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STRESZCZENIE  
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015 - 2020 (PGN) - jest 
dokumentem, który przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020 tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co zostanie 
zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów i budynków 
zlokalizowanych na terenie Gminy Turawa, a także do poprawy jakości powietrza na terenie 
gminy, poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza w zakresie zmniejszenia ilości 
zanieczyszczeń pyłowych. 

Celem nadrzędnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020 
jest: Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Turawa do 2020 roku, poprzez 
realizację poniższych celów głównych:  
 

 Cel główny nr 1: Redukcja emisji CO2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2010  
o 6,68%. 

 Cel główny nr 2: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie 
w roku docelowym 2020  o 2,06% w stosunku do roku bazowego 2010. 

 Cel główny nr 3: Redukcja energii finalnej w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 
2010  o 5,21%. 

 Cel główny nr 4: Redukcja zanieczyszczeń powietrza w zakresie zmniejszenia ilości 
zanieczyszczeń pyłowych. 
 

 

Do osiągnięcia założeń celu nadrzędnego i celów głównych przyczyni się realizacja celów 
strategicznych, operacyjnych oraz przypisanych do nich działań (zadań - inwestycyjnych  
i "miękkich").  
 

 

 Cel strategiczny nr 1: Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych oraz 
energochłonnej infrastruktury obiektów użyteczności publicznej  
i gospodarczej. 
 

 Cel operacyjny nr 1.1.: Wykorzystanie energooszczędnych technologii źródeł światła. 
 

 Cel operacyjny nr 1.2.: Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności 
energetycznej w budynkach  oraz obiektach publicznych. 

 Cel operacyjny nr 1.3.: Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności 
energetycznej w budynkach mieszkalnych. 

 Cel operacyjny nr 1.4.: Wzrost konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości poprzez 
wdrożenie inwestycji proekologicznych. 

 
 
 

 Cel strategiczny nr 2: Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania 
odnawialnych źródeł energii. 
 

 Cel operacyjny nr 2.1.: Wykorzystanie potencjału słonecznego do produkcji energii 
elektrycznej. 

 Cel operacyjny nr 2.2.: Wzrost zastosowania potencjału słonecznego do produkcji energii 
użytkowej. 

 Cel operacyjny nr 2.3.: Modernizacja źródeł ciepła. 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 6



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020 

 
 

Diagnoza obszaru Rekomendacja działań Wdrożenie Monitoring

St
ro

na
  6

 

 Cel strategiczny nr 3: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 

 Cel operacyjny nr 3.1.: Poprawa przepustowości infrastruktury drogowej. 
 Cel operacyjny nr 3.2.: Zwiększenie liczby niskoemisyjnych pojazdów na obszarze gminy. 
 Cel operacyjny nr 3.3.: Tworzenie infrastruktury technicznej dla rozwoju turystyki  

pieszej i rowerowej. 
 

 Cel strategiczny nr 4: Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw 
ekologicznych oraz kreowanie ekoinnowacji. 
 

 Cel operacyjny nr 4.1.: Kompleksowe działania z zakresu edukacji ekologicznej. 
 Cel operacyjny nr 4.2.: Wypracowanie i wdrożenie docelowego modelu sterującego 

zarządzaniem gospodarką niskoemisyjną gminy. 
 Cel operacyjny nr 4.3.: Zielone zamówienia publiczne i planowanie przestrzenne. 

 

Realizacja celów i zadań zaplanowanych w PGN spowoduje redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję 
zużycia energii finalnej, a także redukcję zanieczyszczeń do powietrza w zakresie zmniejszenia 
ilości zanieczyszczeń pyłowych oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego  
i jakości życia mieszkańców Gminy Turawa.  

Wszystkie działania (zadania) wskazane w dokumencie przedstawiono w podziale na -krótko 
i -średnioterminowe, podmiot realizujący oraz źródła finansowania.  

Działania planowane do realizacji przez Samorząd Gminy Turawa w latach 2016-2020 zostały 
ujęte harmonogramie realizacji działań PGN (tabela 38), wpisane w Wieloletnią Prognozę 
Finansową oraz wynikają wprost z realizacji działań zaplanowanych w ww. harmonogramie 
oraz zadań nałożonych na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów z terenu województwa 
opolskiego w ramach realizacji Programu ochrony powietrza (POP) dla strefy opolskiej.  

W dokumencie skoncentrowano się na działaniach (zadaniach) niskoemisyjnych i efektywnie 
wykorzystujących zasoby,  w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, 
czyli wszystkich działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla. 

Działania wyodrębniono w wyniku analizy uwarunkowań prawnych na poziomie UE, 
krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych i bazowej 
inwentaryzacji. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w odniesieniu do roku bazowego, 
którym jest 2010 r.  

Najważniejszymi wskaźnikami produktu i rezultatu zakładanymi, by osiągnąć realizację  
celu nadrzędnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa, tj.:  Poprawa jakości 
środowiska naturalnego Gminy Turawa do 2020 roku na poziomie realizacji 
poszczególnych celów strategicznych są wskaźniki przyjęte w poniższych tabelach. 
 

 

 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 7



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020 

 
 

Diagnoza obszaru Rekomendacja działań Wdrożenie Monitoring

St
ro

na
  7

 

Cel strategiczny 1: Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych oraz energochłonnej 
infrastruktury obiektów użyteczności publicznej i gospodarczej: 

Wskaźniki Wyszczególnienie 2010 r. 2020 r. 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów (inwestycyjnych/miękkich) 
związanych z polityką niskoemisyjną 0 50 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 0 PLN 12 826 800,00 PLN 

Wskaźniki 
rezultatu 

Redukcja emisji CO2 0 tCO2 542,18 tCO2 
Redukcja zużycia energii finalnej 0 MWh 1 406,58 MWh 

Wzrost wykorzystania OZE 0 MWh 7,92 MWh 

Cel strategiczny 2: Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych 
źródeł energii: 

Wskaźniki Wyszczególnienie 2010 r. 2020 r. 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów (inwestycyjnych/miękkich) 
związanych z polityką niskoemisyjną 0 22 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 0 PLN 8 077 178,00 PLN 

Wskaźniki 
rezultatu 

Redukcja emisji CO2 0 tCO2 1 595,65  tCO2 
Redukcja zużycia energii finalnej 0 MWh 3 732,72 MWh 

Wzrost wykorzystania OZE 0 MWh 2 177,01 MWh 

Cel strategiczny 3: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych: 
Wskaźniki Wyszczególnienie 2010 r. 2020 r. 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba inwestycji związanych z redukcją emisji 
CO2 wynikającej z eksploatacji paliw 

transportowych 
0 28 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 0 PLN 8 435 00,00 PLN 

Wskaźniki 
rezultatu 

Redukcja emisji CO2 wynikającej z eksploatacji 
paliw transportowych 0 tCO2 244,25 tCO2 

Redukcja zużycia energii finalnej wynikającej  
z eksploatacji paliw transportowych 0 MWh 936,28 MWh 

Cel strategiczny 4: Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych oraz 
kreowanie ekoinnowacji:  

Wskaźniki Wyszczególnienie 2010 r. 2020 r. 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów (inwestycyjnych/miękkich) 
związanych z polityką niskoemisyjną” 

0 4 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 0 PLN 100 000,00 PLN 

Wskaźniki 
rezultatu 

Redukcja emisji CO2 0 tCO2 n/d 
Redukcja zużycia energii finalnej 0 MWh n/d 

Wzrost wykorzystania OZE 0 MWh n/d 
 

Przedmiotowe opracowanie zostało przyjęte uchwałą Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy 
Turawa z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania 
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa". Proces przyjęcia dokumentu 
poprzedzała procedura oceny oddziaływania na środowisko. 
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1. Wprowadzenie 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015 – 2020 jest dokumentem 
strategicznym, obejmującym swoim zakresem teren całej Gminy Turawa, zawierającym 
konkretne postanawiania  Samorządu Gminy Turawa w dążeniu do zwiększeniu efektywności 
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie korzyści ekonomicznych, 
społecznych, a także w głównej mierze środowiskowych. 

Obowiązek sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wdrożenia zadań wskazanych 
w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego, który został 
przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.  

Opracowanie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-
2020 jest wpisana w klimatyczną oraz energetyczną politykę Polski i związana jest  
z Założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez 
Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Dokument pozwoli również na 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. 2011 nr 94 
poz. 551 z późn. zm.). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie kluczowym dokumentem, który pozwoli na skuteczne 
ubieganie się o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 
 

1.1 Cel opracowania 

 

Celem nadrzędnym niniejszego opracowania jest: Poprawa jakości środowiska naturalnego 
Gminy Turawa do 2020 roku (w granicach administracyjnych Gminy Turawa, a także 
wzrost jego jakości na szczeblu ponadlokalnym). 

Dokument ma za zadnie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzenia energią na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Gminy Turawa. 

Cel nadrzędny PGN zostanie osiągnięty poprzez realizację celów głównych, strategicznych  
i operacyjnych - bezpośrednio powiązanych z wytycznymi przedstawionymi w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym, przyjętym w grudniu 2008 r. przez Parlament Europejski. Polska, 
jako kraj członkowski UE zobowiązała się osiągnąć następujące cele szczegółowe, tj.:  
 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r., 
 zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 15%, 
 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r. 

 

W ramach prac nad dokumentem została sporządzona szczegółowa inwentaryzacja 
infrastruktury energetycznej oraz zużycia paliw w poszczególnych sektorach gospodarczych 
Gminy Turawa.  
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Energia najczęściej jest uzyskiwana z konwencjonalnych źródeł, których eksploatacja wiąże się 
z emisją do atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla. Gaz ten stanowi podstawowy substrat 
procesu fotosyntezy zachodzącego w żywych roślinach. Nie stanowi on zagrożenia dla życia  
i zdrowia człowieka pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie równowagi biologicznej, 
spowodowanej nadmierną jego emisją do atmosfery. Sukcesywnie jednak, na skutek 
nieprzestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze 
wzrasta. Szczególnie groźna sytuacja ma miejsce w miesiącach grzewczych, gdzie jego stężenie 
w powietrzu osiąga wartość nawet kilkukrotnie wyższą niż stanowi norma. Tym samym 
rekomendacja działań przedstawionych w dokumencie zostanie ukierunkowana przede 
wszystkim na osiągnięcie realizacji Celów głównych Planu tj.: Redukcja emisji CO2 w roku 
2020 w stosunku do roku bazowego 2010  o 6,68%. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w ogólnym bilansie w roku docelowym 2020  o 2,06% w stosunku do roku bazowego 
2010. Redukcja energii finalnej w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2010  o 5,21%.  
Redukcja zanieczyszczeń powietrza w zakresie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń pyłowych. 
 

1.2 Dokumenty powiązane 

 
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turawa”  jest narzędziem wspomagającym 
realizację wytycznych przedstawionych w niżej wymienionych dokumentach planistycznych, 
strategicznych i prawnych. Wdrożenie dokumentów na poziomie UE, kraju i regionu jest 
możliwe dzięki realizacji celów Planu. 
 
Polityka klimatyczna UE 

Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC stanowi podstawę prac nad światową redukcją 
emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze szczegółowe uzgodnienia międzynarodowej polityki 
klimatycznej są wynikiem trzeciej konferencji stron (COP3) w 1997 r. w Kioto. Na mocy 
postanowień Protokołu z Kioto kraje zdecydowane na jego ratyfikację zobowiązały się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2% do 2012 r., natomiast w roku 2006 Komisja 
Europejska zobowiązała się do ograniczenia zużycia energii o 20% w stosunku do prognozy na 
rok 2020.  
 

Niniejszy dokument wpisuje się w wypełnienie zobowiązań Polski, wynikających 
z obowiązujących regulacji Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na przyjęty w grudniu 
2008 r. pakiet klimatyczno-energetyczny „3x20”. Celem szczegółowym pakietu jest 
wprowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz osiągnięcia: 
 

 zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990r. 
przez każdy kraj członkowski, 

 zwiększenia efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%, 
 zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020r. 

 

Zgodnie z ogłoszonym Dziennikiem Urzędowym UE 140 z dnia 5 czerwca 2009 r. w  skład 
pakietu wchodzą 4 podstawowe akty prawne: 
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1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie 

uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dyrektywa OZE), 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 

systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dyrektywa EU ETS), 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 

85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE,2001/80/WE, 

2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (dyrektywa CCS), 

4. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (decyzja non-ETS). 
 

Wdrożenie pakietu klimatycznego w UE wsparte jest szeregiem dyrektyw, na mocy których 

zostały zainicjowane postawy proekologiczne we wszystkich energochłonnych sektorach 

gospodarki poszczególnych krajów. Do głównych aktów prawnych w tym zakresie należą: 
 

-Dyrektywa 2010/3/UE  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 

-Dyrektywa 2005/32/WE o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię, 

-Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji, 

-Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. 

Poziom krajowy 
 
Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. 
 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. jako podstawowe 
kierunki polityki energetycznej kraju rekomenduje działania przyczyniające się do 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez: 
 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 
 dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej, 
 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 
 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 
 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
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Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

Zostały one przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r. Jako główny cel 
dokumentu zarekomendowano Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju kraju. Osiągnięcie powyższego celu będzie wymagało określenia: 
 obszarów redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, 
 priorytetów, działań i oczekiwanych z nimi efektów, 
 instrumentów wsparcia, które w konsekwencji przyczynią się zarówno do zmniejszenia 

emisji, jak i gruntowej modernizacji polskiej gospodarki, 
 ścieżek redukcji emisji  w horyzoncie czasowym do 2050 r. 
 punktów pośrednich w realizacji programu, pozwalających na mierzenia postępu. 

Cel Szczegółowy NPRGN będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących 
celów szczegółowych: 

1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. 
2. Poprawa efektywności energetycznej. 
3. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami. 
4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych. 
5. Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 
6. Promocja nowych wzorców konsumpcji. 

 
Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce  
do roku 2020 
 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 listopada 2003 r. wprowadza zapisy, które 
przyczynią się do spełnienia celu głównego, jakim jest: „Włączenie się Polski do wysiłków 
społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania 
zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów 
przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie 
maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”. 
 
Cele i działania średniookresowe zarekomendowane w dokumencie objęły dalszą integrację 
polityki klimatycznej z polityką gospodarczą i społeczną. Natomiast cele i kierunki działań 
długookresowe (na lata 2013-2020 i następne) wdrażają kolejne wytyczne dla redukcji 
wskaźników emisyjnych zaprezentowanych w Kioto (po roku 2012). Wypełnienie zobowiązań 
powinno zostać osiągnięte poprzez realizację działań bazowych oraz dodatkowych 
w następujących sektorach: energetyka, przemysł, transport, rolnictwo, leśnictwo, odpady oraz 
sektor użyteczności publicznej, usług i gospodarstw domowych. 
 

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych  
 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 7 grudnia 2010 r. a 9 grudnia 2010 r., jako 
odpowiedź na zobowiązania kraju wynikającego z 4 Dyrektyw Parlamentu Europejskiego  
i  Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych.  Ustalono w nim krajowy cel na 2020 rok oraz przewidywany kurs 
dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł tradycyjnych:  
 

 przewidywane skorygowane całkowite zużycie energii w 2020 r - 69 200 ktoe. 
 produkcja łączna energii z OZE w roku 2020 – 15,5%,  
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 przewidywana wielkość energii ze źródeł odnawialnych odpowiadająca celowi na 2020 r 
- 10 380,5 ktoe 

 produkcja ciepła z OZE – 17,05%,  
 produkcja energii elektrycznej z OZE – 19,13%,  
 produkcja zielonej energii w transporcie – 10,14%.  

 
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 

Dokument jest aktualizacją polityki ekologicznej na lata 2007-2010. Jako główny cel polityki 
ekologicznej państwa obrano zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie 
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
 

Realizacja celu musi zostać wsparta m.in. uwzględnieniem zasad ochrony środowiska 
w strategiach sektorowych poprzez przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych 
wszystkich sektorów gospodarki zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i kontrolą 
poddawaną poprzez oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Ustawa o Efektywności Energetycznej 
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 poz. 551  
z  późn. zm.) jest aktem prawnym bezpośrednio zobowiązującym jednostki sektora 
publicznego do działań w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, a tym samym 
zmniejszania emisji CO2. Dokument obliguje władze lokalne do spełnienia zawartego w nim 
następującego zapisu: „Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co 
najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej”. Jako narzędzia te ustawa wymienia: 
 

1) umowę, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego 
poprawie efektywności energetycznej, 

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

3) wymianę eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację 
lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja, 

4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo 
przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 76, poz. 493), 

5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listo-pada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków  
w  rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej 
powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem. 
 

Ponadto Ustawa zapewnia także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie 
efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. 
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Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.  

