,000
10347,297
70,000

0,000
0,000
0,000

3,936
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
224910,000
0,000

3715,642

1007,167

4711,154

77,100 10310,577

0,000

0,147

0,000

0,000

157220,000

4236,107

1072,465

0,000

9,410

10424,297

0,000

3,936

0,000

0,000

224910,000

Gminne środki transportu
Transport indywidualny
Razem Transport
RAZEM

0,000
0,000
0,000
3715,642

0,000
0,000
0,000
1007,167

0,000
0,000
0,000
4711,154

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
77,100 10310,577

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,147

0,000
193,912
193,912
193,912

13,566
0,000
94,535
0,000
108,100
0,000
108,100 157220,000

0,000
0,000
0,000
4236,107

0,000
0,000
0,000
1072,465

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
9,410

0,000
0,000
0,000
10424,297

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
3,936

0,000
208,678
208,678
208,678

27,240
0,000
120,197
0,000
147,437
0,000
147,437 224910,000

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 20: Końcowe zużycie energii na terenie gminy Bałtów w roku bazowym oraz w roku 2015
KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGI w MWh
2011
Kategoria

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
Budynki użyteczności publicznej
Budynki mieszkalne
Budynki usług usługowo-handlowe
Oświetlenie uliczne
RAZEM Budynki, wyposażenie/urządzenia i
przemysł
Gminne środki transportu
Transport indywidualny
Razem Transport
RAZEM

węgiel,
Energia
ekogroszek,
elektryczna
miał
[MWh]
węglowy

gaz
sieciowy

olej
opałow drewno
y

ogrzewani
OZE/brykie
olej
e
t
gaz LPG
benzyna napędow
elektryczn
ekologiczn
y
e
y

Razem

węgiel,
gaz
Energia ekogroszek,
olej
sieciow
elektryczna
miał
opałowy
y
węglowy

drewno

206,823
1968,017
1394,961
145,841

1504,704
4486,350
96,711
0,000

0,000
47,046
0,000
0,000

0,861
0,000
0,000
0,000

0,035
44,177
0,471
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,147
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
157,220
0,000
0,000

1712,569
6702,810
1492,143
145,841

180,838
1278,058
2483,977
293,234

1200,971
5211,972
69,511
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,105
0,000
0,000
0,000

0,030
103,329
0,303
0,000

3715,642

6087,766

47,046

0,861

44,682

0,000

0,147

0,000

0,000

157,220

10053,363

4236,107

6482,454

0,000

0,105

103,663

TRANSPORT
0,000
161,433
0,000
2385,114 1124,961
0,000
2385,114 1286,394
0,000
2385,114 1286,394 157,220

161,433
3510,075
3671,508
13724,871

0,000
0,000
0,000
4236,107

0,000
0,000
0,000
6482,454

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,105

0,000
0,000
0,000
103,663

0,000
0,000
0,000
3715,642

0,000
0,000
0,000
6087,766

0,000
0,000
0,000
47,046

0,000
0,000
0,000
0,861

0,000
0,000
0,000
44,682

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,147

Źródło: Opracowanie własne
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2015
ogrzewan
ie
gaz LPG
elektrycz
ne
3,936
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

benzyna

OZE/bryki
et
olej
napędowy ekologiczn
y

Razem

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
224,910
0,000
0,000

1385,880
6818,270
2553,791
293,234

0,000

0,000

0,000

224,910

11051,175

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
2566,740
2566,740
2566,740

324,155
1430,341
1754,496
1754,496

0,000
0,000
0,000
224,910

324,155
3997,082
4321,236
15372,412
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Tabela 21: Emisje CO2 [t] na terenie gminy Bałtów w roku bazowym oraz w roku 2015
emisje CO2 [t]

Kategoria

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
Budynki użyteczności publicznej
Budynki mieszkalne
Budynki usług usługowo-handlowe
Oświetlenie uliczne
RAZEM Budynki, wyposażenie/urządzenia i
przemysł

węgiel,
Energia
gaz
ekogroszek,
elektryczna
sieciowy
miał
[MWh]
[MWh]
węglowy [t]

olej
drewno
opałow
[t]
y [m3]

ogrzewani
OZE/brykie
olej
e
benzyna
gaz LPG
t
napędow
[m3]
elektryczn
[mg]
ekologiczn
y [mg]
e MWh
y

Razem

węgiel,
gaz
Energia
olej
ekogroszek, sieciow
elektryczna
opałowy
miał
y
[MWh]
[m3]
węglowy [t] [MWh]

2015
ogrzewan
ie
gaz LPG
drewno [t]
elektrycz
[m3]
ne MWh

OZE/bryki
olej
benzyna
et
napędowy
[mg]
ekologiczn
[mg]
y

Razem

172,077
1637,390
1160,608
121,340

532,665
1588,168
36,944
0,000

0,000
9,503
0,000
0,000

0,240
0,000
0,000
0,000

0,014
17,450
0,186
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,122
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

705,118
3252,511
1197,737
121,340

150,457
1063,344
2066,669
243,971

425,144
1845,038
24,607
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,028
0,000
0,000
0,000

0,012
40,815
0,120
0,000

3,275
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

578,916
2949,198
2091,396
243,971

3091,414

2157,777

9,503

0,240

17,649

0,000

0,122

0,000

0,000

0,000

5276,706

3524,441

2294,789

0,000

0,028

40,947

3,275

0,000

0,000

0,000

0,000

5863,479

TRANSPORT
Gminne środki transportu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

43,103

0,000

43,103

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

86,549

0,000

86,549

Transport indywidualny

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

593,893

0,000

0,000

593,893

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

639,118

0,000

0,000

639,118

Razem Transport
RAZEM

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

593,893

43,103

0,000

636,996

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

639,118

86,549

0,000

725,668

3091,414

2157,777

9,503

0,240

17,649

0,000

0,122

593,893

43,103

0,000

5913,702

3524,441

2294,789

0,000

0,028

40,947

3,275

0,000

639,118

86,549

0,000

6589,147

Źródło: Opracowanie własne
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Największym źródłem emisji dwutlenku węgla na terenie gminy są budynki mieszkalne oraz transport
prywatny. Poniższy wykres przedstawia całkowitą ilość zużytej energii finalnej oraz emisję CO2 na
terenie Gminy Bałtów w latach 2011 i 2015.

Wykres 9: Łączna ilość zużytej energii [MWh] oraz emisji na terenie Gminy Bałtów
Emisja CO2

Energia finalna
15372,41

13724,87

6589,15

5913,70

2011

2015

Źródło: Opracowanie własne
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7. Strategia do roku 2020 oraz działania i środki zaplanowane na okres objęty
planem
7.1 Obszary problemowe
Bez wątpienia jednym z głównych obszarów problemowym na terenie Gminy jest budownictwo.
Budynki zlokalizowane na terenie gminy (zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej)
w zdecydowanej większości są to budynki stare ogrzewane za pomocą kotłowni węglowych/drewna.
Dodatkowo węgiel użytkowany przez większość gospodarstw jest złej jakości. Gaz oraz olej stanowią
niewielki procent w ogólnym bilansie spalanych paliw.
Drugim ważnym obszarem, na, który należy zwrócić uwagę jest bardzo mały stopień wykorzystania
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wyniki bazowej inwentaryzacji wskakują również, jako
obszar problemowy transport, który zaraz po budownictwie jest drugim obszarem emitującym
największą ilość, CO2 do atmosfery. W przypadku emisji gospodarstw domowych działania powinny
być prowadzone głównie poprzez instalowanie kotłów wykorzystujących bardziej ekologiczne
nośniki ciepła (w tym niekonwencjonalne) bądź, wymianę starych wyeksploatowanych kotłów
węglowych na nowoczesne, wysoko sprawne, posiadające atest przyjaznych dla środowiska. Chcąc
zachęcić mieszkańców do takich działań należy prowadzić szeroką kampanie informacyjną na temat
możliwości pozyskania dofinansowania z środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Kielcach w ramach
programów kierowanych do osób fizycznych, między innymi na termomodernizację budynków
mieszkalnych i wymianę źródeł energii cieplnej oraz instalacji OZE na własne potrzeby.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na obniżenie emisji z indywidualnych palenisk domowych
jest poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców. Wiedza nt. szkodliwości spalania butelek
plastikowych, gumy, opakowań z powłoką aluminiową oraz sposobów oszczędzania energii
(termomodernizacja, stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie) powinna dotrzeć
do wszystkich mieszkańców gminy. Edukację należy rozpocząć na wczesnym etapie – już
w przedszkolach, szkołach i świetlicach wiejskich. Należy również prowadzić szereg działań
informacyjnych na temat korzyści wynikających z korzystania z OZE. Głównym liniowym źródłem
emisji zanieczyszczeń w gminie jest przede wszystkim droga wojewódzka nr 754. Najwyższe zużycie
paliw w transporcie w gminie jest związane z transportem samochodowym. Ograniczanie emisji
z transportu obejmuje następujące działania:
•

Rozwijanie transportu zbiorowego.