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ), przyjęta uchwałą nr 58 Rady 
Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (Dz. U. RP 2014, poz. 469) obejmuje dwa istotne obszary: 
energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które 
powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku. Strategia tworzy rodzaj pomostu 
pomiędzy środowiskiem i energetyką, stanowiąc jednocześnie impuls do bardziej efektywnego  
i racjonalnego prowadzenia polityki w obu obszarach, tak aby wykorzystać efekt synergii  
i zapewnić spójność podejmowanych działań. Celem strategii jest ułatwianie „zielonego” 
(sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także 
wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniających „zielony” wzrost.  

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej 
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz 
stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, 
zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną 
gospodarkę.  

Spójne z celami Planu są przede wszystkim następujące cele szczegółowe zapisane w BEiŚ oraz 
przypisane im kierunki interwencji:  

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię:  

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii;  
2.2. Poprawa efektywności energetycznej;  
2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii;  
2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich;  

Cel 3. Poprawa stanu środowiska:  
3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 
energetyczne  
3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki;  
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych  
i środowiskowych;  
3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków  
do powstawania zielonych miejsc pracy. 
 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii  

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) określa 
zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła 
energii, biopłynów. Ponadto Ustawa określa mechanizmy i instrumenty wspierające 
wytwarzanie: energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, ciepła – 
w instalacjach odnawialnego źródła energii. 

W Ustawie określono również zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, zasady 
realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz warunki i 
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tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego 
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz 
akredytowania organizatorów szkoleń.  

Poziom regionalny 

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 
 

Strategia przyjęta drogą uchwały Nr XXV/325/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. jest aktem 
organizacyjnym przyszłych działań Sejmiku Województwa na rzecz rozwoju województwa 
opolskiego. W dokumencie określono potencjał oraz cele rozwoju regionu. Diagnoza 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych pozwoliła na zarysowanie obecnej 
i przewidywanej sytuacji regionu, stojącego przed konkretnymi wyzwaniami rozwojowymi, 
których realizacja powinna zmierzać do osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju 
gospodarczego i jakości życia ludności. 
 

Horyzont do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) zapewnia wyznaczenie strategicznych celów 
rozwoju regionu opolskiego, których realizacja będzie dotyczyć również działań sprzężonych  
z proekologiczną strategią niskoemisyjną.  
 
Strategia zakłada realizację następujących celów związanych z gospodarką 
niskoemisyjną, spójnych z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Turawa:  

 
Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna. 
 

Cele operacyjne:  
 

5.1. Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych. 

5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury. 

 
Cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług. 
 

Cele operacyjne:   
 

6.1. Rozwój powiązań transportowych 
6.2. Poprawa dostępności do aglomeracji opolskiej 
6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego 
 
Cel strategiczny 7. Wysoka jakość środowiska. 
 

Cele operacyjne: 
 

7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej. 
7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki. 
7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności. 
7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 
7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. 
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Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015  
z perspektywą do roku 2019 
 
 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego jest dokumentem określającym 
cele i zadania w obszarze poprawy stanu środowiska województwa opolskiego. Podstawową 
zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, która umożliwia 
zharmonizowany rozwój gospodarczy i społeczny zgodny z ochroną walorów środowiska.  

W Programie wyznaczono następujące wojewódzkie priorytety ekologiczne 
bezpośrednio związane z strategią ograniczenia emisji dla Gminy Turawa: 

 cele i zadania o charakterze systemowym: 
 

- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 
- planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, 
- edukacja ekologiczna społeczeństwa, 
- innowacyjność prośrodowiskowa. 

 

 cele i zadania związane z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne 
użytkowanie zasobów naturalnych: 
 

- ochrona przyrody i krajobrazu, 
- ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo, 
- ochrona zasobów wodnych, w tym ochrona przed powodzią, 
- ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 
- ochrona powierzchni ziemi, 
- wykorzystanie energii odnawialnej. 

 

 cele i zadania związane z poprawą jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 
 

- poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych, 
- ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
- ochrona przed hałasem, 
- ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 
- gospodarka odpadami, 
- środowisko, a zdrowie. 

 

Powyższe cele i zadania posłużyły do sprecyzowania celów i zadań określonych w aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska. 
 

Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim  
 

Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim został przyjęty 
Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 4640/2010 z dnia 9 marca 2010 r. Celem pracy 
nad Planem było opracowanie założeń rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie 
Opolszczyzny pod kątem budowy regionalnej strategii rozwoju OZE. Zakres prac obejmował: 
 

1) określenie stopnia wykorzystania energii odnawialnej na Opolszczyźnie, 
2) ocenę potencjału Odnawialnych Źródeł Energii w województwie, 
3)  zagadnienia prawne dotyczące energetyki odnawialnej, 
4) prognozę rozwoju  Odnawialnych Źródeł Energii Opolszczyzny.  
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Powyższe obszary działań Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii  
w Województwie Opolskim są spójne z celami i działaniami Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa.  
 
Program ochrony powietrza (POP) dla strefy opolskiej 
 

Program przyjęto w dniu 25 października 2013 r. Uchwałą nr XXXIV/417/2013 Sejmiku 
Województwa Opolskiego. W Programie stwierdzono ponadnormatywne poziomy pyłu 
zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.  

Program jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma 
doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczne jest zidentyfikowanie 
przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz 
rozważenie możliwych sposobów ograniczenia emisji ze źródeł mających największy wpływ na 
jakość powietrza. Warunkiem realizacji działań naprawczych są możliwości techniczne, 
organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j.) przygotowanie  zrealizowanie Programu ochrony powietrza 
wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub 
docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej 
substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 
r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Oceny 
jakości powietrza w danej strefie dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o prowadzony monitoring 
stanu powietrza. Stanowi to podstawę do klasyfikacji stref.  

Jak wspomniano powyżej na obszarze województwa opolskiego wyznaczono 2 takie strefy 
(miasto Opole i strefę opolską), przy czym Gmina Turawa zakwalifikowana została do 
strefy opolskiej.  

MOŻLIWE DO PODJĘCIA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ STANU JAKOŚĆI 

POWIETRZA 

Przeprowadzona diagnoza aktualnego stanu jakości powietrza w strefie wskazuje na 
konieczność podjęcia działań mających na celu redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 PM2,5 
oraz benzo(a)pirenu w celu dotrzymania wielkości dopuszczalnych i docelowych w powietrzu.  
 

W celu obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza dokonano analizy możliwych działań 
naprawczych oraz określono taki zakres działań, które dają duży efekt ekologiczny przy 
stosunkowo niewysokich kosztach ich zastosowania. Stopień redukcji emisji osiągnięty  
w wyniku realizacji tych działań jest wystarczający do uzyskania standardów jakości powietrza 
w zakresie pyłu PM10, PM2,5, natomiast niewystarczający dla benzo(a)pirenu.  
 

Działania wskazane w Programie ochrony powietrza zostały podzielone na zadania 
podstawowe przynoszące bezpośrednio efekt ekologiczny oraz na zadania dodatkowe 
(wspomagające), które pośrednio, w długofalowej perspektywie, przekładają się na efekty 
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ekologiczne. Ponadto określono, dla jakich obszarów należy przeprowadzić działania 
naprawcze. 
 

Z analiz udziału poszczególnych źródeł emisji w stężeniach ponadnormatywnych dla pyłu 
PM10 i PM2,5 wynika konieczność redukcji emisji z obszarów gmin: Biała, Dobrodzień, 
Głubczyce, Głuchołazy, Kamiennik, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Leśnica, Lubrza, 
Olesno, Paczków,  Prudnik, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice.  
 
W zakresie benzo(a)pirenu istnieje konieczność obniżenia emisji z obszaru całości strefy 
jednak jest to niemożliwe do osiągnięcia, dlatego zadania zaplanowane w celu redukcji emisji 
pyłów przyczynią się do obniżenia emisji benzo(a)pirenu.  
 

Głównym źródłem emisji analizowanych zanieczyszczeń jest tzw. emisja niska 
(powierzchniowa), dlatego pod uwagę wzięto działania związane głównie z redukcją emisji 
powierzchniowej. 
 
Emisja powierzchniowa 
 
Podstawowymi działaniami naprawczymi skierowanymi na ograniczenie emisji ze źródeł 
powierzchniowych są: 
 
 wymiana dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły zasilane 

gazem, ogrzewanie elektryczne lub olejowe,  
 podłączenie do sieci cieplnej,  
 zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację obiektów 

budowlanych,  
 ewentualnie wymiana dotychczasowych kotłów węglowych na nowoczesne kotły 

węglowe (paliwo: węgiel, orzech, groszek) zasilane automatycznie ale tylko  
na terenach, gdzie nie jest możliwe doprowadzenie gazu czy sieci ciepłowniczej,  

 zastosowanie kolektorów słonecznych,  
 zastosowanie pomp ciepła.  

 
Poza wspomnianymi wyżej działaniami dodatkowo zaproponowano działania, które wynikają  
z realizacji oraz wdrażania już opracowanych planów, programów, strategii gmin, m.in.:  
 
 utrzymanie już stworzonych systemów dofinansowania działań związanych  

z ograniczeniem niskiej emisji w gminach Kolonowskie, Bierawa, Kluczbork oraz 
Kędzierzyn-Koźle,  

 promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych 
i finansowych,  

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych 
źródeł energii,  

 promowanie energooszczędnych materiałów w budownictwie,  
 prowadzenie edukacji ekologicznej obejmującej problematykę szkodliwości spalania 

odpadów w kotłach domowych, a więc poza instalacjami do tego przeznaczonymi,  
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 włączenie problematyki energii odnawialnej do planów zagospodarowania 
przestrzennego,  

 dokonanie oceny zasobów energii odnawialnej i niezbędnej infrastruktury, 
wyznaczenie regionów preferowanych do rozwoju energetyki odnawialnej,  

 rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczych, gazowych oraz podłączanie nowych 
użytkowników,  

 zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną poprzez 
termomodernizację,  

 wspieranie budownictwa energooszczędnego i pasywnego poprzez system audytów 
energetycznych i remontowych,  

 prowadzenie kontroli mieszkańców w celu wyeliminowania procederu spalania 
odpadów,  

 uwzględnianie w ramach polityki przestrzennej miast zagadnienia utrzymania 
korytarzy przewietrzania.  

 
Emisja liniowa 
 
Wśród działań mogących ograniczyć uciążliwość emisji z transportu, wynikających 
bezpośrednio z działań samorządów lokalnych przewidzianych do realizacji dla roku prognozy 
można wymienić:  
 

 zastąpienie pojazdów floty jednostek samorządu napędzanych tradycyjnymi paliwami 
na pojazdy napędzane paliwami ekologicznymi (gazem, biopaliwami),  

 wymianę taboru MZK na nowoczesny, spełniający bardziej restrykcyjne standardy 
emisyjne (Euro 4, Euro 5),  

 stosowanie biopaliw w pojazdach napędzanych olejem napędowym należących do 
Zarządów Komunikacji Miejskiej i jednostek samorządowych,  

 promowanie zasad eko-drivingu i korzystania z komunikacji miejskiej,  
 promowanie ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek 

rowerowych,  
 poprawę stanu technicznego dróg istniejących – utwardzenie poboczy w celu redukcji 

wtórnego unosu pyłu z drogi,  
 ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez odpowiednie utrzymanie czystości 

nawierzchni (czyli poprzez czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich warunkach 
meteorologicznych).  

 
Ponadto proponuje się prowadzenie działań dodatkowych. Działania dodatkowe, 
wspomagające, nie prowadzą w bezpośredni sposób do redukcji emisji zanieczyszczeń, 
jednakże mają zasadniczy wpływ na budowanie systemu zarządzania jakością powietrza  
w strefie, a także wspomagają procesy realizacji działań podstawowych w kontekście 
kontrolnym, organizacyjnym i komunikacyjnym. Do działań dodatkowych należą:  
 

 edukacja ekologiczna społeczeństwa nie tylko w zakresie szkolnictwa, ale również 
poprzez akcje informacyjne i promocyjne (więcej informacji na ten temat w rozdziale 
dotyczącym omówienia działań naprawczych), systemy powiadamiania o jakości 
powietrza i inne,  
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 wykorzystanie planów zagospodarowania przestrzennego w celu ustalania ograniczeń  
i kierunków wspomagających podejmowanie decyzji oraz realizację działań 
naprawczych,  

 prowadzenie kontroli:  
 mieszkańców odnośnie sposobów wykorzystania paliw oraz przestrzegania zakazu 

spalania odpadów,  
 kontrole WIOŚ w zakresie dotrzymywania przez podmioty gospodarcze standardów 

jakości powietrza oraz wymogów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza,  

 kontrole przestrzegania zakazu związanego z zamieszkiwaniem na terenach 
ogródków działkowych,  

 kontrola spalania pozostałości roślinnych na terenach ogródków działkowych; 
 

 uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać 
będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.  

 
ZADANIA PREZYDENTÓW MIAST, BURMISTRZÓW I WÓJTÓW 

 
Obowiązki prezydentów, burmistrzów i wójtów w ramach realizacji Programu ochrony powietrza 
to:  

1) stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych,  
w szczególności poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji 
działań ujętych w Programie w zakresie danej gminy czy miasta,  

2) opracowanie i realizacja kompleksowych Programów ograniczenia niskiej emisji na 
terenach ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym poprzez stworzenie systemu 
zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych,  

3) modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej,  
4) modernizacja ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany 

kotłów w budynkach należących do osób fizycznych na terenach gmin i miast nie 
objętych wymogiem realizacji Programu ograniczania niskiej emisji,  

5) prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne 
utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich 
warunkach pogodowych), szczególnie na obszarach przekroczeń oraz przy wyjazdach  
z budów,  

6) kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania 
odpadów zgodnie z obowiązującym prawem oraz przestrzegania zakazu spalania 
odpadów,  

7) budowa sieci ścieżek rowerowych,  
8) nasadzanie odpowiednich gatunków drzew wzdłuż dróg, celem stworzenia pasów 

zieleni ochronnej,  
9) działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje),  
10) opracowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej zachęcającej mieszkańców danego 

obszaru do zmiany systemu ogrzewania,  
11) uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony 

powietrza, np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem 
ekologicznie czystych pojazdów, wykorzystanie źródeł energetycznego spalania  
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o niskiej emisji, paliwa o niskiej emisji dla źródeł stałych i mobilnych, ograniczenie 
pylenia podczas prac budowlanych,  

12) uwzględnianie w nowotworzonych lub aktualizowanych planach zagospodarowania 
przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników 
niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” omawianych substancji oraz 
projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” terenów  
o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie 
drzew i krzewów),  

13) działania prewencyjne na poziomie wydawania i opiniowania decyzji środowiskowych, 
poprzez uwzględnianie ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów (w tym również 
wynikających z transportu urobku),  

14) przedkładanie do 30 kwietnia, Zarządowi Województwa Opolskiego, sprawozdań  
z realizacji działań ujętych w Programie według wytycznych ujętych w rozdziale 10.  

 
Cele i zadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa są spójne  
z większością obowiązków prezydentów, burmistrzów i wójtów określonych Programie 
ochrony powietrza dla strefy opolskiej, w szczególności w zakresie:  
 

 modernizacji ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej,  
 modernizacji ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany kotłów 

w budynkach należących do osób fizycznych na terenach gmin i miast nie objętych 
wymogiem realizacji Programu ograniczania niskiej emisji,  

 budowy sieci ścieżek rowerowych 
 działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje),  
 realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnych zachęcających mieszkańców do zmiany 

systemu ogrzewania,  
 uwzględniania w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony 

powietrza, np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem 
ekologicznie czystych pojazdów, wykorzystanie źródeł energetycznego spalania  
o niskiej emisji, paliwa o niskiej emisji dla źródeł stałych i mobilnych, ograniczenie 
pylenia podczas prac budowlanych,  

 uwzględniania w nowotworzonych lub aktualizowanych planach zagospodarowania 
przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników 
niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” omawianych substancji oraz 
projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” terenów  
o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie 
drzew i krzewów),  

 działań prewencyjnych na poziomie wydawania i opiniowania decyzji środowiskowych, 
poprzez uwzględnianie ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów (w tym również 
wynikających z transportu urobku). 
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Poziom lokalny 

 

Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 
 

Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 została opracowana przez Opolskie Centrum 
Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz 
Gminą Turawa w ramach projektu o nazwie „Nic o nas bez nas - wzmocnienie mechanizmów 
konsultacji społecznych w gminie Turawa”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjnego Kapitał 
Ludzki poddziałanie 5.4.2. 
 

Strategia Rozwoju Gminy Turawa określa najważniejsze kierunki rozwoju gminy, będące 
odpowiedzią na wytypowane 4 wyzwania rozwojowe. Zdefiniowanych zostało 19 celów, 
którym przypisano 54 zadania do realizacji. 
 
Wyzwania rozwojowe: 
 

I. Zadowalająca infrastruktura techniczna w gminie  

II. Prężna gospodarka lokalna  

III. Atrakcyjna oferta turystyczno-rekreacyjna gminy  

IV. Wysoka jakość życia mieszkańców gminy 

Rozwój Gminy Turawa do 2022 roku generalnie ukierunkowany został na poprawę warunków 
do zamieszkania i wypoczynku oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości. 
 