•

Budowa sieci ścieżek rowerowych.

•

Promowania systemu podwózek sąsiedzkich do pracy.
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•

Promowanie wykorzystania samochodów i pojazdów jednośladowych z napędem elektrycznym.

•

Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ECODRIVING .

•

Modernizacja lokalnych dróg (poprawa ich nawierzchni).
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7.2 Długoterminowa Strategia – cele strategiczne i cele szczegółowe
Gmina Bałtów opracowując Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zobowiązuje się do podejmowania
wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na jej obszarze, a w szczególności
do:
•

redukcji emisji gazów cieplarnianych,

•

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

•

redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Są to cele, które będą przyświecać Gminie nie tylko do 2020 roku, ale i w dalszej perspektywie czasu.
Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych działań
ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Do kluczowych zadań należy zaliczyć:
•

Kompleksową termomodernizację budynków, przede wszystkim budynków użyteczności
publicznej

•

Modernizację technologii służących do ogrzewania budynków i wykorzystanie instalacji
ekologicznych,

•

Propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej (w szczególności instalacja
kolektorów słonecznych i pomp ciepła, wykorzystanie biomasy),

•

Właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej,

•

Podejmowanie działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji, CO2 oraz podniesienie
efektywności energetycznej, a także stosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła
energii.

•

Edukacja społeczności lokalnej (mieszkańców, młodzież w szkołach) na temat „niskiej emisji”,
odnawialnych źródeł energii

Konieczne jest, aby wszelkie zaplanowane do realizacji działania były odpowiednio skoordynowane.
Niezbędne jest również zachowanie spójności i ciągłości procesu wdrażania celów, co pozostaje
w gestii przedstawicieli władz samorządu terytorialnego. Nie mniej jednak w realizację
poszczególnych założeń powinni być zaangażowani wszyscy interesariusze Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, a w szczególności:
•

Mieszkańcy Gminy Bałtów– Stopień emitowanych przez mieszkańców zanieczyszczeń nie jest
mierzony jedynie stosowanymi paliwami na cele grzewcze, chociaż tzw. niska emisja (pochodząca
z lokalnych kotłowni i domowych pieców grzewczych jest szczególnie uciążliwa). Wykorzystując
również inne, pozornie czyste nośniki energii wywiera się negatywny wpływ na jakość powietrza
– wytwarzanie energii elektrycznej oparte jest w Polsce w przeważającej mierze na węglu, zatem
nawet wybierając ogrzewanie elektryczne, generujemy emisję związaną z wytwarzaniem tej
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energii. W związku z powyższym w tym obszarze do mieszkańców skierowano działania z jednej
strony nastawione na redukcję niskiej emisji (modernizacja i likwidacja kotłów węglowych,
montaż kolektorów wspierających ogrzewanie ciepłej wody użytkowej) z drugiej na wytwarzanie
energii elektrycznej w sposób ekologiczny – z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Istotne jest również promowanie wśród mieszkańców zachowań związanych z oszczędzaniem
energii – wykorzystując sprzęty elektryczne o mniejszym zapotrzebowaniu na energię, obniża się
zapotrzebowanie na energię elektryczną pośrednio doprowadzając do spadku emisji związanej
z wytwarzaniem tej energii.
•

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy - działalność komercyjna związana jest
przede wszystkim z dużym wykorzystaniem energii elektrycznej – do zasilenia maszyn i urządzeń,
do oświetlenia pomieszczeń, czy też na potrzeby klimatyzacji, stąd też w stosunku do
przedsiębiorców przewidziano działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł
odnawialnych. Co ważne wykorzystanie OZE musi być przyjazne zarówno środowisku, jak
i społeczności lokalnej, stąd też rekomenduje się wykorzystywanie źródeł o najniższej
uciążliwości.

•

Instytucje oświatowe, kulturalne, zdrowotne – wśród obiektów użyteczności publicznej szkoły
są jednym z głównych emitorów CO2 stąd też w stosunku do tych obiektów przewidziano działania
związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych jak również kompleksową
termomodernizację obiektów. Instytucje te będą również realizowały działania edukacyjne
skierowane do społeczności lokalnej.

•

Organizacje społeczne, pozarządowe – na ternie gminy funkcjonuje kilkanaście organizacji,
których celem jest kształtowanie pozytywnych postaw, edukacja społeczności lokalnej oraz
podtrzymywanie dawnych tradycji. Grupa ta będzie realizowała działania związane z edukacją
ekologiczną mieszańców.

Interesariusze będą również uczestniczyć we wdrażaniu PGN dla Gminy Bałtów.
Organizacje społeczne, pozarządowe/ instytucje oświatowe, kulturalne, zdrowotne rola na etapie
wdrażania:
- organizacja spotkań/ konkursów na temat niskiej emisji (edukacja ekologiczna)
- przekazywanie i promowanie zachowa ekologicznych (np. promowanie systemu podwózek
sąsiedzkich do pracy, zachowań energooszczędnych w transporcie – ECODRIVING)
Mieszkańcy Gminy Bałtów/Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy Bałtów
- udział w organizowanych spotkaniach/ konkursach na temat niskiej emisji (edukacja ekologiczna),
- realizacji inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji poprzez m.in. poprzez montaż
odnawialnych źródeł energii – fakultatywnie.
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Gmina Bałtów będzie w sposób ciągły zachęcać osoby prywatne/instytucje, osoby prowadzące
działalność gospodarcza do realizacji działań mających na celu zmniejszenie niskiej emisji na terenie
gminy. Do działań jakie gmina zamierza w tym celu przeprowadzić należą:
•

Działania promocyjne (m.in. umieszczanie informacji na temat niskiej emisji na stronie gminy,
dystrybucja ulotek),

•

Organizacja pikników rodzinnych podczas, których będą rozdawane ulotki dotyczące niskiej
emisji, przekazywana informacja na temat OZE.

•

Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży dotyczących niskiej emisji.
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7.2.1 Cel strategiczny
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy w stosunku do przyjętego roku bazowego
(2011), w perspektywie do 2020 rok. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: redukcję emisji gazów
cieplarnianych a także zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

7.2.2 Cel szczegółowy
Cel strategiczny osiągnięty będzie poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Bałtów do roku 2020 względem
roku bazowego o 1,03% tj. 88,783 Mg.
2. Redukcja zużycia energii finalnej na terenie gminy Bałtów do roku 2020 względem roku
bazowego o 1,5 % tj. 141,065 MWh.
3. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do roku 2020 o 0,89% tj. 122,090
MWh
4. Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza (PM10, BaP).
5. Wzrost liczby budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej objętych termomodernizacją.
6. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.
7. Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach.
8. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – edukacja ekologiczna nt.
odnawialnych źródeł energii „niskiej emisji”.
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7.3 Zadania/działania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020
roku
Gmina Bałtów osiągnie założony cel strategiczny dzięki realizacji konkretnych działań
w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2020 roku. W niniejszym dokumencie działania, jakie będą
podejmowane podzielono na:
•

inwestycyjne,

•

nieinwestycyjne (edukacyjne, promocyjne).

Przy planowaniu inwestycji uwzględniono również możliwości finansowe ze względu na to,
że podejmowanie działań inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, wiąże się z dużymi
nakładami finansowymi, a rentowność takich inwestycji jest rozciągnięta na wiele lat. Jednakże
perspektywa finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „niweluje” pewne
ograniczenia finansowe gminy i umożliwia finansowanie inwestycji służących energooszczędności
i ochronie środowiska, a które zostały wskazane w niniejszym Planie.
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7.3.1 Działania w zakresie budynków mieszkalnych
Budownictwo mieszkaniowe jest największym emitentem emisji, CO2 w gminie Bałtów. Związane
jest to głównie ze sposobem ogrzewania budynków, głównie drewnem/węglem oraz złym stanem
okien, dachu oraz brakiem ocieplenia ścian. Poniżej przedstawiamy rysunek obrazujący % straty
ciepła z budynku mieszkalnym.