Szczególnego znaczenia w programowaniu rozwoju Gminy Turawa odgrywa Aglomeracja 
Opolska, która powstała na mocy porozumienia samorządów gminnych skupionych  
w obszarze funkcjonalnym Opola i obejmuje swym zasięgiem również Gminę Turawa.  
W tym kontekście pojawiają się liczne szanse na realizację przedsięwzięć na obszarze 
wykraczającym poza teren administracyjny gminy i dają możliwość współdziałania  
z sąsiadującymi gminami w zakresach, które wymagają podejmowania inicjatyw 
ponadlokalnych. 
 
Wyzwania strategiczne Aglomeracji Opolskiej dotyczą m.in. poszerzenia promocji oferty 
inwestycyjnej, wspierania i promowania działalności mikro i małych przedsiębiorstw 
(działających głównie w sektorze usług), a także ochrony środowiska, edukacji 
społeczeństwa oraz rozbudowy infrastruktury społecznej. Tym samym poprawa warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie pozytywnego klimatu inwestycyjnego, 
zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających osadnictwu  
i rozwojowi społeczno-kulturalnemu mieszkańców to obszary w których istnieje silne 
powiązanie. 
 

Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa są spójne z poniżej 
zaprezentowanymi celami Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2020: 
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Schemat 1.  Wyzwania rozwojowe i cele Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 związane  
z gospodarką niskoemisyjną 
 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 

• Cel. 1.2. Gmina posiada w pełni drożny lokalny układ
drogowy

• Cel. 1.4. w gminie zapewniony jest dostęp do sieci gazowej
• Cel. 1.5. Tereny zurbanizowane gminy objęte są
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Wyzwanie 1. Zadowalająca 
infrastruktura techniczna 

w  gminie

• Cel. 2.1. Wszystkie organy samorządu lokalnego wspierają
rozwój indywidualnej przedsiębiorczości

• Cel. 2.2. Co najmniej połowa utworzonych stref
aktywności gospodarczej na terenie gminy posiada
funkcjonujące tam przedsiębiorstwa

• Cel. 2.3. Wszyscy interesariusze gminy prowadzą
działania informacyjne na rzecz postaw
przedsiębiorczych wśród mieszkańców i promocji
gospodarczej gminy

• Cel. 2.4. Co najmniej połowa funkcjonujących w gminie
gospodarstw rolnych jest poddanych scalaniu na rzecz
poprawy struktury obszarowej

Wyzwanie 2. Prężna 
gospodarka lokalna

• Cel. 3.1. Gmina posiada kompleksową ofertę turystyczno-
rekreacyjną

• Cel. 3.2. Co najmniej połowa dostępnej infrastruktury
turystycznej w gminie spełnia standardy i rosnące
wymagania korzystających

• Cel. 3.3. Wszyscy interesariusze gminy prowadzą
działania informacyjno-promocyjne na rzecz
upowszechnienia oferty i rozpoznawalności marki
turystycznej gminy

Wyzwanie 3. Atrakcyjna 
oferta turystyczno-
rekreacyjna gminy

• Cel. 4.1. Co najmniej połowa dostępnej infrastruktury
społecznej w gminie spełnia standardy i rosnące
wymagania mieszkańców, w tym w zakresie
efektywności energetycznej

• Cel. 4.2. Wszyscy mieszkańcy mogą liczyć na
podstawową opiekę zdrowotną i ochronę zdrowia i życia
w gminie

• Cel. 4.5. Co najmniej co trzeci mieszkaniec gminy bierze
czynny udział w inicjatywach społecznych i integruje się z
pozostałymi mieszkańcami

Wyzwanie 4. Wysoka jakość 
życia mieszkańców gminy
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą  
na lata 2016-2019 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego przyjęto uchwałą nr XXV/180/13 Rady 
Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019". Program  podkreśla pierwszorzędową 
potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku 
zrównoważonego i harmonijnego rozwoju. W Programie przedstawiono cele z zakresu 
ochrony środowiska: 

 poprawa jakości oraz ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed 
zanieczyszczeniem, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 
Powiatu, 

 ochrona powierzchni ziemi i gleb, głównie przeznaczenia rolniczego, 
 wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, 
 poprawa jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. 

 
W Programie zawarto kierunki działań systemowych uwzględniające: 

 zasady ochrony środowiska w strategiach sektorowych, cel średniookresowy do 
2019 r.: Doprowadzenie do sytuacji, aby projekty dokumentów strategicznych wszystkich 
sektorów gospodarki były, zgodnie z obowiązującym prawem, poddawane procedurze 
oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny były uwzględniane w ostatecznych 
wersjach tych dokumentów. 

 aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym, cel średniookresowy do 2019 r.: 
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod 
uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających treść 
opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnymi 
lokalnym. 

 edukację ekologiczną społeczeństwa, cel średniookresowy do 2019 r.: Podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj 
lokalnie” 

 innowacyjność prośrodowiskowa, cel średniookresowy do 2019 r.: Wprowadzanie 
innowacyjności prośrodowiskowej i upowszechnianie idei systemów zarządzania 
środowiskowego. 
 

Program przedstawia zagadnienia związane z ochroną zasobów naturalnych oraz wytycza cele 
średniookresowe do 2019 r. dla poszczególnych komponentów środowiska: 

 ochrona przyrody i krajobrazu: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 
 ochrona i zrównoważony rozwój lasów: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych 

przez kształtowanie ich właściwej struktury gruntowej i wiekowej, z zachowaniem 
bogactwa biologicznego.  
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 racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: Racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę 
od deficytów wody. 

 kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią: Ochrona przed 
powodzią. 

 ochrona powierzchni ziemi: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych 
oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. 

 gospodarowanie zasobami geologicznymi: Ochrona zasobów kopalń i rekultywacja 
terenów poeksploatacyjnych. 
 

Program przedstawia również zagadnienia związane z poprawą jakości środowiska  
i bezpieczeństwa ekologicznego oraz wytycza cele średniookresowe do 2019 r. dla 
poszczególnych komponentów środowiska. 

Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa, w szczególności  spójne są 
z następującymi celami  i zadaniami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Opolskiego: 

 jakość powietrza: Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania 
dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie 
Powiatu oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie  
z obowiązującymi standardami jakości środowiska, 

 środowisko a zdrowie: Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych 
działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia. 

 wykorzystanie źródeł energii: Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych. 
 

Ponadto priorytetowymi zadaniami w zakresie poprawy stanu jakości powietrza na lata 
2012-2015 i spójnymi z PGN dla Gminy Turawa powinny być: 
 

 kontynuacja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, 
 budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego, 
 wdrożenie mechanizmów rynkowych, sprzyjających podejmowaniu działań w zakresie 

ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu, 
 zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz propagowanie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 
 
Zadania własne powiatu: 
 
 identyfikacja obszarów występowania przekroczeń poziomów odniesienia jakości 

powietrza atmosferycznego, 
 realizacja postanowień Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej, 
 zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych 
 monitoring powietrza (rozbudowa systemu monitorowania imisji zanieczyszczeń  

i jakości środowiska, w tym ocena bieżąca jakości powietrza), 
 wdrożenie projektowanej nowej dyrektywy IPPC, aktualizacja pozwoleń 

zintegrowanych w określonych branżach i sektorach gospodarki, minimalizowanie 
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zagrożenia dla środowiska, promocja materiałochłonności i energooszczędności oraz 
małoodpadowości produkcji 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach zamieszkania 
zbiorowego, w szczególności: 

 

 realizacja obwodnic i obejść drogowych na najbardziej GDDKiA, Zarządy dróg, 
Powiat, Gminy, 

 obciążonych szlakach komunikacyjnych rangi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, 
 poprawa stanu technicznego dróg o małej przepustowości i złym stanie 

technicznym, 
 zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego na terenach miejskich, 
 sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne sprzątanie na 

mokro dróg, chodników, w miejscach zagęszczonej zabudowy ze szczególną 
starannością po sezonie zimowym 

 
 modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym: 

 
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw sektorze 

produkcyjnym i 
 komunalnym, 
 likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie obiektów do zbiorczej sieci cieplnej, 
 wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce 

komunalnej, 
 modernizacja kotłowni, termomodernizacja i zamiana nośnika energetycznego  

w obiektach służby zdrowia i obiektach kultury, 
 modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu likwidacji 

powstawania emisji „u źródła” oraz zastosowanie instalacji ochronnych, 
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń lotnych związków organicznych powstających w 

wyniku magazynowania benzyn oraz ich dystrybucji, 
 ograniczenie emisji metali ciężkich do powietrza oraz trwałych zanieczyszczeń 

organicznych do środowiska. 
 
 prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie 

gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów poza 
spalarniami i współspalarniami odpadów oraz prowadzenie kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska 

 prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony 
środowiska w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo 
dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów, 

 przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: 
 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza atmosferycznego, 
 kontrola realizacji wdrożonego systemu i rozbudowa systemu handlu 

uprawnieniami emisji do powietrza, zasad wspólnych przedsięwzięć, mechanizmu 
czystego rozwoju oraz systemów „zielonych certyfikatów” i „zielonych podatków. 
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 tworzenie warunków do szerokiego wprowadzania i upowszechniania w gospodarce 
systemów zarządzania środowiskowego i przeglądów ekologicznych - dobrowolne 
uczestnictwo przedsiębiorstw w systemach zarządzania środowiskowego (EMAS, ISO 
14000, ruch czystszej produkcji), 

 prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii, 
 Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 

zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność 
gospodarki, 

 zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 
powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz 
szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 

 wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do 
powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem. 

 
 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017  
z perspektywą na lata 2018-2021, czerwiec 2014 
 
Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017  
z perspektywą na lata 2018-2021 przyjęto Uchwałą Nr XXXIV/213/2014 Rady Gminy Turawa  
w dniu 26 czerwca 2014 r.  
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa został przyjęty w dniu 27 stycznia 2006 r. 
Uchwałą Nr XXXI/251/2006 Rady Gminy Turawa. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Turawa została opracowana w 2009 r. i przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/228/10 Rady 
Gminy Turawa w dniu 12 marca 2010 r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Turawa obejmowała działania na lata 2008-2011 oraz działania w perspektywie na kolejne 
cztery lata, tj. 2012-2015. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na 
lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 jest kolejną aktualizacją Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Turawa i obejmuje lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy lat 
2018-2021. 
 
Celem przygotowania Programu ochrony środowiska jest realizacja założeń dokumentów 
strategicznych kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa  
i Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2011-2014 z perspektywą do 
roku 2018, a także Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015  
z perspektywą na lata 2016-2019.  
 

Jego istotą jest skoordynowanie, zaplanowanych w Programie, działań z administracją rządową 
i samorządową (Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) oraz przedsiębiorcami  
i społeczeństwem gminy.  
 

Wszystkie w/w grupy powinny współpracować zarówno w zakresie tworzenia jak  
i sukcesywnego wdrażania Programu. W tym celu niezwykle istotne jest uspołecznienie całego 
procesu tworzenia Programu, a następnie jego realizacji i wdrażania. Ponadto Program ma za 
zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć.  
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Kolejnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków 
finansowych, na działania wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie pozyskiwania 
środków przez jednostki samorządowe (na szczeblu gminnym) na realizację określonych zadań 
środowiskowych. Program ma także na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu 
środowiska w gminie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł 
zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego 
zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. 
 

Nadrzędny cel „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-
2017” został określony jako: Rozwój gospodarczy Gminy Turawa przy zachowaniu  
i poprawie stanu środowiska naturalnego. 
 

Cel ten jest zgodny z założeniami Polityki Ekologicznej Państwa. Poprawa stanu środowiska 
naturalnego jest celem długookresowym Programu, u którego podstaw leży wysoka jakość 
życia mieszkańców Gminy Turawa. 
 

Cel ten jest także zgodny z Polityką Ekologiczną Województwa Opolskiego, która została 
zdefiniowana w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2011-
2014 z perspektywą do roku 2018 ”. Program ten podkreśla pierwszorzędną potrzebę 
zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego  
i harmonijnego rozwoju. 
 
Realizacja „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017” 
pozwala na osiągnięcie w perspektywie długoterminowej zrównoważonego rozwoju gminy 
oraz bezpiecznego i komfortowego życia mieszkańców. Nierozłączną część procesu rozwoju 
gminy oraz osiągnięcia założonego celu jest poprawa i ochrona środowiska. Zatem niezbędne 
było sformułowanie hierarchii priorytetów ekologicznych w realizacji założonych celów oraz 
uwzględnienie uwarunkowań formalno-prawnych gminy w ich realizacji, a także możliwości 
finansowych. Priorytety ekologiczne zostały sformułowane na podstawie analizy zmian stanu 
środowiska, jego stanu aktualnego, poziomu infrastruktury (wodociągi, kanalizacja i inne) oraz 
kierunków działań proekologicznych już podjętych.  

Najważniejszymi priorytetami Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 z punktu widzenia wdrażania celów Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020 są: 

 Priorytet 2: Ochrona powietrza atmosferycznego. 
 Priorytet 3: Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

Szczegółowe dane dotyczące priorytetów i celów operacyjnych Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 
związanych z gospodarką niskoemisyjną zostały zaprezentowane na poniższym 
schemacie. 
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Schemat 2.  Priorytety,  cele operacyjne do 2017 r. oraz podstawowe kierunki działania w Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 
związane z gospodarką niskoemisyjną  
 

 
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Turawa, listopad 2010 r. 
 
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Turawa zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy Turawa XL/256/2010 w dniu 05.11.2010 r. 
 

Zachodzące na terenie gminy zmiany gospodarcze, wpłynęły na potrzebę aktualizacji polityki 
przestrzenno-gospodarczej Gminy, wyrażonej m.in. w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy”. Rozwój inwestycji, a w szczególności terenów 
zabudowy mieszkalnej, wymagały aktywizacji nowych terenów z zachowaniem ładu 
przestrzennego oraz potrzeby ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych  
i krajobrazowych. Studium wymagało aktualizacji zasięgu terenów inwestycyjnych określonych 
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W związku  
z tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, konieczności zachowania zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz spójności zapisów Studium z obecnie obowiązującymi 
przepisami prawa, sporządzono zmiany Studium. 

• Cel 1. Realizacja Programów służących ochronie powietrza
a także koordynowanie ich skuteczności (Kierunek
działania 1: Stworzenie oraz realizacja „Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Turawa”).

• Cel 2 Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, liniowych i punktowych (Kierunek
działania 1. Bieżąca budowa, przebudowa i modernizacja
nawierzchni dróg. Kierunek działania 2. Budowa
i modernizacja systemów i urządzeń do redukcji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych przez przedsiębiorstwa).

• Cel 3. Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Kierunek
działania 1. Bieżąca termomodernizacja budynków.
Kierunek działania 2. Modernizacja układów
technologicznych skutkująca zmniejszeniem zużycia energii.

• Cel 4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w
zakresie ochrony powietrza (Kierunek działania 1. Bieżące
informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie
zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływie na zdrowie).

Priorytet 2: Ochrona 
powietrza atmosferycznego 

• Cel 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy (Kierunek działania 1. Aktywna edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży w formalnym systemie kształcenia.
Kierunek działania 2 Wspieranie merytoryczne i finansowe
działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej
w szkołach oraz promowanie aktywnych form edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży, np. poprzez organizowanie
konkursów, sesji popularno - naukowych związanych
z tematyką środowiskową czy też włączanie się w akcję
„Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi”

Priorytet 3: Edukacja 
ekologiczna społeczeństwa

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest 
podstawowym dokumentem dla władz samorządowych gminy, na podstawie którego powinna 
być prowadzona polityka i strategia działań, przede wszystkim w sferze zagospodarowania 
przestrzennego, ale także w sferze społeczno-gospodarczej i ekologicznej, które bezpośrednio 
lub pośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej i układu funkcjonalno-
przestrzennego. 
 
Najważniejsze cele Studium związane z gospodarką niskoemisyjna to:  
 

Cel 2. Ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy, w warunkach 
postępującej urbanizacji. 
Cel 3. Zapewnienie kształtowania zrównoważonego rozwoju, poprzez stworzenie warunków 
przestrzennych dla aktywizacji rozwoju funkcji podstawowych gminy, tj. wzmocnienia  
i poszerzenia bazy ekonomicznej poprzez dalszy rozwój dużych, średnich i małych 
przedsiębiorstw produkcyjnych, nowoczesne rolnictwo, dynamiczny rozwój usług i turystyki  
z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej, zasobów surowców, a także ochrony 
walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz realizowanie polityki 
proekologicznej. 
Cel 4. Poprawa warunków zamieszkiwania m.in. poprzez rewitalizację i rehabilitację 
zabudowy, jak również stworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego poprzez odpowiednie doposażenie terenów osadniczych w zakresie 
infrastruktury technicznej oraz odpowiedniej ilości i jakości usług. 
Cel. 5 Ochrona istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez ich restrukturyzację, 
renowację i rewitalizację oraz harmonijne kształtowanie przestrzeni z zachowaniem 
naturalnych krajobrazów i zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych.  
Cel 6. Poprawa powiązań komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
Takie zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Turawa umożliwiają realizację wszystkich celów i działań zaplanowanych w PGN 
dla Gminy Turawa.   
 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy 
Turawa 

BIERDZANY 
 MPZP części obszaru wsi Bierdzany (Uchwała Nr XXI/143/2008 Rady Gminy Turawa  

z dnia 18.12.2008 r.)  
JEZIORA TURAWSKIE 
 MPZP Gminy Turawa obejmującego obrzeża Jezior Turawskich (Uchwała  

Nr XXVII/166/2009 Radny Gminy Turawa z dnia 05.06.2009 r.) 
KOTÓRZ MAŁY 
 MPZP obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy 

ulicy Węgierskiej (Uchwała Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Turawa z dnia  
09.10.2014 r.) 

KOTÓRZ WIELKI 
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 MPZP wsi Kotórz Wielki (Uchwała Nr XXXI/189/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 
31.01.2014 r.) 

OSOWIEC, WĘGRY 
 MPZP małej elektrowni wodnej Osowiec-Węgry (Uchwała Nr XX/214/2000 Rady Gminy 

Turawa z dnia 29.09.2000 r.) 
 MPZP wsi Osowiec w części obejmującej przysiółek Trzęsina (Uchwała Nr XII/120/2003 

Rady Gminy Turawa z dnia 05.12.2003 r.) 
 MPZP wsi Osowiec i Węgry (Uchwała Nr V/32/2007 Rady Gminy Turawa z dnia 

09.03.2007 r.) 
 MPZP wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren 

zabudowy usług i produkcji (Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 
15.09.2011 r.) 

 MPZP wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec (Uchwała Nr XVIII/112/2012 
Rady Gminy Turawa z dnia 27.09.2012 r.) 

TURAWA 
 MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Turawa-Marszałki 

(Uchwała Nr II/14/1998 Rady Gminy Turawa z dnia 13.11.1998 r.) 
ZAWADA 
 MPZP terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Zawada (Uchwała  

Nr XXIV/271/2001 Rady Gminy Turawa z dnia 20.04.2001 r.) 
 PZP dla terenu Usług Publicznych i Komercyjnych wsi Zawada Gmina Turawa 

(Uchwała Nr XXIV/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r.) 
 MPZP dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada, gm. Turawa (Uchwała 

Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 25.08.2011 r.) 
 MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z1) (Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady 

Gminy Turawa z dnia 26.07.2012 r.) 
 MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z2) (Uchwała Nr XX/125/2012 Rady 

Gminy Turawa z dnia 07.12.2012 r.) 
 MPZP dla części obszaru wsi Zawada, gm. Turawa (Z3) (Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady 

Gminy Turawa z dnia 07.02.2013 r.) 
 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy 
Turawa zawierają ustalenia dotyczące ochrony środowiska, zasad i warunków 
zagospodarowania terenów otwartych według rodzajów przeznaczenia, ochrony 
wartości kulturowych, terenów zabudowanych z warunkami dotyczącymi nowej 
zabudowy, komunikacji drogowej oraz infrastruktury technicznej spójne z celami Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa.  

Regulacje zawarte w ww. dokumentach planistycznych mają na celu stworzenie optymalnych 
warunków do realizacji planowej polityki inwestycyjnej, związanej z ochroną środowiska oraz 
wyznaczenie kierunków rozwoju Gminy. 
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Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Turawa 
 
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Turawa obecnie jest w trakcie opracowania. Projekt dokumentu jest opracowany i jest obecnie  
w fazie konsultacji społecznych i środowiskowych. Planuje się uchwalenie Projektu założeń 
wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej na tej samej sesji rady Gminy Turawa.  
 

Podstawą prawną do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa” jest Ustawa Prawo energetyczne  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 54, poz. 348 z późn. zm.). Według tego dokumentu 
każda gmina ma obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło 
i paliwa gazowe na swoim obszarze. Wójt gminy jest zobowiązany do opracowania „Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” a Rada Gminy do 
uchwalenia założeń tego planu (art. 18 i 19 ww. Ustawy).  
 

Zgodnie z Art. 18 ust 1 powyższej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia  
w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe należy: 
 

 planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy, 

 planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 
  finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy, 
 planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii  

i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 
 

Art. 19 powyższej ustawy nakazuje Wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) 
opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe. Projekt ten powinien być sporządzany dla całego obszaru gminy,  
co najmniej na okres 15 lat i być aktualizowany co najmniej raz na 3 lata. 
 

W projekcie założeń powinny znajdować się: 
 

 ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, 

 opis przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych, 

 analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw  
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych  
w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego 
wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych, 

 propozycja możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej1, 

 charakterystyka zakresu współpracy z innymi gminami. 

                                                             
1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej  (Dz.U.  z 2011 nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Tekst 
ujednolicony (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r. poz. 151) 
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Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Turawa wynika bezpośrednio z Ustawy Prawo energetyczne  z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
(Dz.U. 1997 nr 54 poz. z późn. zm.) i obejmuje:  
 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe,  

 charakterystykę przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii 
elektrycznej i paliw gazowych,  

 potencjał wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  
z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz 
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,  

 opis zakresu współpracy z ościennymi gminami.  
 

Obowiązek posiadania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe” spowodowany jest nie tylko wymogami Ustawy Prawo energetyczne, ale 
również względami praktycznymi jakości zarządzenia w gminie. 
 
Głównym celem opracowania jest:  
 

Umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Gminy Turawa. 
 

Termin bezpieczeństwo energetyczne powinien ujmować z jednej strony analizę stanu 
technicznego systemów energetycznych wraz z istniejącymi potrzebami, a z drugiej strony 
analizę możliwości pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych.  
 

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów 
energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), który określa 
poziom bezpieczeństwa energetycznego Gminy Turawa.  
 

Sporządzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki energii 
dają obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną oraz paliwa gazowe. 
 

Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe potrzeby 
energetyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia  
w nośniki energetyczne na terenie Gminy Turawa. 
 

Cele szczegółowe:  
 

Obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy poprzez wskazanie 
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych.  
 

Dla obniżenia kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy konieczne jest lokowanie 
nowych inwestycji tam, gdzie występują rezerwy zasilania energetycznego.  
 

Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nośniki energii nowych odbiorców pozwoli 
na zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją lub rozbudową 
poszczególnych systemów (ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), co pozwoli na 
ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne. 
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Inwentaryzacja stanu istniejącego systemu energetycznego Gminy Turawa pozwala na 
określenie rezerw zasilania oraz wskazanie, w których obszarach te rezerwy są największe  
i powinny zostać wykorzystane w sposób maksymalny.  
 

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych  
i mieszkaniowych.  
 

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych  
i mieszkaniowych rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów w których istnieją 
nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do 
potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych 
wynikających z kierunków rozwoju Gminy Turawa.  
 

Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane  
ze środków publicznych.  
 

Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepło i 
energię elektryczną będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania 
inwestycji zapotrzebowania energetycznego, tym samym ułatwiając proces wyboru 
zgłaszanych wniosków o wsparcie.  
 

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej  
 

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego,  
a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów 
charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału 
energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.  
 

Zwiększenie efektywności energetycznej  
 

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także 
podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności 
energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. 
 

Zrealizowanie założeń omówionych w niniejszym dokumencie przyczyni się do:  

 podniesienia konkurencyjności gminy dla potencjalnych inwestorów, co skutkować 
będzie powstaniem nowych miejsc pracy,  

 przygotowania infrastruktury na terenach rozwojowych,  
 uniknięcia powielania wielonakładowych inwestycji i ponoszenia nakładów  

na zbędną infrastrukturę techniczną,  
 obniżenia kosztów eksploatacyjnych i budowy lokalnej zdecentralizowanej energetyki,  
 zapewnienia niezawodności dostaw energii do odbiorcy,  
 rozwoju i modernizacji systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. 

 
Spójność pomiędzy celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa  
a celami Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Turawa - jest całkowita i we wszystkich obszarach działania.  
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1.3 Zakres opracowania 
 

W celu zachowania spójności oraz zdefiniowania globalnych efektów opracowania - PGN dla 
Gminy Turawa opracowano w oparciu o poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii (SEAP)”. W myśl ww. opracowania PGN zawiera podstawowe elementy 
spójne z poniższym schematem. 

Schemat 3.  Ścieżka przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

W tej części opracowania przeanalizowano czasookres przeprowadzonej 
analizy dynamizmu w latach 2004-2010 w stosunku do roku bazowego 

(2010) oraz przeanalizowano sytuację społeczno-gospodarczą gminy wpływającą bezpośrednio 
na bilans energetyczny, a tym samym na wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza. Analiza 
dynamizmu w latach 2004-2014 pozwoliła poznać charakterystykę obszaru oraz przeprowadzić 
prognozę tych zjawisk na lata kolejne, aż do roku 2020. W ramach tego etapu przeprowadzono 
również analizę infrastruktury energetycznej oraz globalne zużycie energii w  gminie. 

 
W ramach Planu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację zużycia 
energii finalnej w podmiotach odpowiedzialnych za emisję dwutlenku 

węgla do atmosfery. Inwentaryzacją objęto emisyjność wynikającą z funkcjonowania 
budownictwa komunalnego, nie komunalnego wraz z urządzeniami wykorzystującymi energię, 
mieszkalnictwo, transport oraz lokalną produkcję energii elektrycznej, chłodu oraz ciepła.  
Za właściwe możliwe do zinwentaryzowania lata charakterystyki ekologicznej gminy przyjęto 
rok 2010 oraz 2014. 

 
W dalszej części opracowania wskazano priorytety i kierunki 
niezbędnych działań infrastrukturalnych i edukacyjnych sprzyjających 

wypełnianiu proekologicznych dyrektyw unijnych. Rekomendacja zmian została poprzedzona 
szczegółowym wywiadem z zarządcami energochłonnych placówek, wykorzystaniu wiedzy 
praktycznej na temat najefektywniejszych sposobów modernizacyjnych oraz uzasadnienie 
techniczno-finansowe. Etap ten został przeprowadzony na podstawie opracowania „Ocena 

Inwentaryzacja 
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potencjału redukcji CO2 w Polsce do roku 2030”, w którym zaprezentowano blisko  
124 potencjalnych metod redukcji. Propozycje konkretnych punktów modernizacji dotyczą 
przede wszystkim ośrodków odznaczających się ponadprzeciętnym zużyciem energii  
o najwyższym potencjale spodziewanych efektów ekologicznych oraz ukierunkowania działań 
na rzecz produkcji energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. 
 

W PGN zawarto szereg narzędzi zapewniających bezpieczeństwo 
realizacji jego postanowień. Wdrożeniu strategii nisko-emisyjnej 

sprzyjać będą: 
 

 przygotowana wariantowość działań, w której to zawarto różny zakres inwestycji, ich 
wielkość oraz możliwą do zastosowania technologię, 

 z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez władze gminy konkretnych działań  
i  budżetów na okres 7 lat, przedstawiono zakres działań operacyjnych obejmujący 
najbliższe 2-3 lata oraz perspektywę do roku 2020, 

 część inwestycji, zaplanowanych w PGN, należy do technologii nowych i innowacyjnych, 
przewyższających aktualne regulacje prawa budowlanego czy ogólne trendy społeczne. 
Osiągnięcie celów PGN wiążę się zatem z poniesieniem wyższych nakładów 
inwestycyjnych. Projekt przedstawia możliwe źródła pozyskania funduszy ze źródeł 
zewnętrznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych, 

 podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników Urzędu Gminy z zakresu racjonalnego 
zarządzania energią. 

 
PGN przedstawia również narzędzia kontrolne w zakresie monitoringu 
uzyskanych efektów środowiskowych w perspektywie roku 2020. 

Realizacja poszczególnych działań w opracowaniu będzie stale aktualizowana, natomiast 
utworzona baza danych stanie się narzędziem do monitoringu założonych wskaźników. 
Zdefiniowanie podstawowych wskaźników realizacji dokumentu stanowi kluczowy element 
sukcesywnego wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Turawa. 
 

Opracowanie dotyczy całego obszaru Gminy Turawa i zawiera konkretne postanowienia 
Samorządu Gminy Turawa w dążeniu do osiągnięcia założonych celów.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie 

Monitoring 
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2. Diagnoza  Gminy Turawa 

2.1. Położenie geograficzne 
 

 

Gmina Turawa usytuowana jest w centralnej części województwa opolskiego,  
w południowej części powiatu opolskiego, nad Małą Panwią w odległości 15 km od Opola.  
 

W swojej większej części leży na płaskich terenach Równiny Opolskiej, stanowiącej cześć 
Niziny Śląskiej, a jedynie południowo-zachodni kraniec z gruntami należącymi do Zawady leży 
w dolinie Odry. Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska 
Turawa wchodzi w skład województwa opolskiego oraz powiatu opolskiego. 
 

Gmina zajmuje powierzchnię 17 210 ha (171 km2) i jest jedną z największych gmin w powiecie 
opolskim.   
 

Gmina Turawa liczy 9 700 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 56 osób na 1 km2.  
 

Teren gminy sąsiaduje z następującymi gminami:  
 

 Łubniany (od północnego-zachodu),  
 Opole (od południowego – zachodu),  
 Lasowice Wielkie (od północy),  
 Zębowice (od wschodu),  
 Chrząstowice (od południa),  
 Ozimek (od południowego-wschodu). 

 

W skład gminy wchodzi 11 sołectw. Należą do nich: Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, 
Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec, Turawa, Węgry, Rzędów, Zawada i Zakrzów 
Turawski.  
 

Największym walorem gminy jest jej położenie w kompleksie zasobów leśnych i zbiorników 
wodnych. Atrakcją turystyczną jest przede wszystkim Duże Jezioro Turawskie, które 
wybudowano w dolnym biegu rzeki Małej Panwi w latach 1933-1938. 
 

Położenie Gminy Turawa w sąsiedztwie stolicy województwa, jej duża powierzchnia -
może stanowić w kolejnych latach problemem związany ze wzrostem poziomu stężeń 
zanieczyszczeń powietrza Gminy (związkami benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku 
siarki, ołowiu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM 2,5, PM10, arsenu, kadmu, 
niklu i benzo/α/pirenów), poprzez napływ zanieczyszczeń z terenów bardziej 
zanieczyszczonych źródłami niskiej emisji (punktowej) i emisji komunikacyjnej 
(linowej), co w kontekście położenia terenu Gminy Turawa w kompleksie zasobów 
leśnych i zbiorników wodnych o wysokich walorach środowiskowych i turystycznych 
obliguje do zarządzania rozwojem w oparciu o politykę zrównoważonego, 
zasobooszczędnego oraz efektywnego  gospodarowania zasobami lokalnymi, 
przyjaznych środowisku.  
 

Realizacja wszystkich celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na 
lata 2015-2020 wychodzi naprzeciw opisanym powyżej zjawiskom i aspektom  
w wymiarze geograficznym i środowiskowym.  
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Mapa 1. Położenie geograficzne Gminy Turawa 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Źródło: www.odnowawsi.eu, pl.wikipedia.org. www.regioset.pl, http://turawa.e-mapa.net/ 
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2.2. Środowisko naturalne 
 

Położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni 
 
Gmina wiejska Turawa położona jest w centralnej części województwa opolskiego, na 
wysokości od 155 do 222 m n.p.m. Najwyżej położonym obszarem są okolice Ligoty 
Turowskiej i Zakrzowa Turowskiego, którego wysokości bezwzględne sięgają ok. 222 m 
n.p.m. Najniżej usytuowanymi są natomiast tereny położone wzdłuż doliny Małej Panwi  
i przy wsi Zawada, gdzie występuje obniżenie dolinne o wysokości 155 -160 m n.p.m. 
Współrzędne geograficzne wynoszą 51º szerokości geograficznej północnej oraz 19º długości 
geograficznej wschodniej. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 17 210 ha, to jest 
171 km², co stanowi 11% powierzchni powiatu opolskiego oraz 2% powierzchni 
województwa opolskiego. 
 

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego gmina Turawa 
umiejscowiona jest w następujących jednostkach: 
 

 megaregion – Europa Środkowa (3), 
 prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31), 
 podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318), 
 makroregion – Nizina Śląska (318.5), 
 mezoregion – Równina Opolska (318.57) oraz Pradolina Wrocławska (318.52). 

 

Granica pomiędzy dwoma mezoregionami przebiega na osi NW – SE. 
 