Rysunek 1: Straty ciepła w budynku mieszkalnym- udział procentowy

Źródło: www.google.pl

W zakresie budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego możliwe są następujące działania
powodujące wzrost efektywności energetycznej:
1. Kompleksowa

termomodernizacja

budynków,

polegająca

na

ociepleniu

przegród

zewnętrznych, wymianie stolarki okienno-drzwiowej, wymianie źródeł ciepła (kotły, węzły
cieplne) na jednostki o większej sprawności i zastosowaniu paliw/energii o niższej emisji, CO2,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji systemów wentylacyjnych.
Preferowana powinna być tak zwana głęboka termomodernizacja, czyli zmniejszenie zużycia
energii do poziomu budynków mieszkalnych niskoenergetycznych.
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2. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zwiększenie sprawności
wytwarzania, magazynowania i wykorzystania C.W.U., Zastosowania OZE, oszczędnych
baterii kuchennych i łazienkowych,
3. Wymiana sprzętu RTV, AGD i IT na energooszczędny,
4. Wymiana pieca na bardziej wydajny, ekologiczny,
5. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego: np. wymiana źródeł światła na energooszczędne
z możliwością sterownia natężeniem oświetlenia oraz optymalne wykorzystania światła
dziennego poprzez zastosowanie świetlików,
Proponowane działania należy traktować fakultatywnie. Ich realizacja uwarunkowana jest od
pozyskania zewnętrznych form wsparcia. Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji należy jednak
stwierdzić, iż w najbliższym czasie część mieszkańców będzie montować instalacje OZE (panele
fotowoltaiczne, solary słoneczne) na swoich budynkach.
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7.3.2 Działania w zakresie budynków gminnych
W zakresie budynków użyteczności publicznej można również zastosować wszystkie działania
wymienione dla budynków mieszkalnych. Zdecydowana większość budynków gminnych wymaga
zakresu takich prac jak: ocieplenie obiektów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia
na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE, instalowanie urządzeń energooszczędnych
najnowszej generacji, wymiana pokrycia dachowego, instalacja systemów inteligentnego zarządzania
energią.
W trakcie realizacji zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej
uwzględnione zostaną wymogi ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów – zgodnie m.in.
z zaleceniami i sugestiami wymienionymi w publikacjach:
-P. Wylegała, R. Jaros, R. Dzięciołowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, Docieplanie
budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, 2009;
-Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, Kielce 2010.
Zostaną podjęte następujące działania:
Gmina Bałtów przed przystąpieniem do ocieplenia obiektu/ów zleci odpowiednio przeszkolonemu
ornitologowi i chiropterologowi ekspertyzę ornitologiczą, która będzie mieć na celu odpowiedzieć na
4 pytania:
-czy budynek jest wykorzystywany, jako miejsce gniazdowania ptaków lub schronienie nietoperzy?
- czy w budynku znajdują się inne potencjalne miejsca, które mogłyby zostać zajęte przez ptaki lub
nietoperze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych? Zostanie wykonana szczegółowa
inwentaryzacja takich miejsc, obejmująca lokalizację i rodzaj.
-Jakie optymalne metody należy zastosować, by zminimalizować ryzyko, że w chwili prowadzenie
prac remontowych w zakamarkach budynku znajdują się zwierzęta? Odpowiedź na to pytanie powinna
obejmować rodzaj zabezpieczeń, terminy i sposoby ich wykonania oraz szacunek kosztów. Może
zostać przygotowana wariantowo.
-Jakie działania można podjąć w przypadku danego budynku, aby po zakończeniu remontu oferował
on dogodne schronienia i miejsca rozrodu dla ptaków i nietoperzy? Zakres tej propozycji powinien,
co najmniej równoważyć stratę siedlisk w wyniku modernizacji plus kompensację strat poniesionych
podczas remontu.
W trakcie realizacji inwestycji w razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy miejsca
obecności nietoperzy, tak zaplanowana zostanie kolejność prac, aby miejsca te były docieplane
dopiero po opuszczeniu ich przez zwierzęta. W przypadku ptaków ornitolodzy zabezpieczą miejsca
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natychmiast po wylocie z niego młodych, by nie dopuścić do ponownego złożenia jaj (wiele ptaków
wyprowadza 2, albo 3 lęgi w ciągu roku). Czynne usuwanie ptaków czy nietoperzy będzie traktowane,
jako ostateczność i każdorazowo będzie wymagało konsultacji i zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Aby remont nie spowodował znaczącej szkody przyrodniczej, zostanie
zapewniona zwierzętom odpowiednia ilość właściwych schronień. Jeśli nie będzie możliwości
pozostawienia schronień istniejących zostaną utworzone schronienia alternatywne, równoważące
ubytek takich miejsc w wyniku remontu6. Liczba tych alternatywnych schronień będzie w pełni
równoważyć stratę, z uwzględnieniem ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populację tych
gatunków w czasie remontu7.
Realizując tę inwestycje Gmina będzie uwzględniać art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody – wymóg
ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki.

6

Dot. to przede wszystkich niektórych nietoperzy oraz trzech gatunków ptaków, dla których taki ubytek stanowi poważne
zagrożenie wpływające na spadek ich liczebności – wróbli, jerzyków i pustułek.
7
Dobór odpowiednich skrzynek będzie uzgodniona z ornitologiem i chiropterologiem.
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7.3.3 Działania w sektorze gospodarczym
Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych z terenu gminy prowadzi działalność w domu
i nie posiada oddzielnego budynku. Na podstawie zebranych ankiet proponuje się działania, które
mają na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:
1. Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego i realizacja przedsięwzięć z niego
wynikających.
2. Wymiana starych maszyn i urządzeń na bardziej wydajne i ekologiczne.
3. Kompleksowa termomodernizacja budynków w przedsiębiorstwach (wymiana okien,
docieplenie ścian itp.).
4. Modernizacja systemów wentylacyjnych (np. zastosowanie nowoczesnych urządzeń lub
systemów z odzyskiem ciepła, wykorzystanie naturalnej wentylacji lub kominów słonecznych
itd.).
5. Stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw, tj. o wysokiej wartości opałowej,
małej zawartości popiołu i siarki.
6. Stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej,
7. Stosowanie energooszczędnych technologii,
8. Konserwacja samochodów oraz właściwa ich eksploatacja.
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7.3.4 Działania w zakresie transportu prywatnego i komercyjnego
Emisja, CO2 z transportu samochodowego uzależniona jest od dwóch czynników:
Natężenie ruchu w szczególności na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez teren gminy,

•

oraz
ruchu lokalnego osobowego, który związany jest głównie z dojazdami mieszkańców do miejsc

•

pracy m.in. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ruchu ciężarowego.

•

Pomimo, że ruch tranzytowy stanowi spory udział w emisji, CO2 na terenie gminy z sektora
transportu, to gmina nie ma wpływu na jego ograniczenie. Władze gminy mogą natomiast aktywnie
działać w sektorze ruchu

samochodowego lokalnego, szczególnie poprzez różne akcje

informacyjne i promujące, w szczególności w zakresie:
•

Zwiększenia wykorzystania komunikacji zbiorowej,

•

Promowania systemu podwózek sąsiedzkich do pracy,

•

Promowanie wykorzystania samochodów i pojazdów jednośladowych z napędem elektrycznym,

•

Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ECODRIVING8.

•

Modernizacja lokalnych dróg (poprawa ich nawierzchni)

•

Budowę ścieżek rowerowych

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zmianę przyzwyczajeń kierowców na
bardziej energooszczędne/ekologiczne. Sposobów promocji tego typu zachowań jest wiele, np.
broszury informacyjne, szkolenia, spotkania, informacje w prasie lokalnej, kampanie informacyjne.
Ekojazda oznacza sposób prowadzenia samochodu, który jest równocześnie ekologiczny
i ekonomiczny. Ekologiczny – ponieważ zmniejsza negatywne oddziaływanie samochodu na
środowisko naturalne, ekonomiczny – gdyż pozwala na realne oszczędności paliwa.

8

Oszczędna jazda - Umiejętna ekojazda pozwala zaoszczędzić od 5% do 25% zużywanego paliwa.
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7.3.5 Działania w zakresie oświetlenia ulicznego
W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie proponuje się wymianę opraw
oświetleniowych na oprawy typu LED, oraz zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem,
co spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wymiana oświetlenia ulicznego na źródła
typu LED może przyczynić się nawet do 70% redukcji zużycia energii elektrycznej. Zastosowanie
inteligentnego nowoczesnego sterowania oświetleniem spowoduje oszczędność w zużyciu energii
o kolejne 15%.
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7.3.6 Inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii
Na terenie zabudowanym, zwłaszcza w budownictwie, istnieją warunki do wykorzystania:
•

paneli fotowoltaicznych,

•

kolektorów słonecznych,

•

pomp ciepła.