Mezoregiony Równiny Opolskiej i Pradoliny Wrocławskiej graniczą bezpośrednio z: 
 

 Wysoczyzną Raścisławską, Wzgórzami Trzebnickim, Równiną Oleśnicką – od północy; 
 Progiem Wożnickim – od wschodu; 
 Garbem Tarnogórskim – od południowego – wschodu; 
 Chełmem, Kotliną Raciborską – od południa; 
 Równiną Niemodlińską, Doliną Nysy Kłodzkiej – od południowego - zachodu; 
 Równiną Wrocławską – od zachodu; 
 Równiną Legnicką – od północnego – zachodu. 

 
Cechy środowiska przyrodniczego  
 
Geologia  
 

Obszar gminy Turawa leży w obrębie południowo - wschodniej części Monokliny 
Przedsudeckiej, jednej z większych jednostek strukturalnych Opolszczyzny. Na magmowych 
i metamorficznych utworach prekambru występują przede wszystkim utwory pochodzące  
z karbonu, permu i triasu, który obecność związana jest z następującymi jednostkami 
tektonicznymi: 
 

 Strefą Fałdów Młodowaryscyjskich, 
 Monokliną Przedsudecką, 
 Depresją Śląsko – Opolską. 

 

Utwory starsze przykrywa warstwa osadów kenozoicznych. 
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Monoklina Przedsudecka zbudowana jest z zespołu lądowych i morskich osadów z permu  
i triasu. W spągu omawianej jednostki występują osady lądowe i brakiczne (osady 
piaskowcowo – iłowcowi pstrego spągowca frakcji lądowej). W części centralnej Monokliny 
przeważają osady morskie (wapienie, dolomity, iły margliste wapienia). Strop, podobnie jak 
spąg, zbudowany jest z osadów lądowych i brakicznych (iły i iły margliste o słabej 
przepuszczalności). Miąższość osadów triasowych Monokliny wynosi ok. 500 m. Pod nimi 
zalegają skały permu, którego pokrywa wykazuje nieciągły charakter. W niżej zalegającej 
warstwie, datowanej na dolny karbon, występują szarogłazy, łupki oraz piaskowce. 
 
Utwory trzeciorzędowe, powstałe w górnym miocenie i pliocenie, reprezentowane są przede 
wszystkim przez iły i pyły mioceńskie z cienkimi przewarstwieniami piasków. Są to osady 
południowej zatoki zbiornika serii poznańskiej. Przykrywają one utwory starsze na terenie 
wsi Kotórz Mały, Bierdzany, Węgry, Zawada, Kadłub Turawski i Ligota Turawska. Utwory 
trzeciorzędowe, na omawianym obszarze, występują od głębokości ok. 17,0 m. We wsiach 
leżących na przedgórnomioceńskim obszarze wododziałowym (Turawa, Osowiec, Kotórz 
Wielki, Zakrzów Turawski) nie stwierdzono występowania osadów trzeciorzędowych za 
wyjątkiem występujących lokalnie mioceńskich osadów jeziornych. 
 
Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionymi w pokrywie geologicznej gminy Turawa są 
utwory czwartorzędowe, będące osadami moreny dennej i wodnolodowcowymi 
zlodowacenia południowopolskiego, środkowo – polskiego oraz aluwialnymi intergla-
cjalnymi. Utwory te tworzą niemal ciągłą pokrywę. Ich miąższość waha się od kilku  
do kilkudziesięciu metrów, a w zasypanych dolinach kopalnych jest ona znacząco większa 
(dolina kopalna Małej Panwi w Zawadzie o miąższości utworów czwartorzędowych 
przekraczającej 100 m). W wyniku zlodowacenia południowopolskiego na opisywanym 
obszarze pozostały grube osady moreny dennej. Uległy one jednak erozji w czasie trwania 
interglacjału mazowieckiego. W jego końcowej fazie, w początkowym okresie zlodowacenia 
środkowopolskiego doszło do zasypania utworami piaszczysto – żwirowymi wcześniej 
wciętych dolin rzecznych. Podczas stadiału Odry zlodowacenia środkowopolskiego 
powstały zalegające do tej pory osady moreny dennej, recesyjnej, sandrów, ozów i kemów. 
W czasie trwania stadiału Warty, który zasadniczo nie dotarł na Opolszczyznę, powstał 
system teras wysokiego zasypania (szczególnie w dolinie Małej Panwi). W wyniku 
naprzemiennych okresów erozji i akumulacji w czasie interglacjału emskiego i zlodowacenia 
północnopolskiego powstały niższe terasy plejstoceńskie. Holocen reprezentują głównie 
osady madowo – piaszczyste, powstałe na skutek sedymentacji w dolinach rzecznych. 
 
 

Warunki hydrologiczne  
 
Wody podziemne 
 

Gmina Turawa na tle jednostek hydrogeologicznych należy do Podregionu Opolskiego 
będącego częścią Regionu Bytomsko – Olkuskiego. Wody podziemne występują przede 
wszystkim w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych triasu oraz permu. W ujęciu 
stratygraficznym utwory wodonośne reprezentują poszczególne piętra i poziomy 
wodonośne, natomiast w ujęciu przestrzennym tworzą szereg zbiorników wód 
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podziemnych. Poziomy wodonośne występują w obrębie utworów czwartorzędowych, 
trzeciorzędowych oraz permo triasowych.  
 

W utworach czwartorzędowych wyróżnia się dwa poziomy wodonośne, z czego dolny 
tworzą utwory piaszczysto – żwirowe zalegające pod gliną zwałową zlodowacenia 
środkowopolskiego, górny natomiast zbudowany został z piaszczysto – żwirowych 
utworów wysoczyzn i dolin rzecznych. Dolny poziom wodonośny zasilany jest wodami z 
poziomu wyższego, górny zaś poprzez infiltrację wód opadowych. Dolny poziom 
wodonośny najlepiej wykształcił się w obrębie kopalnej doliny Małej Panwi. Jedną z 
istotniejszych cech tego systemu wodonośnego jest ścisła więź hydrauliczna obu poziomów. 
Zwierciadło wody ma charakter swobodny. Drenaż przeprowadzany jest przez rzekę Małą 
Panew.  
 

W utworach trzeciorzędowych wody podziemne występują jedynie w wąskim pasie wzdłuż 
doliny Małej Panwi oraz między Rzędowem, a Kadłubem Turawskim. Występują tam osady 
serii poznańskiej, które powstały w wyniku akumulacji brakicznej w brzegowej strefie 
mioceńskiego zbiornika sedymentacyjnego. Trzeciorzędowe wody występują w niewielkich 
przewarstwieniach piaszczystych oraz żwirowych zlokalizowanych w kompleksie iłów 
poznańskich. Piętro trzeciorzędowe nie odgrywa jednak znaczącej roli, a miąższość warstw 
wodonośnych wynosi 2 – 10 m. 
 

W utworach wapienia muszlowego, gdzie warunki naporowe wód tworzą osady ilaste 
kajpru i retyku. Jeden poziom wodonośny powstaje na skutek połączenia wód podziemnych 
występujących w utworach dolnego permu i pstrego piaskowca Miąższość osadów 
wodonośnych w tym przypadku wynosi ok. 150 m. Strop warstw wodonośnych tworzą 
utwory ilaste, a ich wody wykazują właściwości artezyjskie. 
 

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 
1990) na omawianym terenie wyróżniono trzy główne zbiorniki wód podziemnych: 
 

 GZWP nr 333 Zbiornik (T2) Opole - Zawadzkie: Jest to zbiornik wód triasowych. 
Powierzchnia zbiornika wynosi 750 km², powierzchnia ONO również 750 km². 
Średnia głębokość ujęć waha się od 120 do 140 m, a szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne to 200 tys m³/d. Wody zalegające na obszarze zbiornika Opole - 
Zawadzkie są bardzo czyste i czyste do użytku bez uzdatniania: klasa Ib (Ic, Id). 

 GZWP nr 334 Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew: Jest to zbiornik wód 
czwartorzędowych o powierzchni 80 km², z 60 km² to powierzchnia ONO, a 20 km² 
OWO. Średnia głębokość ujęć wynosi 70 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne to 
100 tyś m³/d. Zalegające na obszarze zbiornika wody są nieznacznie 
zanieczyszczone, ale łatwe do uzdatniania (klasa Ic). 

 GZWP nr 335 Zbiornik (T1) Krapkowice – Strzelce Opolskie: Jest to zbiornik wód 
triasowych o powierzchni 2050 km². Obszar wysokiej ochrony OWO utworzony 
został na powierzchni 1000 km². Średnia głębokość ujęć wody waha się od 100 do 600 
m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne to 50 tys m³/d. Podobnie jak w przypadku 
GZWP nr 334 są to wody nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia. 
 

Zbiorniki GZWP 333 Opole – Zawadzkie i GZWP 334 Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew 
objęte są Obszarem Najwyższej Ochrony wód podziemnych ONO. W jego obrębie znajduje 
się zachodnia część terenu gminy tj.: grunty wsi Zawada, Węgry oraz Kotórz Mały. W celu 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 41



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020 

 
 

Diagnoza obszaru Rekomendacja działań Wdrożenie Monitoring

St
ro

na
  4

1 

ochrony zbiornika GZWP 335 utworzony został obszar wysokiej ochrony OWO. Obejmuje 
on tereny położone na południe od wsi Osowiec, Węgry, Turawa, Rzędów. 
 
Wody powierzchniowe 
 

Obszar gminy Turawa posiada dobrze rozwiniętą sieć wód powierzchniowych. Należy on 
do dorzecza dwóch rzek. Część północna należy do dorzecza Stobrawy, część południowa 
natomiast do dorzecza Małej Panwi. Rzeki Mała Panew i Stobrawa to rzeki II rzędu, 
Jemielnica - rzeka III rzędu (dopływ Małej Panwi), Budkowiczanka – rzeka III rzędu (dopływ 
Stobrawy), Brynica – rzeka IV rzędu (dopływ Budkowiczanki). Głównym ciekiem 
powierzchniowym gminy jest przepływająca z południowego – wschodu na zachód rzeka 
Mała Panew. Jest to prawobrzeżny dopływ Odry. Posiada ona charakter typowej rzeki 
nizinnej o powolnym nurcie.  
 

Prawobrzeżnymi dopływem Małej Panwi jest rzeka Libawa, wpływająca obecnie do 
zbiornika Turawskiego. Lewobrzeżnymi dopływami są natomiast rzeki Jemielnica oraz 
Swornica. W XIX w., na gruntach wsi Osowiec wybudowany został kanał, który stanowi 
odnogę Małej Panwi. Jego powstanie związane było z funkcjonowaniem we wsi Fabryki 
Wyrobów Metalowych. W związku z budową zbiornika Turawskiego powstał jeszcze kanał 
Trzęsiński, odwadniający przedpole zapory.  
 

Charakterystyczne stany wody w korycie rzeki Mała Panew dla wodowskazu Turawa – 
szkoła kształtują się następująco: 
 

 średnia woda – 161,99 cm, 
 średnia niska woda – 161,57 cm, 
 absolutne minimum – 161,31 cm. 

 

Największym zbiornikiem wodnym na terenie gminy Turawa jest Jezioro Turawskie. 
Ponadto występuję kilka mniejszych tj.: jezioro Średnie, jezioro Małe (na południowym 
brzegu jeziora Turawskiego, powstałe w wyniku zalania wyrobiska żwiru), jezioro Tongloch 
(na zachodnim brzegu we wsi Turawa) oraz jezioro Srebrne, oddalone od jeziora Dużego  
o ok. 4 km, zajmujące powierzchnię 12 ha. Wszystkie w/w jeziora są zbiornikami 
sztucznymi. 
 

Budowę zbiornika Turawskiego rozpoczęto w 1933 r., a zakończono w 1938 r. Po raz 
pierwszy napełniono go wodą dopiero w 1948 r. W dolinie Małej Panwi powstała zapora  
o maksymalnej wysokości 13,0 m przy urządzeniach zrzutowych oraz ok. 5 m przy zaporach 
bocznych. Maksymalna głębokość wody piętrzonej mierzona przy urządzeniach zrzutowych 
wynosi ok. 14,5 m.  
 

Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 2,2 tys. ha, a jego pojemność całkowita to przeszło 100 
mln m³. Długość tafli jeziora wynosi 7,5 km, szerokość natomiast 2,5 km. Maksymalna 
głębokość zbiornika to 12m. Zbiornik zasilany jest wodami pochodzącymi z rzeki Małej 
Panwi oraz Libawy, wpływającymi do niego od południowo – wschodniej i północno – 
wschodniej strony.  
 

Głównym zadaniem zbiornika jest retencjonowanie wód Małej Panwi dla potrzeb 
żeglugowych na Odrze środkowej poniżej Brzegu Dolnego. Ponadto pełni on funkcję 
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ochrony przeciwpowodziowej, zasila ujęcie wody dla Elektrowni Opole, pełni funkcję 
energetyczną (elektrownia wodna Turawa), rekreacyjną, a także rybacką. 
 

Sieć hydrograficzna na terenie gminy Turawa uzupełniana jest dodatkowo przez liczne 
małe, bezimienne cieki oraz niewielkie zbiorniki wodne m.in. w Kotórzu Małym i Turawie,  
a także stawy (największy kompleks w okolicach Marszałek). Ponadto wysoki poziom wód 
gruntowych był powodem budowy sieci rowów melioracyjnych. 
 

Wody gruntowe 
 

Wody gruntowe zalegające na terenie gminy zalegają stosunkowo płytko. Są to wody 
poziomu wodonośnego plejstoceńsko – holoceńskiego związanego z utworami 
wodnolodowcowymi rzecznymi.  
 

Na wysoczyźnie plejstoceńskiej wody gruntowe występują w obrębie utworów piaszczysto – 
żwirowych oraz przewarstwieniach piaszczystych w obrębi glin zwałowych. Głębokość 
występowania wód na obszarze wysoczyzny jest zróżnicowana. Dla terenów bezpośrednio 
przylegających do dolin rzecznych jest to 2,0 – 3,0 m p.p.t. Wraz z oddaleniem się od dolin, 
wzrasta głębokość, na której znajduje się zwierciadło i wynosi ona nawet 5 m p.p.t. 
Przepuszczalność gruntów, a co za tym stoi stopień ich podatności na zanieczyszczenia, 
można określić jako średni.  
 

W obrębie terasy holoceńskiej Małej Panwi, a także przy jej dopływach wody gruntowe 
wykształciły się w osadach piaszczysto – żwirowych, a głębokość ich zalegania nie 
przekracza 1 – 1,5 m p.p.t. 
 

Na plejstoceńskiej terasie nadzalewowej wody gruntowe występują również w osadach 
piaszczysto – żwirowych. Zalegają one na głębokości od 1 – 3 m p.p.t. 
 
Klimat  
 

Klimat gminy, podobnie jak całej Polski, jest przejściowy, kontynentalno – morski, 
kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego 
lub wschodniej Europy i Azji.  
 

Średnia temperatura roczna na terenie gminy wynosi +8,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest 
lipiec ze średnią temperaturą +18,6°C, najzimniejszym natomiast styczeń, którego średnia 
temperatura to -1,5°C. Usłonecznienie waha się od 1450 do 1500 h, udział usłonecznienia 
faktycznego do astronomicznie możliwego wynosi ok. 32%, a stosunek promieniowania 
faktycznego do dochodzącego do atmosfery ok. 41.m 
 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych dla opisywanego obszaru wynosi ok. 650 
mm, z czego opady półrocza ciepłego to ok. 430 mm, a opady półrocza chłodnego ok. 220 
mm. Maksymalne dobowe opady przypadają na lipiec (ok. 85 mm), minimalne natomiast na 
luty, marzec (ok. 40 mm). 
 

Na terenie gminy Turawa dominują, podobnie jak w całej Polsce, wiatry wiejące z zachodu. 
Średnia roczna prędkość wiatru waha się od 2,5 do 3 m/s. Cisze atmosferyczne występują 
jednie przez 35 – 36 dni w roku. 
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Okres wegetacyjny w gminie Turawa trwa 229 dni, rozpoczynając się ok. 9. marca i kończąc 
ok. 25 listopada. Okres bezprzymrozkowy jest nieco dłuższy i wynosi 302 dni. 
 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok. 55 dni, a jej średnia maksymalna grubość nie 
przekracza 12 cm. Pokrywa śnieżna zanika najpóźniej do 25 III. 
 
 

Gleby  
 

Gmina Turawa przynależy do opolskiego regionu glebowo – rolniczego. Gleby występujące 
na tym obszarze charakteryzują się raczej słaba przydatnością do produkcji rolnej. Dominują 
gleby wytworzone z piasków, glin oraz pochodzenia organicznego. Przeważają gleby 
piaszczyste, zalegające na ok. 81,9% użytków rolnych, w tym na 90,5% gruntach ornych. 
Gleby gliniaste zalegają na ok.16% użytków rolnych w gminie, w tym na 9,5% gruntów 
ornych, Gleby organiczne stanowią zaledwie ok. 6,2% użytków zielonych. 
 

Na obszarze gminy wyróżnia się 6 typów genetycznych gleb: 
 

 mady rzeczne, stanowią one 62% użytków rolnych i zalegają w południowej  
i zachodniej części gminy. Gleby te powstają z osadów aluwialnych zalegających  
w dolinach rzecznych. Do ich charakterystycznych cech należą: naprzemianległe 
warstwy o różnym składzie granulometrycznym, wysoki poziom wody gruntowej  
i znaczna zawartość substancji organicznych w całym profilu glebowym, 

 gleby brunatne, zalegają w północnej części gminy i zajmują ok. 11,4% użytków 
rolnych, 

 gleby płowe, wytworzone z piasków, charakteryzują się znacznym wyługowaniem 
związków zasadowych, zwłaszcza węglanów. Gleby te zalegają na powierzchni 
17,9% użytków rolnych, 

 czarne ziemie, gleby po bagienne zajmujące ok. 6,7 powierzchni użytków, 
 mułowo – torfowe, zajmują ok. 6,2% powierzchni użytków rolnych, 
 gleby bielicoziemne, stanowią jedynie siedliska leśne (gleby rdzawe, bielicowe, 

bielice). 
 

W gminie Turawa przeważają podobnie jak w całej Polsce gleby lekkie i bardzo lekkie.  
W rejonie wsi Bierdzany, Kadłub Turawski, Ligota Turawska i Zakrzów Turawski 
przeważają te pierwsze, o składzie mechanicznym piasków gliniastych lekkich i mocnych.  
W obrębie wsi Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Osowiec, Węgry, Rzędów, Turawa oraz Zawada 
dominują natomiast gleby bardzo lekkie o składzie mechanicznym piasków luźnych i słabo 
gliniastych. Gleby kwaśne zalegają na 20% powierzchni gruntów ornych, lekko kwaśne na 
29%. Gleby o odczynie zasadowym i obojętnym występują zaledwie na 2% powierzchni. 
 

W gminie Turawa 1,8% powierzchni użytków rolnych stanowią użytki klas bonitacyjnych 
III, które uznawane są za cenny zasób środowiska, zarówno z punktu widzenia rolniczego, 
jak i środowiskowego. Ponadto znaczną część zajmują użytki IV, V i VI klasy bonitacyjnej. 
Na terenie gminy nie występują grunty orne i użytki zielone najlepszych klas bonitacyjnych 
(I i II). 
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Lasy 
 

Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym  
i krajobrazowym. W gminie Turawa lasy zajmują 50,1% powierzchni, a wskaźnik lesistości 
jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnej lesistości województwa (26,4%). Lasy 
państwowe w gminie zajmują łączną powierzchnię 5 488 ha, ponad 500 ha jest własnością 
gminy, ośrodków rekreacyjnych oraz właścicieli prywatnych. Zbiorowiska leśne występują 
przede wszystkim w północnej i południowo – zachodniej części gminy. Dominującym 
gatunkiem jest sosna, a bory sosnowe i mieszane zajmują na terenie gminy Turawa 
największą powierzchnię. W oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem występują 
dobrze wykształcone, suboceaniczne bory świeże Leucobryo – Pinetum. Znacznie mniejsze 
powierzchnie zajmują natomiast kontynentalne bory mieszane Querco roboris – Pinetum  
i bagienne bory trzcinnikowi Calamagrostio villosae – Pinetum. 
 
Znacznie rzadziej na terenie gminy spotykane są lasy liściaste. Wyróżnia się trzy zespoły: 
grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici – Carpinetum betuli, występujący sporadycznie w 
dolinie Małej Panwi; łęg jesionowo – olszowy Fraxino – Alnetum (Circaeo – Alnetum), 
spotykany najczęściej w dolinie rzek Brynicy, Jemielnicy i Małej Panwi oraz nadrzeczny łęg 
wierzbowy Salicetum albo – fragilis, zajmujący niewielkie powierzchnie w dolinie Małej Panwi 
i w zachodniej części południowych obrzeży Jeziora Turawskiego. 
 
Flora i fauna 
 
Praktycznie wszystkie obszary leśne gminy Turawa leżą w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Lasów Stobrawsko - Turawskich, stąd też jej największym walorem jest położenie  
w kompleksie zasobów leśnych i zbiorników wodnych. Obszar chronionego krajobrazu 
obejmuje tereny wyróżniające się krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe 
ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 
pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  
 

Według podziału administracyjnego lasy należą do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
z siedzibą w Katowicach. Według klasyfikacji geobotanicznej teren należy do Kotliny Śląskiej 
okręgu Nadodrzańskiego, dla którego typowe są oceaniczne gatunki flory. Wyodrębniono  
10 typów siedliskowych lasu: bór świeży, bór wilgotny, bór mieszany świeży, bór mieszany 
wilgotny, las mieszany świeży, las mieszany wilgotny, las świeży, las wilgotny, ols, ols 
jesionowy. Dominującymi siedliskami są siedliska borowe: bór świeży i bór mieszany świeży 
oraz bór mieszany wilgotny. Najmniejszy udział w strukturze siedlisk ma ols i ols jesionowy,  
a następnie las wilgotny i świeży. 
 

Na zdecydowanej większość areału lasów dominującym gatunkiem (97%) jest sosna zwyczajna,  
a gatunki uzupełniające to dąb szypułkowy, olsza, brzoza i świerk. W domieszce występują 
również buk, modrzew, jodła, grab, jesion, osika, jawor i topola. Pod względem wiekowym, 
najliczniej reprezentowane są młode drzewostany (II klasa wiekowa do 60 lat) zajmujące blisko 
55% areału. Najmniejszą powierzchnię zajmują drzewostany dojrzałe (powyżej 100 lat), 
najwartościowsze gospodarczo i ekologicznie, stanowią ok. 18%.  
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W 1988 roku powołany został w północnej części województwa opolskiego Obszar 
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie o powierzchni 179 305 ha. Jest to 
największy na terenie Opolszczyzny obszar objęty taką formą ochrony. Obszar ten został 
objęty ochroną ze względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjność 
turystyczną i słabe zurbanizowanie. Duża ilość cieków wodnych, zbiorniki wodne, silnie 
rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, występowanie wielu chronionych 
gatunków roślin i zwierząt stanowi o walorach przyrodniczych  i krajobrazowych tego terenu. 
Obszar „Lasów Stobrawsko-Turawskich” obejmuje rozległy, rozczłonkowany kompleks leśny. 
 

Znajduje się on przede wszystkim w rejonie dorzecza Małej Panwi z wyłączeniem terenów 
otwartych.  
 

W granicach Lasów Stobrawsko-Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych oraz obszary zakwalifikowane jako użytki ekologiczne i pomniki przyrody.  
 

Osobne stanowiska tworzą siedliska nieleśne w dorzeczu Małej Panwi: 
 

 łąki grądowe – rejony pozalewowe, użytkowane gospodarczo – pastwiska, łąki,  
 łąki bagienne – rzadkie zbiorowiska łąk ostrożeniowych i trzęślicowych, 
 łąki łęgowe – tereny okresowo podtapiane i zalewane,  
 zadrzewienia śródpolne powstałe najczęściej spontanicznie bez udziału człowieka, 
 śródleśne uroczyska łąkowe. 
 

Jezioro Duże 

Jezioro Duże jst objęte Obszarem  NATURA 2000. Ze względu na znaczne zróżnicowanie 
siedlisk, akwen ten obfituje w interesujące zbiorowiska roślinne, a także  w chronione oraz 
rzadkie gatunki roślin i zwierząt.  
 

Zarządcą zbiornika jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
 
Brzegi Jeziora Dużego, od południa i zachodu zabezpieczone wałami, porastają głównie bory 
sosnowe i lasy mieszane, w których spotkać można wiele osobliwości florystycznych. 
  

Do najciekawszych, objętych ochroną roślin zaliczyć należy m.in.: pomocnika 
baldaszkowatego, naparstnicę zwyczajną, lilię złotogłów, kwitnące okazy bluszczu pospolitego, 
storczyki podkolana białego i listerę jajowatą oraz goździka sinego. Jest to jedyne miejsce 
występowania tego bardzo rzadko spotykanego w naszym kraju, silnie pachnącego goździka na 
Śląsku Opolskim. W miejscach pozbawionych obwałowań lub tam gdzie wał oddala się od 
jeziora, brzeg stanowią podmokłe łąki oraz interesujące pod względem florystycznym szuwary, 
zalewane w okresie całkowitego napełnienia zbiornika. W części północno-wschodniej  
i wschodniej, przy ujściu Libawy i Małej Panwi, wytworzyły się rozległe łachy piaszczyste  
i muliste, porośnięte zaroślami wierzbowymi. Na wysychających brzegach w kilku miejscach 
wykształcają się późnym latem i jesienią zbiorowiska namułkowe. Najciekawszym z nich jest 
bardzo rzadki w Polsce pionierski zespół ponikła jajowatego, w którym występuje wiele 
interesujących gatunków roślin, m.in.: ponikło igłowate, namulnik brzegowy oraz nadwodnik 
naprzeciwlistny. Jest to gatunek bardzo rzadki w Polsce, znany z około 20 stanowisk  
i umieszczony w Polskiej czerwonej księdze roślin. Pozostałością po występujących tu dawniej 
pierwotnych lasach łęgowych i gradowych są liczne pomnikowe okazy dębów szypułkowych  
i bezszypułkowych. Jeden z nich jest najstarszym i najokazalszym dębem bezszypułkowym w 
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Polsce. W lasach porastających brzegi jeziora występuje również wiele interesujących 
gatunków grzybów. Do najciekawszych należy zaliczyć żagwicę listkowatą, szmaciaka 
gałęzistego oraz gwiazdosza grzebieniastego.  
 

Świat zwierząt omawianego terenu jest równie bogaty jak szata roślinna. Obok zwierząt 
pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w skali regionu i kraju. 
Wśród zwierząt bezkręgowych na uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka - 
tygrzyk paskowany. Jest to najbarwniejszy krajowy pająk, osiągający do 2 cm długości. Jego 
odwłok posiada naprzemian ułożone żółte i czarne paski. Występuje na wilgotnych, ale 
nasłonecznionych łąkach przy ujściu Libawy  i Małej Panwi oraz rzadziej na wałach.  
W miejscach otwartych i nasłonecznionych, szczególnie  w ciepłolubnych zaroślach na wałach, 
spotkać można pazia królowej, jednego z najpiękniejszych i najefektowniej ubarwionych 
motyli krajowych. W wodach zbiorników turawskich występują liczne gatunki ryb.  
Do najczęściej spotykanych należą m.in.: płoć, leszcz, sandacz i okoń. Jezioro Duże jest 
miejscem rozrodu licznych gatunki płazów, m.in.: traszki zwyczajnej, ropuchy zielonej, 
ropuchy szarej, rzekotki drzewnej oraz coraz rzadszego w Polsce kumaka nizinnego. Spośród 
gromady gadów na tym terenie spotkać można trzy gatunki jaszczurki: jaszczurkę zwinkę, 
jaszczurkę żyworodną i padalca zwyczajnego. Występują tu również węże: zaskroniec coraz 
żmija zygzakowata.  
 

Jezioro Turawskie jest miejscem gniazdowania wielu ciekawych gatunków ptaków. Są to m. in.: 
rybitwa białowąsa, pliszka cytrynowa, krwawodziób, kszyk, bączek, płaskonos i cyranka.  
Z otaczających jezioro Borów Stobrawsko-Turawskich przylatuje tu często na łowy orzeł bielik. 
Zbiornik stanowi też ważne miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków migrujących. Z tego 
względu został zaliczony do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskiej. Do najciekawszych 
stwierdzonych tu ptaków przelotnych należą m.in.: brodziec pławny, wydrzyk tęposterny  
i wydrzyk długosterny, terekia, ostrygojad, płatkonóg szydłodzioby, rybitwa białoskrzydła oraz 
mewa trójpalczasta.  

Jezioro Srebrne 

Niemniej interesującym pod względem przyrodniczym jest Jezioro Srebrne oraz sąsiadujące  
z nim niewielkie zbiorniki. Na zarastających brzegach akwenów licznie występują objęte 
ochroną: rosiczka okrągłolistna, należąca do grupy roślin owadożernych oraz widłaczek 
torfowy, który jest najmniejszym naszym widłakiem. Gatunek ten występuje w Polsce bardzo 
rzadko na mokrych piaskach i torfowiskach. Jest to również miejsce rozrodu większości 
naszych krajowych płazów,  w tym rzadkiej na Śląsku Opolskim grzebiuszki ziemnej. Latem  
w wodach Jeziora Srebrnego można również zauważyć słodkowodne meduzy. Meduzy  
te zamieszkują wody Ameryki Południowej, a w Polsce po raz pierwszy zostały stwierdzone  
w 1928 roku.  
Bogata roślinność błotna i szuwarowa tego terenu powinna być przedmiotem szczególnej 
troski. Wszelkie zmiany chemizmu wód mogą spowodować drastyczne zmiany  
w szacie roślinnej. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na siedliska zbiorowisk 
namułkowych występujących na okresowo zalewanych mulistych brzegach w strefach 
przyujściowych Małej Panwi i Libawy. Zagrożeniem dla lęgowych gatunków ptaków wodno-
błotnych jest utrzymywanie wysokiego poziomu wody w zbiorniku w okresie ich rozrodu.  
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Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych 

Podstawowym aktem prawnym regulującym tę dziedzinę jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, t.j.). Ustawa ta określa cele, zasady i formy 
ochrony przyrody. Uwzględnia ona wytyczne UE zawarte w Dyrektywie Siedliskowej 
(dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory) oraz Dyrektywie Ptasiej (dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), na podstawie których utworzono sieć obszarów Natura 
2000. Na podstawie tej ustawy powoływane są różne formy ochrony przyrody, a także 
uchwalane dokumenty stanowiące podstawę zarządzania obszarami chronionymi. Formami 
ochrony przyrody są: 
 

 parki narodowe, 
 rezerwaty przyrody, 
 parki krajobrazowe, 
 obszary chronionego krajobrazu, 
 obszary Natura 2000, 
 pomniki przyrody, 
 stanowiska dokumentacyjne, 
 użytki ekologiczne, 
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Na terenie gminy stwierdzono występowanie 22 gatunków roślin objętych ochroną, w tym  
14 gatunków ściśle chronionych i 8 gatunków chronionych częściowo. Są to: 

 
1. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 
2. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis 
3. Nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper 
4. Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris 
5. Podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria 
6. Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
7. Salwinia pływajaca Salvinia natans 
8. Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum 
9. Turzyca Davalla Carex davalliana 
10. Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata 
11. Widłak goździsty Lycopodium clavatum 
12. Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum 
13. Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans 
14. Włosienicznik wodny Batrachium aquatile 
15. Bluszcz pospolity Hedera helix 
16. Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata 
17. Grążel żółty Nuphar lutea 
18. Grzybienie białe Nymphaea alba 
19. Kalina koralowa Viburnum opulus 
20. Konwalia majowa Convallaria majalis 
21. Kruszyna zwyczajna Frangula alnus 
22. Porzeczka czarna Ribes nigrum 
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Występują tu także gatunki rzadkie w skali województwa i regionu. Najciekawsze z nich to: 
 
 

1. Czermień błotna Calla palustris 
2. Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus 
3. Okrężnica bagienna Hottonia palustris 
4. Rzęśl hakowata Callitriche hamulata 
5. Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre 
6. Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora 
7. Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa 
 

Na terenie gminy Turawa występują następujące obszary i obiekty wyróżniające się 
szczególnymi walorami przyrodniczymi: 12 pomników przyrody, 3 użytki ekologiczne, 
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie, Obszar Natura 2000 
Zbiornik Turawski PLB 16 0004, Obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic PLH 
160010 (w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Turawa - na terenie Gminy Chrząstowice), 
zieleń urządzona (Park w Bierdzanach i Zespół pałacowo-parkowy w Turawie).  
 

Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy Turawa znajduje się 11 obiektów objętych ochroną w formie pomników 
przyrody ożywionej i 1 pomnik przyrody nieożywionej. 
 

 Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Turawa. 
 

L.p. Obiekt 
Data 

utworzenia 
Obowiązująca podstawa prawna 

Miejscowość 
występowania 

1. Pojedynczy okaz z gatunku 
lipa drobnolistna Tilia cordata 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Turawa 

2. Grupa drzew z gatunku jesion 
wyniosły Fraxinus cordatar – 2 szt. 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Turawa 

3. Pojedynczy okaz z gatunku 
dąb szypułkowy Quercus robur 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Turawa 

4. Pojedynczy okaz z gatunku 
dąb szypułkowy Quercus robur 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Turawa 

5. Głaz narzutowy 21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Turawa 

6. Pojedynczy okaz z gatunku 
dąb szypułkowy Quercus robur 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Turawa 

7. Grupa drzew z gatunku dąb 
szypułkowy Quercus robur - 4 szt. 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Bierdzany 

8. Pojedynczy okaz z gatunku 
lipa drobnolistna Tilia cordata 21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 

7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 
Bierdzany 

9. Pojedynczy okaz z gatunku 
dąb szypułkowy Quercus robur 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Turawa 

10. Pojedynczy okaz z gatunku 
dąb szypułkowy Quercus robur 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Bierdzany 

11. 