Gmina Bałtów zamierza w kolejnych latach realizować inwestycje oparte na technologii OZE (zadanie
fakultatywne). Realizacja powyższych działań wpłynie m.in. na zwiększenie udziału energii
produkowanej ze źródeł odnawialnych, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 na terenie gminy.
W chwili obecnej budynki użyteczności publicznej nie posiadają instalacji OZE. Gmina w kolejnych
latach zamierza mi.n. zamontować 5 instalacji na budynkach użyteczności publicznej położonych na
terenie Gminy Bałtów. Instalację solarną tworzyć będą następujące elementy: kolektor słoneczny,
sterownik, grupa pompowa, zawór antypoparzeniowy. Zadaniem instalacji solarnej będzie
wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kolektory montowane
będą na dachach budynków.
Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na budynkach mieszkalnych pozwala redukować emisję,
CO2. Działania związane z wykorzystaniem OZE w budownictwie mieszkalnym są działaniami
fakultatywnymi. Ich realizacja uwarunkowana jest od pozyskania zewnętrznych form wsparcia. Na
podstawie przeprowadzonej ankietyzacji należy jednak stwierdzić, iż w najbliższym czasie część
mieszkańców będzie montować instalacje OZE (panele fotowoltaiczne, solary słoneczne i pompy
ciepła) na swoich budynkach.

76

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów

7.3.7

Działania

nieinwestycyjne

promujące

oszczędność

energii

wśród

mieszkańców
Działania nieinwestycyjne będą obejmować m.in. edukację lokalnej społeczności (mieszkańców,
przedsiębiorców, dzieci i młodzież) w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł
energii. Edukacja będzie obejmować m.in.
•

Promocję energooszczędnych źródeł światła i oszczędności energii wśród mieszkańców,

•

Kampanie edukacyjno-informacyjną na temat możliwości zmniejszenia zużycia energii w domu,

•

Promocję mechanizmów finansowych dotyczących montażu kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych i innych źródeł energii,

•

Edukację nt. OZE na poziomie szkolnym (organizacja konkursów, spotkań np. Dni Ziemi itp.),

•

Prowadzenie kampanii promocyjnych/informacyjnych dotyczących „niskiej emisji” oraz
odnawialnych źródeł energii, organizacji konkursów w szkole, festynów spotkań ekologicznych,
seminariów.

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zwiększenie świadomości
społeczeństwa w zakresie możliwości wpływania na wysokość rachunków za energię elektryczną oraz
zanieczyszczenie

środowiska

naturalnego,

poszerzenie

wiedzy

na

temat

nowoczesnych

energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.
Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań skierowanych do przedsiębiorców wpłyną na
zwiększenie świadomości firm w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, wspieranie działań
proefektywnościowych

przez

podmioty,

zaangażowanie

sektora

prywatnego

w działania

energooszczędne.
Tabela 22: Działania nieinwestycyjne promujące oszczędność energii wśród mieszkańców

Działania
Promocję energooszczędnych
źródeł światła i oszczędności
energii wśród mieszkańców
Kampanie edukacyjnoinformacyjną na temat możliwości
zmniejszenia zużycia energii w
domu.
Promocję mechanizmów
finansowych dotyczących montażu
kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych i innych źródeł
energii.

Odbiorcy działań Termin realizacji
[rok]
Mieszkańcy
gminy

Koszt

2016-2020

1000 zł

2016-2020

1000 zł

-
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Edukację nt. OZE na poziomie
Uczniowie szkół
szkolnym (organizacja konkursów,
spotkań np. Dni Ziemi itp.)

2016-2020

3000,00 zł

Prowadzenie kampanii
promocyjnych/informacyjnych
dotyczących „niskiej emisji” oraz
odnawialnych źródeł energii,
organizacji konkursów w szkole,
festynów spotkań ekologicznych,
seminariów

2016-2020

10 000,00 zł

Mieszkańcy
gminy

Działania te przyczynią się do racjonalnego korzystania z energii w życiu codziennym – początkowo
w skali mikro (oszczędności w oświetleniu, użytkowaniu sprzętu domowego etc.).

Zielone zamówienia
Gmina zamierza wdrożyć system „zielonych zamówień publicznych” w zakupach publicznych, w tym
urządzeń i sprzętu energooszczędnego. Zielone zamówienia publiczne „oznaczają politykę, w ramach
której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów
(procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny
wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez
to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych”. Podczas przygotowań
zielonych zamówień publicznych, rozpatrując oferty, powinno się zwrócić uwagę na to, czy
zamówione materiały (np. gadżety) zostały wyprodukowane z odpowiednich surowców
(biodegradowalnych) oraz jakie są koszty ich utylizacji. Również metody produkcji są istotne,
szczególnie jeśli nie naruszają równowagi ekologicznej i nie przyczyniają się do emisji szkodliwych
zanieczyszczeń. Korzystniejsze z punktu widzenia Green Basic Rules są takie produkty, które
podlegają recyklingowi. Prowadzenie racjonalnych zakupów przyczynia się do oszczędzania
materiałów i energii, redukcji powstających odpadów i zanieczyszczeń oraz promuje powszechnie
zachowania „eko” wśród innych podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z Regulaminem NFOŚiGW oraz danymi publikowanymi przez Urząd Zamówień
Publicznych koszt wdrażania zielonych zamówień publicznych jest bardzo trudny do obliczenia,
dlatego powyższe organy zalecają, by przyjmować, że koszt zadania wynosi 0 zł.
Działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane dalej „studium”,
jest dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, sporządzanym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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(Dz. U z 2012 r. z poz. 647, z późn. zm.). Dokument stanowi zmianę obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów zatwierdzonego
uchwałą Rady Gminy Bałtów Nr VII/50/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. Zmiana przedmiotowego
studium wynika z uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXX/137/2009 z dnia 23 stycznia 2009 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów. Zmiana ta została podyktowana przede wszystkim
potrzebami mieszkańców Gminy Bałtów wyrażonymi we wnioskach, zmianami przepisów prawa oraz
zmianami polityki przestrzennej władz gminy. Zadania wynikające z postanowień ustawy wykonuje
Wójt Gminy. Głównymi założeniami polityki przestrzennej przyjętej w niniejszym studium jest
właściwe wykorzystanie przestrzeni gminy, kształtowanie struktury przestrzennej w taki sposób, by
sprzyjała zrównoważonemu wykorzystaniu cech, zasobów i walorów przestrzeni przy jednoczesnym
rozwoju gospodarczym, wzroście poziomu i jakości życia mieszkańców oraz trwałym zachowaniu
wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy. Uwzględniając istniejące uwarunkowania
przestrzenne, a w szczególności walory środowiska przyrodniczego. W studium wyznaczono
jednostki strukturalno-przestrzenne, które tworzą obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej i
siedliskowej oraz usług. W studium wyznaczono obszary i zasady środowiska i jego zasobów, w tym
obszary i obiekty chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody i proponowane do objęcia ochrona
prawa. A także określono obszary i zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz sfery kultury
współczesnej.
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7.3.8 Plan rzeczowo- finansowy działań/zadań
Tabela 23: Wykaz inwestycji/przedsięwzięć mających na celu redukcję emisji, CO2 oraz zmniejszenie energii finalnej na terenie Gminy Bałtów w latach
2016-2020

L.p.

Rodzaj działania/ nazwa
zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Planowan
e lata
realizacji

Koszt w PLN

Źródła finasowania

Redukcj
a emisji
CO2

Zmniejsz
enie
zużycia
energii
finalnej

Redukcja
zanieczyszc
Ilość
zeń do
energii
powietrza,
wytworzo
np. PM10,
na z OZE
PM2.5,
MWh
B(a)P jeśli
dotyczy*

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ zrealizowane

1.

2.

3.