Grupa drzew z gatunku: dąb 
szypułkowy Quercus robur – 
1 szt. i lipa drobnolistna Tilia 

cordata – 4 szt. 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Bierdzany 

12. Pojedynczy okaz z gatunku 
dąb szypułkowy Quercus robur 

21.11.2005 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 

Turawa 

 
Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 
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Użytki ekologiczne 

Na terenie gminy Turawa ustanowiono 3 użytki ekologiczne. Zestawienie użytków ekologicznych 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 2. Wykaz użytków ekologicznych na terenie Gminy Turawa 
 

L.p. Obiekt 
Powie-
rzchnia 

[ha] 

Data 
utworzenia 

Obowiązująca podstawa prawna 
Miejscowość 

występowania 

1. 
Użytek ekologiczny 

„Płaszczyna” – Bagno 
śródleśne 

0,6 22.12.2003 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
8 grudnia 2003r. Nr 109, poz. 2304 Zawada 

2. 

Użytek ekologiczny 
"Wodopój"- Naturalny 

śródleśny zbiornik 
wodny 

0,05 22.12.2003 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
8 grudnia 2003r. Nr 109, poz. 2304 

Szumirad - 
teren 
Lasów 

Nadleśnictwa 
Olesno 

3. 

Użytek ekologiczny 
„Suchy Dół” – 

Naturalny śródleśny 
zbiornik wodny 

0,1 22.12.2003 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
8 grudnia 2003r. Nr 109, poz. 2304 

Szumirad - 
teren 
Lasów 

Nadleśnictwa 
Opole 

 
Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 

Obszar chronionego krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie o powierzchni 17 9305 ha został 
powołany w 1988 r. w centralnej i zachodniej części województwa opolskiego. W 1999 roku  
w jego zachodniej i centralnej części utworzono Stobrawski Park Krajobrazowy. 
 

W granicach Lasów Stobrawsko - Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Niezliczona 
ilość cieków, stawy hodowlane, źródła, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich 
walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Na obszarze Lasów Stobrawsko - 
Turawskich stwierdzono występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Jednym 
z najciekawszych obiektów położonych na tym terenie jest Jezioro Turawskie. Jego najbliższe 
otoczenie jest miejscem gniazdowania wielu ciekawych gatunków ptaków. Zbiornik stanowi 
też ważne miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków migrujących. Z tego względu został 
zaliczony do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskiej. W myśl postanowień ustawy  
o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu to obiekt pełniący poza funkcją 
przyrodniczo-krajobrazową funkcję turystyczno-rekreacyjną. Lasy Stobrawsko - Turawskie, ze 
względu na przewagę borów sosnowych mających duże walory bioterapeutyczne (działają 
kojąco, przeciwastmatycznie i odkażająco), posiadają duże znaczenie dla turystyki  
i wypoczynku mieszkańców okolicznych miast. 
 
Obszary  Natura 2000 

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia  
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia  
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które 
zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
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o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 t.j.). Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy 
obszarów: 
 

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), 
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). 

 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zbiornik Turawski 

 Zbiornik Turawa (dawniej Jezioro Turawskie) 
 Kod obszaru: PLB160004 
 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków 

(Dyrektywa Ptasia) 
 Obszar biogeograficzny: kontynentalny 
 Powierzchnia: 2124,9 ha 
 Status formalny: Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

 

Opis przyrodniczy: 
 
Obszar obejmuje zbiornik retencyjny o powierzchni 22 km² i pojemności ok. 90 mln m³,  
na rzece Mała Panew (wody zajmują 80% obszaru), w większości otoczony przez lasy  
(6% powierzchni). Zbiornik powstał w 1936 roku, wysokość zapory wynosi 13 m, głębokość 
dochodzi do 13 m. 
 

Występują tu znaczne wahania poziomu wody. Przy niskim stanie wody we wschodniej części 
zbiornika odsłaniają się wielkie połacie piaszczystego i mulistego dna. Brzegi północny  
i wschodni są porośnięte roślinnością wynurzoną, głównie manną Mielec - Glycearia maxima  
i pasem zarośli wierzbowych. Zachodni brzeg i część południowego są obwałowane.  
Występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.  
Teren jest ważny dla migrujących ptaków wodno-błotnych; liczebność kaczkowatych Anatidae 
na przelotach oraz zimujących może osiągać 25000 osobników. W okresie wędrówek występuje 
co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego krzyżówki; stosunkowo duże koncentracje 
osiąga cyraneczka, biegus malutki, biegus zmienny, kszyk. 
 
Opis turystyczny: 
 

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Wokół zbiornika prowadzi droga lokalna,  
 do zbiornika można dojechać również lokalną drogą: Ozimek – Turawa.  
 
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, w tym: wszelkich form 
biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami nad wodą i w lesie (zbiór płodów 
runa leśnego). 
 

Turystyka kwalifikowana: turystyka piesza (szlak przydrożnych kapliczek), turystyka rowerowa 
(trasy rowerowe doliny Małej Panwi) i sporty wodne - jak zwany jest zbiornik dziś. Atrakcyjne 
dla wędkarzy ryby drapieżne żyją w występujących na dnie pniach po zalanych lasach 
dębowych. Odbywają się tu zawody spiningowe 'Sandacz Turawy'. Turyści korzystają z bazy 
hotelowej, ośrodków wczasowych oraz gospodarstw agroturystycznych rozlokowanych wokół 
zbiornika. 
 

Zagrożenia: 
 

Do najpoważniejszych zagrożeń obszaru należą: 
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 duże wahania poziomu wody w okresie lęgowym, 
 usuwanie krzewów i drzew z brzegów, wypalanie roślinności w okresie lęgowym 

ptaków, 
 penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe, 
 rozbudowa infrastruktury technicznej, ścieki, hałas, 
 polowania, kłusownictwo. 

 
Istniejące formy ochrony przyrody: 
 
    • Lasy Stobrawsko-Turawskie (2000 r/2006 r; 118367 ha) - rezerwat leśny 
 
Jednostki administracyjne: 

 
• Turawa (opolski (opolskie), woj. opolskie) 
• Ozimek (opolski (opolskie), woj. opolskie) 
• Chrząstowice (opolski (opolskie), woj. opolskie) 

 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstkowic 

 Łąki w okolicach Chrząstowic 
 Kod obszaru: PLH160010 
 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk 

(Dyrektywa Siedliskowa) 
 Obszar biogeograficzny: kontynentalny 
 Powierzchnia: 795 ha 
 Status formalny: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 

 
Opis przyrodniczy:  
 

Obszar obejmuje duży kompleks łąkowy, ok. 220 ha. Łąki rozciągają się po obu stronach drogi 
krajowej nr 46 Opole-Częstochowa. 
 
Łąki są miejscami koszone, miejscami teren pokrywają odłogowane użytki zielone. Na całym 
obszarze miejscami występują kępy zadrzewień złożone z wierzb i olch lub pojedyncze okazy 
tych drzew, pojawiają się także brzozy. Znaczne obszary reprezentują dobrze zachowane 
zbiorowiska łąk wilgotnych z rzędu Molinietalia caeruleae. Występują takie gatunki jak: 
wiązówkę błotną, trzęślicę modrą, ostrożenia warzywnego. W miejscach bardziej 
podsuszonych, przy drodze w znacznych ilościach występują osty. Miejscami licznie pojawia 
się krwiściąg lekarski. Na obrzeżach kompleksu i w otoczeniu stacji benzynowej przeważają 
zbiorowiska ruderalne. W okresie letnim fragmenty nie koszone są trudno dostępne ze 
względu na zagęszczenie i wysokość roślin. 
Rzeka Chrząstawa jest niewielkim ciekiem, miejscami mocno zarośniętym, płynącym  
w zachodniej części omawianego obszaru. Nawadnia ona obszar, przez który przepływa 
utrzymując znaczną jego część w dobrej kondycji siedliskowej. Gleby to głównie mady, lokalnie 
namuły. Na większości obszaru wody gruntowe występują na głębokości 0,5-1 m. 
W okresie kwitnienia rosnące tutaj gatunki odwiedzane są przez liczne gatunki owadów: 
chronione trzmiele, rusałki (pawik, pokrzywnik, admirał, kratkowiec, dostojki, przeplatki  
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i inne), modraszki (kilka gatunków), pazie królowej, połówce szachownica oraz przedstawicieli 
innych grup owadów. Przepływająca w pobliżu Chrząstawa stanowi system wzbogacający cały 
obszar o gatunki związane ze środowiskiem wodnym, nie tylko z rzędu owadów. Pojawiają się 
tutaj również żaba jeziorowa oraz, żaba trawna. W kępach wierzb odnaleźć można rzekotki. 
Obszar ważny dla ochrony motyli, związanych z siedliskiem łąk trzęślicowych i wilgotnych. 
 

Opis turystyczny: 
 

Gmina Chrząstowice położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, pomiędzy 
dwoma ważnymi szlakami komunikacji drogowej: w kierunku Częstochowy (Warszawy) - 
droga nr 46 oraz w kierunku Katowic - droga A-4. Preferowany dojazd to dotarcie PKP/PKS do 
Opola, a stamtąd autobusem PKS bądź transportem własnym do miejscowości Chrzastowice. 
Atrakcje turystyczne gminy Chrzastowice zwiazane sa głównie z walorami krajobrazowymi 
północnej i wschodniej czesci województwa opolskiego, to jest rozległych kompleksów 
lesnych, objetych ochrona w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko-
Turawskie".Ponadto atrakcje turystyczne uzupełnia bogaty zasób zabytków z zespołem 
pałacowym oraz parkami podworskimi na czele. 
 
 

Turystyka krajoznawcza: 
 
Wytyczono "Kapliczkowy szlak Gminy Chrząstowice", ze strony internetowej gminy można 
pobrać folder, który jest zbiorem informacji na temat kapliczek i krzyży znajdujących się na 
terenie gminy. 
W rejestrze zabytków województwa opolskiego ujęte są dwa obiekty zabytkowe położone na 
terenie gminy: pałac (obecnie Orodek Resocjalizacji MONAR) w Zbicku pochodzący z 1930 
roku oraz park pałacowy. 
 

Zagrożenia: 
 

Łąki w Chrząstowicach, szczególnie ich fragmenty w pobliżu drogi krajowej są atrakcyjnym 
miejscem zagospodarowania. W związku z tym podstawowym zagrożeniem, poza ich 
zabudową, jest zmiana stosunków wodnych mogąca mieć miejsce przy zmianach 
przeznaczenia gruntów. Również wkraczanie w koryto i brzegi Chrząstawy nie powinno mieć 
miejsca. 
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym 
gatunki priorytetowe(*): 
 

 modraszek nausitous - bezkręgowiec  
 modraszek telejus - bezkręgowiec 
 czerwończyk nieparek - bezkręgowiec 

 

Jednostki administracyjne: 
 

 Chrząstowice (opolski (opolskie), woj. opolskie) 
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Mapa 2.  Położenie obszarów chronionych  na terenie Gminy Turawa 

 

    Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

Mapa 3.  Położenie Obszarów Natura 2000 na terenie gminy Turawa i w jej najbliższym sąsiedztwie 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 
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Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl 

 

Mapa 5.  Położenie Obszaru Natura 2000 w sąsiedztwie Gminy Turawa (Łąki w okolicach Chrząstkowic PLH 
160010 ). 

Mapa 4.  Położenie Obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Turawa (Zbiornik Turawski PLB 160004). 
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Walory turystyczne 

Turawa jest jedną z najbardziej popularnych i atrakcyjnych gmin na Opolszczyźnie pod 
względem rekreacyjno-wypoczynkowym. Walory przyrodnicze i krajobrazowe uzupełniają 
akweny wodne. 
 

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na obrzeżach Jezior Turawskich powstawały 
liczne zakładowe ośrodki wypoczynkowe. Wiele z nich funkcjonuje do dziś (często przez cały 
rok) oferując usługi związane z wypoczynkiem i organizacją kursów, konferencji oraz innych 
imprez okolicznościowych. 
 

Największym walorem gminy jest jej położenie w kompleksie zasobów leśnych i zbiorników 
wodnych. Atrakcją turystyczną jest przede wszystkim Duże Jezioro Turawskie, które 
wybudowano w dolnym biegu rzeki Małej Panwi. Do jego budowy i umocnienia brzegów 
używano miejscowych surowców w skutek czego powstały Jezioro Srebrne, Jezioro Średnie  
i Jezioro Małe. Jezioro Turawskie (Duże) W latach 1933 - 1939 w dolnym biegu Małej Panwi 
wybudowano zaporę o wysokości 13 m i sztuczny zbiornik wodny o pojemności 108 mln m3  

i powierzchni 22 km2. Prace koordynowało utworzone specjalnie w tym celu Biuro Budowy 
Jeziora. Przedsięwzięcie, jak na owe czasy, było ogromne. Przy jego budowie użyto  3 mln m3 

ziemi, 225 tys. ton kamienia, 10 tys. ton cementu, 10 tys. ton żelaza, 35 tys. ton żelbetonu. 
Wybudowano 65 tys m2 ścian. W ten sposób wzniesiono ponad 6-kilometrowej długości mur 
zaporowy, którego wysokość w najwyższym punkcie wynosi 13 m, a szerokość podstawy 5 m.  
 

Już w latach budowy akwenu określona była jednoznacznie jego funkcja, jako rekreacyjno-
wypoczynkowa i retencyjna. Przy normalnym stanie jezioro, potocznie zwane również 
Jeziorem Dużym, mieści 93 mln m3 wody. Duża powierzchnia lustra wody jeziora stwarza 
znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Rozległe, piaszczyste plaże, 
malownicze zatoki, okolone sosnowym lasem, szczególnie po północnej i południowej jego 
stronie, stwarzają doskonałe miejsca do wypoczynku. Znaleźć tam można ośrodki 
gwarantujące zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie oraz pola campingowe i namiotowe.  
 

Jezioro Średnie i Małe, ich zwyczajowe nazwy związane są ściśle z powierzchnią, którą zajmują. 
Leżą obok siebie, po południowej stronie Jeziora Dużego (Turawskiego), do budowy którego 
używano miejscowego żwiru. Powstałe w ten sposób wyrobiska dały początek owym 
malowniczym akwenom. Nad Jeziorem Średnim, miejscem rekreacji i wypoczynku sobotnio-
niedzielnego zlokalizowanych jest wiele prywatnych działek rekreacyjnych. Nad Jeziorem 
Małym, jednym z najpiękniejszych zakątków nad Jeziorami Turawskimi, znajduje się, stojący 
tuż nad brzegiem ośrodek wypoczynkowy Mała Panew.  
 

Jezioro Srebrne, leżące pomiędzy wsiami Osowiec i Marszałki, w pobliżu północno-zachodniej 
części Jeziora Dużego, powstało w wyniku budowy umocnień brzegów tegoż właśnie jeziora. 
Powierzchnia lustra wody wynosi 12 ha. Natomiast jego głębokość dochodzi miejscami do 17 m. 
Jezioro otoczone jest dobrze zachowanym lasem szpilkowym i mieszanym. Dotąd nie posiada 
infrastruktury komunalnej i zabudowań. Jest najchętniej odwiedzanym akwenem wodnym ze 
względu na czystość i kolor wody znajdujący odzwierciedlenie w jego innych obiegowych 
nazwach "Szmaragdowe", lub ("Zielone") oraz naturalne, malownicze otoczenie.  
 

Duże Jezioro Turawskie należy do najładniejszych sztucznych zbiorników wodnych w kraju. 
Duża powierzchnia zapewnia doskonałe warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów 
wodnych, osłonięte lasami od wiatru piaszczyste plaże i słoneczne zatoki zapewniają warunki 
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przyjemnego wypoczynku i stanowią doskonałe tereny rekreacyjne dla mieszkańców 
Opolszczyzny oraz sąsiednich województw. 
 

Wokół jezior zlokalizowanych jest aktualnie 36 ośrodków wypoczynkowych, które mogą 
jednorazowo przyjąć około 2000 turystów. Większość z nich to ośrodki sezonowe otwarte 
wyłącznie w okresie letnim. Natomiast 7 dużych ośrodków funkcjonuje przez cały rok zajmując 
się oprócz organizowaniem wypoczynku, prowadzeniem kursów, konferencji oraz innych 
imprez okolicznościowych. Ofertę turystyczną uzupełnia cała gama punktów gastrono-
micznych.  
 

Ponadto okolice Turawy posiadają wyborne warunki do uprawiania turystyki konnej. Już  
w dalekiej przeszłości ówcześni właściciele ziem turawskich, szczególnie ostatnia rodzina von 
Garnierów, poświęcili tej działalności wiele uwagi. Wybudowano wówczas stajnie, które do 
dnia dzisiejszego spełniają swoją funkcję. 
 