Przebudowa i remont
Ośrodka Zdrowia oraz
zmiana sposobu
użytkowania części
pietra na pomieszczenia
Posterunku Policji

ocieplenie obiektu, wymiana
okien, drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych, przebudowa
systemów grzewczych, systemów
wentylacji i klimatyzacji oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnych

Remont budynku
Remizy Strażackiej w
Lemierzach

ocieplenie obiektu, wymiana
okien, drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych, przebudowa
systemów wentylacji oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnych

Gmina Bałtów

Wymiana stolarki okiennej

Gmina Bałtów

Remont budynku Urzędu
Gminy w Bałtowie

4.
Instalacje OZE

Gmina Bałtów

993 613,22
zł

Środki własne oraz WFOŚiGW w
Kielcach

2014

140 929,22
zł

Środki własne oraz PROW 2007 –
2013 w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”

0,0020

0,0040

2013

79 915,31 zł

Środki własne

23,2279

9,7870

2011

Montaż paneli fotowoltaicznych,
Osoby
2011solarów, pomp ciepła na
indywidualne
2015
budynkach mieszkalnych
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ planowane do realizacji

34,6260 65,3900

67,6900
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1.

2.

Zakres inwestycji: ocieplenie
obiektów, wymiana okien, drzwi
zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne, przebudowa
systemów grzewczych, systemów
wentylacji i klimatyzacji oraz
Termomodernizacja
instalacji wodno-kanalizacyjnych,
budynku Zespołu Szkół
instalacja OZE w
Publicznych w Bałtowie
modernizowanych energetycznie
(budynek pozyskany od
budynkach, instalacja systemów
powiatu ostrowieckiego)
chłodzących, w tym również z
OZE, instalowanie urządzeń
energooszczędnych najnowszej
generacji, wymiana pokrycia
dachowego, instalacja systemów
inteligentnego zarządzania energią.

Termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy
w Bałtowie

Zakres inwestycji: ocieplenie
obiektu, wymiana oświetlenia na
energooszczędne, przebudowa
systemów grzewczych, montaż
systemów wentylacji i
klimatyzacji, instalowanie
urządzeń energooszczędnych
najnowszej generacji, wymiana
pokrycia dachowego, instalacja
systemów inteligentnego

Gmina Bałtów

20182020

Gmina Bałtów

20182020

PROW 2014-2020 Działanie 7
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4 - Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w
tym rekreacji i kultury, i
powiązanej infrastruktury Typ
operacji: 1 Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne. Środki
własne. Dofinansowanie do
63,63%; RPO Województwa
Świętokrzyskiego na lata 20143 000 000,00
2020 Oś 3 3. Efektywna i zielona
zł
energia Działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym.
Warunkiem uzyskania wsparcia w
ramach projektów dotyczących
głębokiej, kompleksowej
modernizacji energetycznej jest
uzyskanie zwiększenia
efektywności energetycznej
powyżej 25 %; środki własne
Gminy.
RPO Województwa
Świętokrzyskiego na lata 20142020 Oś 3 3. Efektywna i zielona
energia Działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
300 000,00
wykorzystaniem odnawialnych
zł
źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym.
Warunkiem uzyskania wsparcia w
ramach projektów dotyczących
głębokiej, kompleksowej

9,403

11,499

28,000

9,787

23,228

26,400
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zarządzania energią. Montaż
instalacji OZE

3.

Termomodernizacja
budynku Domu
Ludowego w Okole
Gmina Bałtów

Zakres inwestycji: ocieplenie
obiektu, wymiana oświetlenia na
energooszczędne, przebudowa
systemów grzewczych, montaż
systemów wentylacji i
klimatyzacji, montaż instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
instalowanie urządzeń
energooszczędnych najnowszej
generacji, wymiana pokrycia
dachowego, instalacja systemów
inteligentnego zarządzania energią.

Gmina Bałtów

20172018

200 000,00
zł

modernizacji energetycznej jest
uzyskanie zwiększenia
efektywności energetycznej
powyżej 25 %. Środki własne
Gminy
RPO Województwa
Świętokrzyskiego na lata 20142020 Oś 3 3. Efektywna i zielona
energia Działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym.
Warunkiem uzyskania wsparcia w
ramach projektów dotyczących
głębokiej, kompleksowej
modernizacji energetycznej jest
uzyskanie zwiększenia
efektywności energetycznej
powyżej 25 %. Środki własne
Gminy; PROW 2014-2020
Działanie 7 Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4 - Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w
tym rekreacji i kultury, i
powiązanej infrastruktury Typ
operacji: 1 Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne. Środki
własne. Dofinansowanie do
63,63%;

11,737

31,157

ZADANIA NIEINWESTYCYJNIE
1.

„Zielone zamówienia
publiczne”

Stosowanie w ramach procedur
zamówień publicznych kryteriów
„zielonych zamówień
publicznych”

Gmina Bałtów

20172020

0,00 zł

-
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2.

3.

Szkoły/ NGO na
terenie Gminy

20162020

20 000,00 zł

Priorytet: WFOŚ w Kielcach
B.V.1.2.
Aktywizacja społeczeństwa dla
zrównoważonego rozwoju,
kształtowanie postaw
proekologicznych i
upowszechnianie idei
zrównoważonego rozwoju Typ
działania: Aktywizacja
społeczeństwa dla
zrównoważonego rozwoju,
kształtowanie postaw
proekologicznych i
upowszechnianie idei
zrównoważonego rozwoju poprzez
np. programy edukacyjne,
warsztaty, konkursy, kampanie
informacyjno-edukacyjne inne
projekty edukacyjna, środki własne

Promowania systemu podwózek
sąsiedzkich do pracy,
wykorzystania samochodów i
pojazdów jednośladowych z
Działania promocyjne w
Szkoły/ NGO na
napędem elektrycznym, zachowań
zakresie transportu
terenie Gminy
energooszczędnych w transporcie
– ECODRIVING (edukacja w
szkole, druk folderów
informacyjnych itp..)

20162020

2 000

Środki własne gminy

Edukacja ekologiczna

Organizacja zajęć, konkursów,
debat, warsztatów nt. ekologii,
niskiej emisji. Promocja
ECODRIVING

RAZEM

88,783

141,065

122,090
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Tabela 24: Zadania fakultatywne
ZADANIA FAKULTATYWNE

L.p.

1.

Rodzaj działania/ nazwa
zadania

Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
i poprawa jakości powietrza
w obrębie obszarów Natura
2000 Gminy Bałtów poprzez
montaż systemów solarnych
na budynkach mieszalnych
oraz użyteczności publicznej

Podmiot
Planowane
odpowiedzialny lata realizacji
Przedmiotem projektu jest montaż ok. 200
instalacji solarnych na budynkach
mieszkalnych oraz 5 instalacji na budynkach
użyteczności publicznej położonych na terenie
Gminy Bałtów. Instalację solarną tworzyć będą
następujące elementy: kolektor słoneczny,
Gmina Bałtów,
sterownik, grupa pompowa, zawór
osoby prywatne
antypoparzeniowy.
Zadaniem instalacji solarnej będzie
wykorzystanie energii słonecznej do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Kolektory montowane będą na dachach
budynków.

2016-2022

Koszt w
PLN

Źródła finasowania

RPO Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Oś 3 3. Efektywna i
zielona energia Działanie 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym. Warunkiem
1 000 000,00
zł
uzyskania wsparcia w ramach
projektów dotyczących głębokiej,
kompleksowej modernizacji
energetycznej jest uzyskanie
zwiększenia efektywności
energetycznej powyżej 25 %. Środki
własne Gminy
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Metodologia oszacowania efektu ekologicznego
Gmina Bałtów w latach 2011 -2015 realizowała działania zmierzające do redukcji emisji CO2. Obiekty
objęte projektem to m.in. Ośrodek zdrowia (prace jakie zostały wykonane to: ocieplenie, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa systemów grzewczych); Budynek remizy Strażackiej w
Lemierzach (prace jakie zostały wykonane to:

ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi

zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowa systemów wentylacji oraz

instalacji wodno-

kanalizacyjnych) oraz Budynek Urzędu Gminy w Bałtowie w którym została wymieniona stolarka
okienna. Te inwestycje miały duży wpływ na zmniejszenie zużycia energii finalnej.
Efekt ekologiczny został obliczony na podstawie informacji obecnego stanu technicznego
budynków oraz informacji jakie Gmina posiada z poprzednich projektów mających taki sam
lub podobny zakres inwestycji. Budynki użyteczności publicznej (planowanej do realizacji)
wymagają przeprowadzenia takich prac jak m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie
budynków, przebudowa systemów grzewczych czy wymiana pokrycia dachowego. Budynek Zespołu
Szkół Publicznych w Bałtowie opalany jest olejem opałowy natomiast Urząd Gminy i Dom Ludowy
- węglem. Każdy budynek wymaga ocieplenia oraz przebudowy systemów grzewczych.
Istnieje możliwości/potrzeby realizacji działań w obszarach istotnych dla Gminy przez
niezidentyfikowanych dotąd interesariuszy. Poniżej opisano typy projektów z Szczegółowego opisu
osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, które
będą mogły być realizowane na terenie gminy:
Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, które będą mogły być dofinansowane, jeżeli będą
wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej:
W ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
wsparcie zostanie udzielone na projekty polegające na:
1 budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia
wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci
dystrybucyjnej/ przesyłowej.
2 budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej
kogeneracji z OZE. z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
3 budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji
z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia
każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
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4 budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej
generacji).
W ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach
wsparciem

zostaną

objęte

projekty

dotyczące

poprawy

efektywności

energetycznej

(z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii
cieplnej, polegające na:
1 modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej
efektywne energetycznie
2 głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
3 zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
4 zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji
i użytkowania energii
Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem,
może stanowić jedynie element projektu.
Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu
surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność
energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.
W ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym wsparcie otrzymają projekty dotyczące głębokiej
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Dofinansowane
zostaną inwestycje związane m.in. z:
1. ociepleniem obiektu,
2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub
podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodnokanalizacyjnych,
4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji,
7. wymianą / izolacją pokrycia dachowego,
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8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
9. mikrokogeneracją.
Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania
energią w oparciu o technologie TIK.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie inwestycji w kotły
spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod warunkiem osiągnięcia znacznie zwiększonej
efektywności energetycznej, jak również w szczególnie pilnych potrzebach, przyczyniających się do
zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia
oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy koszt
podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze przewyższa koszt inwestycji w niniejsze kotły.
Indywidualne piece i mikrokogeneracja:
Rezultatem wspartych projektów musi być znaczna redukcja CO2 w odniesieniu do istniejących
instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), a urządzenia do ogrzewania
powinny charakteryzować się (obowiązującym od końca 2020r.) minimalnym poziomem
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w przepisach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r."
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach
Pożyczki i dotacje przyznawane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na cele określone w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 roku –Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r., poz.1232ze zm.), zgodnie z obowiązującą w Wojewódzkim Funduszu listą przedsięwzięć
priorytetowych określoną w oparciu o politykę ekologiczną państwa, aktualizację Wspólnej Strategii
Działania Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku, „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych”, „Strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego” oraz zgodnie z planem
działalności Wojewódzkiego Funduszu i stosowanymi przez Wojewódzki Fundusz kryteriami
wyboru przedsięwzięć do dofinansowania. Jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których
realizacja wynika z konieczności osiągnięcia określonych w strategicznych dokumentach celów (ze
szczególnym

uwzględnieniem

strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowiska) oraz

konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, związanych z członkostwem
w Unii Europejskiej. Możliwości finasowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej ze
środków WFOSiGW w Kielcach przedstawia poniższa tabela.
Tabela 25: Możliwości finasowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej ze środków WFOSiGW
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B.III.2.1. Opracowanie
B.III.1.2. Opracowanie
B.III.1.3.
programów ochrony przed
planów gospodarki
Przedsięwzięcia
hałasem, wraz z prognozą dotyczące ograniczenia
niskoemisyjnej / planów
B.III.1.1. Opracowanie Programów ochrony powietrza dla stref, dla
których zachodzi taka konieczność, wraz z prognozą oddziaływania na Priorytety z Listy
oddziaływania na
działań na rzecz
emisji zanieczyszczeń do
środowisko oraz realizacja powietrza, w ramach
zrównoważonej energii oraz
środowisko oraz realizacja zadań ujętych w tych programach.
zadań ujętych w tych
realizacja zadań ujętych w
dedykowanych
programach.
tych programach.
programów.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów

Wysokoś
Oprocent
ć
owanie
umorzeni
pożyczek
a

Typy zadań

Kto może uzyskać dofinansowanie

Formy
dofinansowa
nia

Procent dofinasowania

1. Opracowanie Programów ochrony
powietrza dla stref, dla których
zachodzi taka konieczność wraz z
prognozą oddziaływania na
środowisko.

Województwo Świętokrzyskie

dotacja

do 90 % kosztów
kwalifikowanych

nd

nd

dotacja

do 80% kosztów
kwalifikowanych

nd

nd

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

2%

20%

podmioty wskazane do realizacji zadań w
ramach Programu ochrony powietrza dla
województwa świętokrzyskiego

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%

Województwo Świętokrzyskie

dotacja

do 40 % kosztów
kwalifikowanych

nie
dotyczy

nie
dotyczy

4.Realizacja zadań ujętych w PONE.

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji obowiązków
własnych JST, przedsiębiorcy (spółki
kapitałowe, cywilne), osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, inne

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%

1. Opracowanie planów gospodarki
niskoemisyjnej / planów działań na
rzecz zrównoważonej energii

dotacja

do 80 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%

JST i ich związki
pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

2%

20%

2. Realizacja zadań ujętych w planach
gospodarki niskoemisyjnej i planach
działań na rzecz zrównoważonej
energii.

podmioty wskazane do realizacji zadań w
ramach Programu ochrony powietrza dla
województwa świętokrzyskiego

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%

2. Opracowanie gminnych Programów
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)
wynikających z „Programów ochrony
powietrza dla województwa
świętokrzyskiego”.

3. Realizacja zadań ujętych w
programach ochrony powietrza

JST i ich związki

Inne przedsięwzięcia dotyczące
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza, w ramach dedykowanych
programów.

Zgodnie z dedykowanym programem (np. osoby fizyczne)

1. Opracowanie programów ochrony
przed hałasem, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

JST

dotacja

do 90 % kosztów
kwalifikowanych

nd

nd

2. Realizacja zadań ujętych w
programach ochrony przed hałasem.

JST, przedsiębiorcy (spółki kapitałowe,
cywilne), inne

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%
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8.Wdrożenie Planu- aspekty organizacyjne i finansowe
8.1 Opracowanie i wdrożenie Planu
Przygotowanie i realizacja niniejszego Planu leży w gestii Gminy Bałtów do której zadań należą
wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym wykonywane w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców
gminy. Generalną odpowiedzialność za skuteczne opracowanie i wdrożenie Planu, z racji
zajmowanego stanowiska, ponosi Wójt, który powierza kompetencje wykonawcze pracownikom
Urzędu Gminy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. PGN zostanie przyjęty uchwałą Rady
Gminy po pozytywnej weryfikacji PGN przez WFOSiGW w Kielcach.
W strukturze Urzędu Gminy, Zarządzeniem Wójta Gminy Bałtów powołany zostanie Zespół ds.
Realizacji PGN, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie i monitorowanie zadań określonych
w uchwalonym PGN oraz opiniowanie zgłaszanych uwag zmian do PGN Wójtowi oraz Radzie
Gminy. Zespół zostanie powołany najpóźniej 3 m-ce od uchwalenia PGN. Zespół będzie spotykał się
co najmniej raz na rok. W przypadku zgłaszania zmian do PGN spotkania będą organizowane na
bieżąco (w miarę potrzeb). Wszyscy członkowie zespołu dodatkowo będą zobowiązani do
informowania społeczności lokalnej na temat działań realizowanych w ramach Planu oraz korzyściach
płynących z realizacji PGN. Osoby wchodzące w skład Zespołu będą miały zwiększony zakres
obowiązków. Gmina posiada środki zabezpieczone na realizację działań ujętych w PGN.
Prawidłowe wdrożenie może wymagać zaangażowania innych struktur gminnych, jak również
instytucji i podmiotów działających na terenie gminy oraz indywidualnych użytkowników energii.
Plan będzie oddziaływał bezpośrednio lub pośrednio na mieszkańców gminy, Urząd Gminy i jego
referaty, gminne jednostki organizacyjne, samorządowe instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej,
inne instytucje publiczne, a także podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz wszystkie
inne podmioty i ich zrzeszenia funkcjonujące w gminie lub jej otoczeniu.
Skuteczna realizacja postanowień Planu wymaga stworzenia warunków zapewniających spójność i
ciągłość realizacji określonych celów i kierunków działań. Poniżej przedstawiamy fazy wdrażania
PGN dla Gminy Bałtów.
•
•
•
•

FAZA WSTĘPNA (Podjęcie Uchwały o przystąpieniu do realizacji Planu przez Radę
Gminy)
FAZA PLANOWANIA (Ocena obecnej sytuacji, Ankietyzacja, Określenie wizji,
Opracowanie PGN, Przyjęcie PGN przez Radę Gminy)
FAZA WDRAŻANIA (Realizacja zaplanowanych działań)
FAZA MONITOROWANIA (Monitorowanie działań, wskaźników, raportowanie, przegląd
działań, aktualizacja PGN)
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8.2 Organizacja i finansowanie
Przedsięwzięcia związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, (CO2), zwiększaniem udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcją zużycia energii finalnej i podnoszeniem
efektywności energetycznej są z reguły zadaniami kosztochłonnymi. Z uwagi na to mechanizm
finansowania inwestycji realizowanych w gminie Bałtów będzie uwzględniał montaż środków
finansowych pochodzących z różnych źródeł. Działania przewidziane w Planie będą finansowane ze
środków własnych gminy oraz ze źródeł zewnętrznych (Funduszy Unijnych oraz Krajowych).
Zarządzanie środkami własnymi w gminie opiera się na Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Bałtów. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje informacje o dochodach bieżących i majątkowych
oraz określa nakłady finansowe, limity zobowiązań i wydatków majątkowych na wieloletnie zadania
inwestycyjne. Bieżące finansowanie odbywać się będzie natomiast poprzez uwzględnianie nakładów
inwestycyjnych w budżecie gminy na dany rok.
W ramach źródeł zewnętrznych gmina będzie korzystać ze środków krajowych i zagranicznych
w formie dotacji, pożyczek, kredytów, wsparcia kapitałowego dla prowadzonych inicjatyw.
Operatorami procesu pozyskania dofinansowania, oprócz samej gminy, będą również m . i n .
gminne jednostki organizacyjne, podmioty komercyjne podejmujący decyzje o korzystaniu
z instrumentów dedykowanych do inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. Nowa
perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 pozwoli kontynuować podjęte już
działania ukierunkowane na redukcję emisji, CO2 oraz umożliwi

zainicjowanie nowych

przedsięwzięć.
Tabela 26: Możliwości finansowania zadań
Rodzaj działania/ nazwa
zadania

Zakres inwestycji

Żródła finasowania

PROW 2014-2020 Działanie 7 Podstawowe usługi i
Zakres inwestycji: ocieplenie obiektów, odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie 7.4 wymiana okien, drzwi zewnętrznych
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i
oraz oświetlenia na energooszczędne, rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
przebudowa systemów grzewczych,
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej
infrastruktury Typ operacji: 1 Inwestycje w obiekty
Termomodernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji oraz
budynku Zespołu
instalacji wodno-kanalizacyjnych,
pełniące funkcje kulturalne. Środki własne.
Szkół Publicznych w
instalacja OZE w modernizowanych
Dofinansowanie do 63,63%; RPO Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 3 3. Efektywna
Bałtowie (budynek
energetycznie budynkach, instalacja
pozyskany od powiatu systemów chłodzących, w tym również i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności
ostrowieckiego)
z OZE, instalowanie urządzeń
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energooszczędnych najnowszej
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
generacji, wymiana pokrycia
Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektów
dachowego, instalacja systemów
dotyczących głębokiej, kompleksowej modernizacji
inteligentnego zarządzania energią.
energetycznej jest uzyskanie zwiększenia efektywności
energetycznej powyżej 25 %; środki własne Gminy.
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Termomodernizacja
budynku Urzędu
Gminy w Bałtowie

Termomodernizacja
budynku Domu
Ludowego w Okole
Gmina Bałtów

Zakres inwestycji: ocieplenie obiektu,
wymiana oświetlenia na
energooszczędne, przebudowa
systemów grzewczych, montaż
systemów wentylacji i klimatyzacji,
instalowanie urządzeń
energooszczędnych najnowszej
generacji, wymiana pokrycia
dachowego, instalacja systemów
inteligentnego zarządzania energią.
Montaż instalacji OZE

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Oś 3 3. Efektywna i zielona energia Działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym. Warunkiem
uzyskania wsparcia w ramach projektów dotyczących
głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej
jest uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej
powyżej 25 %. Środki własne Gminy

Zakres inwestycji: ocieplenie obiektu,
wymiana oświetlenia na
energooszczędne, przebudowa
systemów grzewczych, montaż
systemów wentylacji i klimatyzacji,
montaż instalacji wodnokanalizacyjnych, instalowanie urządzeń
energooszczędnych najnowszej
generacji, wymiana pokrycia
dachowego, instalacja systemów
inteligentnego zarządzania energią.

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Oś 3 3. Efektywna i zielona energia Działanie 3.3
Poprawa efektywności energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym. Warunkiem
uzyskania wsparcia w ramach projektów dotyczących
głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej
jest uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej
powyżej 25 %. Środki własne Gminy; PROW 20142020 Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich Poddziałanie 7.4 - Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury
Typ operacji: 1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne. Środki własne. Dofinansowanie do 63,63%;
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8.3 Monitoring i ewaluacja podjętych działań i ich efektów
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinna podlegać

stałemu monitoringowi.

Wprowadzenie obowiązkowego badania i oceny rezultatów wdrażania

Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej jest warunkiem koniecznym do tego, by był on realizowany w sposób zgodny
z założeniami i konsekwentny.
Wskaźniki Planu powinny być badane w trakcie wdrażania programu i po jego zakończeniu.
W tym celu powinno się prowadzić dostatecznie długi i dobrze zorganizowany monitoring.
Prowadzenie monitoringu jest szczególnie istotne, jeżeli chodzi o zagwarantowanie trwałości
osiągniętych

rezultatów,

a

także

uniknięcie

w

przyszłości

raz popełnionych błędów

zidentyfikowanych podczas i po zakończeniu wdrażania Planu. Niezwykle ważne jest, aby władze
Gminy były informowane o osiąganych postępach. Korekty (aktualizacji) PGN należy dokonywać
w miarę potrzeb, po przeanalizowaniu postępów we wdrażaniu Planu. W celu prawidłowego
monitoringu i wdrażania planu zostanie powołany Zespół ds. Realizacji Planu, którego zadaniem
będzie monitoring działań realizowanych w ramach Planu, sporządzenie raportu z realizacji działań
nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zespół zostanie powołany po uchwaleniu PGN przez Radę Gminy
i będzie się składał co najmniej z 4 osób.
System monitoringu
Na system monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów składają się
następujące działania realizowane przez Zespół ds. Realizacji PGN:
•

systematyczne zbieranie danych energetycznych oraz innych danych o aktywności dla
poszczególnych sektorów i aktualizacja bazy emisji;

•

systematyczne

zbieranie

danych

liczbowych

oraz informacji

dotyczących

realizacji

poszczególnych zadań PGN, zgodnie z charakterem zadania (według określonych wskaźników
monitorowania zadań);
•

uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych;

•

przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN – ocena realizacji;

•

analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami PGN; określenie stopnia wykonania
zapisów przyjętego PGN oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności;

•

analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji
dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia;

•

przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących (w razie konieczności – aktualizacja
PGN).

Informacje dotyczące monitoringu realizacji powinny być przekazywane z częstotliwością minimum
raz na rok.
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Ocena realizacji
Podstawowym sposobem oceny realizacji Planu jest porównanie wartości mierników (wskaźników)
poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi i oczekiwanym trendem.
Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane, jest to sygnał, iż należy uważnie
przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne (poza wpływem
Planu), które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Jeżeli to okaże się konieczne należy podjąć
działania korygujące. Ocena realizacji celów wykonywana jest na podstawie danych zebranych dla
poszczególnych działań oraz informacji zawartych w bazie emisji (dane energetyczne oraz dane
emisyjne). Wyniki realizacji działań należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań, które miały
wpływ na ich realizację w okresie objętym monitoringiem. Uwarunkowania zewnętrzne są
niezależne od realizującego Plan, natomiast wewnętrzne od niego zależą. Oba rodzaje uwarunkowań
mają wpływ na osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji celów. W ramach monitoringu należy
analizować wpływ tych czynników na wyniki realizacji Planu. Realizacja celu strategicznego jest
monitorowana poprzez główne wskaźniki monitorowania, odpowiadające poszczególnym celom.
Za monitoring i ewaluację odpowiedzialny jest Zespół ds. Realizacji Planu. Monitoring i ewaluacja
będą finansowane z środków własnych gminy.
Zespół ds. Realizacji PGN będzie spotykał się nie rzadziej niż raz w roku. Propozycje zmian do Planu
będą przyjmowane w sposób ciągły (uwagi mogą wpływać od potencjalnych przedsiębiorców/
inwestorów, którzy chcą umieścić nowe zadanie w Planie działań) przez pracownika referatu Spraw
obywatelskich i USC. Ich rozpatrzeniem będzie zajmował się Zespół ds. Realizacji PGN, który
będzie je rozpatrywał co 3 m-ce. W celu rozpatrzenia uwag/podań Koordynator Zespołu zwołuje
spotkanie podczas, którego następuje rozpatrzenie wniosków/uwag. Wszystkie zgłaszane propozycje
zostaną poddane wnikliwej analizie a następnie przekazywane wraz z uzasadnieniem do Wójta oraz
Rady Gminy, która to ostatecznie podejmie decyzję o ujęciu

bądź odrzuceniu propozycji

zmiany/projektu w PGN. Propozycje zmian/projektów wraz z uzasadnieniem będą przekazywane
Radzie Gminy/Wójtowi w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia. Rada Gminy będzie przyjmować lub
odrzucać zmiany do PGN w terminie 30 dni od daty otrzymania propozycji zmian wraz
z uzasadnieniem (termin liczony od dnia w którym wszyscy radni potwierdzą otrzymanie w/w
dokumentów). Po każdej wprowadzonej zmianie Gmina będzie przekazywać dokument do ponownej
oceny w zakresie SOOŚ (pisma będą przygotowywane przez Kierownika referatu rolnictwa,
gospodarki gruntami, ochrony środowiska, planowania inwestycji i zamówień publicznych. Zespół
ds. realizacji PGN opracuje procedurę opisującą zasady działania zespołu oraz procedurę
monitoringu i ewaluacji która zostanie przyjęta zarządzeniem Wójta w terminie 3 m-cy od dnia
powołania zespołu.
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Ze spotkań Zespołu ds. Realizacji PGN będą sporządzane notatki. Notatka będzie zawierała
następujące informację:
1. Termin spotkania wraz z ilością osób biorącą w nich udział
2. Cel spotkania
3. Przebieg spotkania
4. Wnioski/podsumowanie
Zespół będzie sporządzał raz na 2 lata raport z wdrażania PGN. Raport będzie przedstawiany na
styczniowych sesjach Rady Gminy. Raport będzie zawierał m.in.:
1. Cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji celów (na podstawie
wskaźników monitorowania).
2. Opis stanu realizacji PGN:
a. Poziom przeznaczonych środków na realizacje planu.
b. Opis zrealizowanych działań (np. ilość zmodernizowanych dróg).
c. Napotkane problemy w realizacji.
3. Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej
z inwentaryzacją bazową.
4. Ocena realizacji oraz ewentualne działania korygujące.
5. Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań określonych na
podstawie wskaźników monitorowania.
6. Propozycje ewentualnych zmian/korekt Planu.
Członkowie Zespołu będzie współpracowali ze sobą na każdym etapie wdrażania Planu.
O planowanych spotkaniach Koordynator Zespołu jego członków będzie informował ustnie.

Tabela 27: Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
L.p.

Nazwa wskaźniki

Redukcja emisji, CO2 w stosunku do roku
1.

bazowego

2.

Reedukacja zużycia energii finalnej w
stosunku do roku bazowego

Jednostk
a miary

2020

weryfikacji

Ankiety
Mg

88,783

MWh/

141,065

źródeł odnawialnych względem roku MWh

budynków

administratorów

budynków

użyteczności publicznej /(raz na rok)
Ankiety

122,090

administratorów

użyteczności publicznej /(raz na rok)
Ankiety

Wzrost udziału energii pochodzącej ze
3.

Źródło weryfikacji danych/ częstotliwość

administratorów

budynków

użyteczności publicznej /(raz na rok)

bazowego
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Budynki użyteczności publicznej

Liczba
4.

obiektów

poddanych

termomodernizacji w okresie wdrażania szuka

3

planu
Liczba obiektów korzystających
5.

sztuka

z OZE

1

Urząd Gminy Bałtów (raz po zakończeniu
projektu)
Urząd Gminy Bałtów / (raz po zakończeniu
projektu)

Działania nieinwestycyjne
6.

Liczba

wydanych

ulotek/broszurek

informacyjno-promocyjnych
7.

Liczba osób biorąca udział w działaniach
promujących ograniczenie emisji, CO2

szt.

400

osoba

3000

Dane z Urzędu Gminy Bałtów raz na rok

Dane z Urzędu Gminy Bałtów raz na rok

Źródło: Opracowanie własne
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9. Efekt ekologiczny i ekonomiczny wdrożenia „Planu”
Głównym efektem ekologicznym i ekonomicznym wdrożenia określonych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów działań jest:
•

redukcja emisji gazów cieplarnianych,

•

zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

•

redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

•

oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych
mediów,

•

ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach.

PGN dla Gminy Bałtów został stworzony z myślą o jej mieszkańcach. Dzięki podjętym
w ramach Planu działaniom mieszkańcy gminy zyskają:
•

czystsze powietrze na terenie Gminy,

•

oszczędności z tytułu mniejszego zużycia poszczególnych mediów,

•

zwiększenie świadomości nt. niskiej emisji (świadome podejmowanie decyzji).
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10. Oddziaływanie na środowisko planu oraz działań w nim przewidzianych
Gmina Bałtów charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego (przede wszystkim
dolina Rzeki Kamienna), w związku z tym wiele z obszarów gminy objętych zostało ochroną na mocy
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
OBSZAR NATURA 2000
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary
ochrony siedlisk. Specjalne obszary ochrony siedlisk są wyznaczane w celu trwałej ochrony siedlisk
przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub w celu
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych
gatunków.
Na terenie gminy Bałtów wskazano dwa tereny objęte ochroną jako specjalne obszary ochrony siedlisk
sieci NATURA 2000: Dolina Kamiennej (PLH260019), Krzemionki Opatowskie (PLH 260024)
Działania inwestycyjne planowane są w poszczególnych miejscowościach sołectw w gminie na
obszarach przekształconych antropogenicznie (zabudowanych) i będą dotyczyć budynków już
istniejących. Działania wymienione w PGN mają charakter pro-ekologiczny (termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej, montaż OZE itp.). Wszystkie inwestycje/działania zapisane
w planie w konsekwencji przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy (redukcji
emisji CO2). Projekt dokumentu uwzględnia wytyczne określające ogólne warunki realizacji
planowanych działań umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska,
takie jak: ochrona ptaków i nietoperzy podczas realizacji prac termo modernizacyjnych; wymóg
oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji. Wobec powyższych
danych i przy uwzględnieniu ww. zasad ochrony środowiska i przyrody, realizacja założeń projektu
PGN nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko, w granicach Gminy Bałtów.
Bezpośrednimi odbiorcami zmian będą przede wszystkim mieszkańcy gminy. Warto jednak zwrócić
uwagę na pośrednie, szersze oddziaływanie, które przyczyni się do poprawy m.in. jakości warunków
życia, ochrony zdrowia oraz poprawy stanu technicznego.
To, co istotne realizacja PGN nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku naturalnym
o wysokich walorach przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione cenne
przyrodniczo. Negatywne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wymienionych w PGN
ograniczało się będzie w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac
modernizacyjnych związanych z planowaną inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną
emisją hałasu, spalin z maszyn, czy też zwiększoną emisją pyłów. Negatywne oddziaływania na
środowisko

przyrodnicze

związane

z

etapem

realizacji

inwestycji

są

oddziaływaniami
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krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze. Wszystkie prace powinny być prowadzone
w ciągu dnia, a wykorzystywany do prac sprzęt (maszyny i urządzenia) musi być sprawny technicznie.
Na etapie eksploatacji oddziaływania na środowisko będzie znikome, mniejsze w stosunku do
obecnego stanu.
Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013r. poz. 1235 późn. zm.) Gmina
Bałtów wystąpiła do Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Kielcach/ Świętokrzyskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu PGN. Pisma został złożone w dniu 08.07.2016 rok.
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach uzgodnił odstąpienie od
wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu PGN (znak pisma:NZ.9022.5.2014.2016).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu (znak pisma:
WPN-II.410.92.2016.EC).
Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 03
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.) a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy
biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś.
Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w
Bałtowie (http://www.gminabaltow.pl/pliki/201682134836Obwieszczenie.pdf) w dniu 02.08.2016
rok.
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