Lasy znajdujące się na terenie gminy służą również myślistwu, a spotykanymi na tym terenie 
zwierzętami są sarny, jelenie europejskie, zające, kuny, dziki, lisy. Często spotyka się bażanty, 
dzikie gęsi, kaczki różnych odmian, kuropatwy.  
 

Doskonałym sposobem na poznanie okolic Jezior Turawskich jest uprawianie turystyki 
rowerowej. Dla zwolenników tej formy wypoczynku zostało przygotowanych i oznakowanych 
dwie trasy i trzy ścieżki rowerowe: 
 

 trasa nr 18 – dochodzi do południowego brzegu Jeziora Dużego, a następnie wzdłuż 
czołowego wału dochodzi do wsi Turawa, po czym biegnie wzdłuż drogi nr 1705 O  
i okrąża jezioro po terenach rekreacyjno-wypoczynkowych północnego brzegu jeziora, 
a następnie wschodnim brzegiem dochodzi do wsi Dylaki (gm. Ozimek) i miasta 
Ozimek,  

 trasa nr 19 – przebiega terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi południowego brzegu 
Jeziora Turawskiego, na odcinku czołowego wału i wsi Turawa – Marszałki. Jej przebieg 
pokrywa się z przebiegiem trasy nr 18, po czym gminną drogą biegnie przez Stobrawski 
Park Krajobrazowy do wsi Bierdzany i do wsi Murów, 

 ścieżka nr 111 – dochodzi do trasy nr 18 i pokrywa się z jej przebiegiem na odcinku 
biegnącym wzdłuż wschodniego brzegu jeziora, następnie jej przebieg pokrywa się z 
trasą nr 19 na odcinku od wsi Antoniów do wsi Szczedrzyk i dochodzi do wsi 
Chrząstowice, 

 ścieżka nr 112 – przebiega w kierunku wschodnim do przysiółka Trzęsina i drogą 
powiatową nr 1726 dochodzi w rejon Jeziora Osowiec i w kierunku wschodnim lasami 
przechodzi przez osiedle Marszałki do drogi powiatowej nr 1741, którą biegnie  
w kierunku wału czołowego Jeziora Turawskiego, skąd od wschodu wchodzi do 
centrum wsi Turawa, 

 ścieżka nr 113 – najkrótsza przebiegając z centrum wsi Turawa, drogą powiatową  
nr 1726, do Jeziora Osowiec. 

 

Wysoka jakość środowiska naturalnego, obecność obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych  opisanych szczegółowo w powyższym rozdziale 
(Obszary Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu, wysoka lesistość) stanowi 
podstawę do działań wspierających gospodarkę niskoemisyjną.   
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2.3. Demografia 

Gmina Turawa zajmuje powierzchnię 171 km2, w 2014 r. zamieszkiwało ją 9 700 mieszkańców 
(9 632 mieszkańców w 2010 r.), a gęstość zaludnienia wynosi  56 osób/km2. 
 

Na terenie Gminy Turawa przeważają kobiety (4 992), które w 2014 roku stanowiły 51,5% ogółu 
mieszkającej ludności (mężczyźni 4 708, tj.: 48,5%). Jest to tendencja ogólnopolska, gdyż jak 
wynika z danych statystycznych dominującą liczebnie płcią są kobiety (51,6 społeczeństwa). 

Analiza liczby ludności na przestrzeni lat 2003-2014 obrazuje niewielką tendencję zwyżkową. 
Najwyższy wzrost liczby mieszkańców miał miejsce w 2014 roku, gdzie liczba mieszkańców 
była wyższa o 142 osóby w porównaniu do roku 2003.  

Wykres 1.  Liczba ludności faktycznie zamieszkałej w Gminie Turawa

 
        Źródło: GUS, 2015 
 

Saldo migracji cechuje się dużą zmiennością. W 2012 saldo migracji wykazywało wartość 
dodatnią (56 osób), w 2013 roku saldo migracji wewnętrznej Gminy Turawa (krajowej) 
również wykazywało wartość dodatnią (47 osoby). Największą wartość ujemną salda 
migracji zaobserwowano w roku 2004, gdzie wynosiła ona -13 osób.  
 

Od 2003 roku niekorzystnie przedstawia się sytuacja dotycząca przyrostu naturalnego 
który na koniec 2014 miał wartość ujemną (-11). Największą wartością ujemną cechował się rok 
2012 i wynosił on -23 osoby. Czynniki te w dużym stopniu wpływają na zahamowanie rozwoju 
demograficznego Gminy. Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca  
na 100 mężczyzn w ostatnich dziesięciu latach ulegała nieznacznym wahaniom. 

Wśród mieszkańców Gminy Turawa najliczniejszą grupę stanowią osoby w  wieku 
produkcyjnym (65,4% w całej populacji), znacznie mniejsza grupa (18,7% w całej populacji)  
to mieszkańcy wieku poprodukcyjnym. Najmniejszą grupę stanowią osoby w wieku 
przedprodukcyjnym, które stanowią 15,9% ludności. 
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Wykres  2.  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem

 

Źródło: GUS, 2015 

Prognoza zmian liczby ludności według GUS zakłada systematyczny spadek liczby ludności 
zarówno na poziomie województwa jak i powiatu, spowodowany głównie zmniejszeniem się 
ilości osób zamieszkujących obszary wiejskie. Zrównoważony rozwój Gminy Turawa oparty 
na innowacyjnej gospodarce niskoemisyjnej, która jest bardziej konkurencyjna, także  
w wymiarze gospodarczym, może przynajmniej w części ograniczyć niekorzystne 
zjawiska demograficzne w województwie, powiecie i Gminie Turawa. 

Tabela 3.  Prognoza zmian liczby ludności na obszarze wiejskim dla województwa opolskiego i powiatu 
opolskiego 

Jednostka 
terytorialna 

Prognoza liczny ludności w roku 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Województwo 

Opolskie 966 624 935 850 902 020 865 144 825 815 785 238 744 575 

Powiat Opolski 131 381 129 384 126 944 124 105 120 932 117 488 113 836 

Źródło: GUS, 2015 

2.4. Gospodarka mieszkaniowa 
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku na terenie Gminy Turawa 
zlokalizowanych było 2 950 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 316 645 m2. Liczba 
mieszkań na przełomie lat 2004-20114 ulegała wahaniom i wzrosła o blisko 5%, natomiast 
powierzchnia użytkowa o prawie 14%. Najwięcej nowych mieszkań powstało w 2008 roku 
(37 mieszkań), najmniej natomiast w 2010 (-114 mieszkań). 

Tabela 4. Charakterystyka zasobów mieszkalnych Gminy Turawa 

 Wskaźnik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
liczba mieszkań 

[sz.] 2 826 2 845 2 872 2 905 2 942 2 966 2 852 2 871 2 903 2 929 2 950 

pow. mieszkań [m2] 276 483 279 635 283 848 289 197 295 183 299 094 29 9836 303 866 308 900 313 293 316 645 

nowe 
mieszkania[szt.] 22 19 27 33 37 24 -114 19 32 26 21 

nowe mieszkania 
[m2] 3  597 3152 4 213 5 349 5 986 3 911 742 4 030 5 034 4 393 3 352 

Źródło: GUS, 2015 

15,9

65,4

18,7

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym
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Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca Gminy Turawa 
wyniósł w roku 2014 32,6 m2 i wzrósł w odniesieniu do 2004 roku o 12 m2/osobę. Średnia 
powierzchnia użytkowa przeciętnego mieszkania w 2014 r. wyniosła 107,3 m2 i wzrosła 
w odniesieniu do 2003 roku o 9,3 m2.   

Wykres 3.  Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w m2  

Źródło :GUS, 2015 

Na terenie Gminy przeważa zabudowa zagrodowa oraz zabudowa posiadająca charakter 
miejski z przewagą budownictwa indywidualnego o jednej lub dwóch kondygnacjach 
mieszkalnych. Struktura wiekowa mieszkań Gminy Turawa odznacza się wysokim udziałem 
mieszkań powstałych w latach 1945 – 1970.  
 

Technologia stosowana w tym okresie nie zapewnia należytej efektywności 
wykorzystania energii cieplnej. Dzięki działaniom związanym z termomodernizacją 
budynków użyteczności publicznej oraz budynków prywatnych oraz wdrażaniu 
rozwiązań i technologii opartych na OZE planowanychw PGN potrzeby grzewcze tych 
budynków i mieszkań będą sukcesywnie poprawiane. 
 
 

Tabela 5. Struktura wiekowa mieszkań 

Okres budowy liczba mieszkań [szt.] powierzchnia mieszkań [m2] 

przed 1918 291 22 473,0 

1918 - 1944 723 68 116,0 

1945 - 1970 757 69 948,0 

1971 - 1978 292 29 644,0 

1979 - 1988 246 28 741,0 

1989 - 2002 219 29 507,0 

2001 - 2002 94 12 991,0 

2003 - 2007 - - 
2008 - 2012 - - 

 Źródło: GUS, 2015 

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

28,6 29 29,2 29,7 30,2 30,9 31,3 31,1 31,5 32 32,3 32,6

97,3 97,8 98,3 98,8 99,6 100,3 100,8 105,1 105,8 106,4 107 107,3

na 1 osobe 1 mieszkania
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2.5. Gospodarka odpadami 
 
 

Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Turawa 
realizowany jest w oparciu o „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Turawa” zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. 
Zgodnie z nowymi zmianami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) zrezygnowano z 
opracowywania planu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym i powiatowym. Obowiązują 
natomiast krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami. 
Obecnie obowiązuje Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty Uchwałą Nr 217 Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. z 2010 r. Nr 101, poz. 1183) oraz Plan Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017 przyjęty Uchwałą Nr XX/271/2012 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
 

Jak wynika z informacji przekazanych z Urzędu Gminy Turawa ilość odebranych zmieszanych 
odpadów komunalnych w 2010 r. wyniosła 2 386,91 Mg, w 2011 r. 2 306,45 Mg, 2012 r. wynosiła  
2 364,52 Mg, natomiast w 2013 r. 2 214,81 Mg. W tych samych latach zebrano w sposób 
selektywny odpowiednio: 218,93 Mg,  256,77, 273,44 Mg i 406,645 Mg odpadów.  
 

W ramach monitoringu środowiska, WIOŚ w Opolu przeprowadził inwentaryzację wyrobów 
zawierających azbest w gminach województwa opolskiego. Zgodnie z komunikatem 2/0/2013 
dotyczącym gospodarki odpadami w województwie opolskim w 2012 r. z terenu gminy Turawa 
do roku 2012 usunięto 9,1 Mg wyrobów zawierających azbest, natomiast w 2012 r. usunięto  
2,1 Mg, w 2014 r. - 46,09 MG, a w 2015 r. - 43,26 Mg. 
 

Od 2013 r. Gmina Turawa realizuje "Program usuwania azbestu". W ramach tego programu 
Gmina Turawa pozyskuje dla mieszkańców dofinansowanie na zadanie usuwania azbestu  
w postaci 85% kosztów z WFOŚiGW w Opolu. 
 

Na potrzeby realizacji tego zadania został przyjęty Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest oraz inwentaryzacja azbestu. 
 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach zaczął funkcjonować od  
1 lipca 2013 r. Gminy pobierają opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
W celu wypełnienia ww. obowiązków gmina może przeprowadzać przetargi na odbieranie lub 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i mogą 
zostać podpisane umowy pomiędzy gminą, a przedsiębiorcami. Ponadto prowadzona musi być 
także kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli 
nieruchomości z obowiązującymi przepisami. 
 

Najważniejszą zmianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zmiana 
sposobu finansowania gospodarki odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami właściciele 
nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy. Obowiązek ponoszenia niniejszej opłaty 
powstaje: 
 

 za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, 
 za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 

 

Zgodnie z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, przyjętego 
Uchwałą Nr XX/271/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r., gmina 
Turawa znajduje się w Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami. W regionie tym 
funkcjonuje szereg instalacji do odzysku odpadów komunalnych, jednak żadna z nich nie 
znajduje się bezpośrednio na terenie gminy Turawa. Jako instalację regionalną wskazuje się 
Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu. W pobliżu Gminy Turawa znajduje się również 
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Zakład Segregacji Odpadów Budowlanych i Komunalnych w Dylakach (gmina Ozimek), 
wskazana jako instalacja zastępcza. 
 

Na terenie Gminy Turawa znajdowało się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętne, na których składowano odpady komunalne, zlokalizowane w Bierdzanach, 
wyłączone z eksploatacji w 2004 r. i zrekultywowane do 2012 r. W ramach bieżących zadań 
Gmina przeprowadza monitoring oddziaływania na środowisko zamkniętego składowiska  
w Bierdzanach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania monitoringowe zlecane są 
podmiotowi, posiadającemu akredytację na badania, następnie wyniki z badań przekazywane 
są do WIOŚ w Opolu.  

 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Turawa jest obecnie realizowana zgodnie  
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, a odpady są 
odbierane przez firmę wyłonioną w przetargu. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz odpadów segregowanych: tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów zielonych  
i ulegających biodegradacji, prowadzone jest w systemie pojemnikowym. Ich odbiór następuje 
według harmonogramu ustalonego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku  
w gminie. Odpady wielkogabarytowe zbierane w sposób selektywny odbierane są okresowo, 
dwa razy w roku w ramach tzw. wystawki za pośrednictwem przedsiębiorstwa wywozowego. 
Na terenie Gminy Turawa brak jest stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), komunalne odpady niebezpieczne oraz odpady poremontowe 
zbierane są za pośrednictwem mobilnego PSZOK, dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem 
firmy wywozowej. 
 

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, które położone nad Jeziorami Turawskimi, 
tj. Jeziorem Dużym, Jeziorem Średnim, Jeziorem Małym prowadzony jest w systemie 
pojemnikowoworkowym. 
 

Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach nad Jeziorami 
Turawskimi  nie jest organizowany przez Gminę, ponieważ Rada Gminy nie podjęła uchwały 
na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nie 
postanowiono o odbieraniu przez Gminę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). Przedsiębiorstwo 
wywozowe zapewnia odbiór wytworzonych odpadów na terenach rekreacyjnych na podstawie 
podpisanych umów z właścicielami działek letniskowych, dzierżawcami nieruchomości, 
właścicielami domków letniskowych, właścicielami ośrodków wypoczynkowych i punktów 
gastronomicznych. 
 

W 2013 roku w Gminie Turawa powstało ogółem 2 214,81 t odpadów zmieszanych.  
W analizowanym okresie tj. latach 2010-2013 ilość odpadów ulegała wahaniom.  
Od 2010 roku widoczny jest spadek masy zebranych odpadów komunalnych.   

Wykres 4.  Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w latach 2010-2013 [t] 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Według danych GUS w 2014 roku na jednego mieszkańca Turawa przypadło ogółem 230,9 kg 
wytworzonych odpadów, a ilość odpadów z gospodarstw domowych przypadająca na jednego 
mieszkańca wynosiła 182,4 kg.  

Tabela 6.  Średnia ilość odpadów przypadająca na jednego mieszkańca Gminy [kg] 

Ilość odpadów 
[kg] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
2014 

Ogółem 127,2 244,0 264,8 165,7 181,9 181,5 192,4 193,9 232,6 230,9 

z gospodarstw 
domowych 118,8 228,9 225,4 139,1 152,2 153,7 153,6 157,0 190,5 182,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

2.6. Działalność gospodarcza 
 

Na koniec 2014 roku w gminie funkcjonowało 913 podmioty gospodarcze, z czego 894  
to podmioty prywatne. Najliczniejszą grupą, według klasyfikacji PKD, byli przedsiębiorcy  
z branży handlu hurtowego i detalicznego (sekcja G), budownictwa (sekcja F), przetwórstwa 
przemysłowego (sekcja C) oraz pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby (sekcja SiT). Żadne  przedsiębiorstwo zostało sklasyfikowane do 
sekcji D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną  
i powietrze. 

Wykres 5. Podmioty gospodarcze wg klasyfikacji PKD 2007 

 
      Źródło: GUS, 2014   

 

Biorąc pod uwagę strukturę wielkościową przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze Gminy 
Turawa wyróżniamy (GUS, 2014):  
 887 mikro-przedsiębiorstwa (0-9 pracowników),  
 23 małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników), 
 3  średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników). 

 
Z przedstawionych danych wynika, że 99,2% pośród zarejestrowanych podmiotów stanowią 
mikro-przedsiębiorstwa. Przemysł, jako dział gospodarki w Gminie Turawa nie zajmuje 
znaczącej pozycji.  
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Brak jest na omawianym terenie znaczącej liczby średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Większość firm zarejestrowanych w Gminie ma charakter rodzinny i zatrudnia  
do 9 pracowników, jednak tworzą one miejsca pracy dla niewielkiej liczby ogółu 
zatrudnionych. 

Tabela 7.  Wykaz znaczących pomiotów gospodarczych w Gminie Turawa 
 

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Branża 

1. Dudek H&H Stolarstwo Import-Export DUDEK H&H sp. j. 
Kotórz Mały, ul. Opolska 48, 46-045 Turawa Stolarstwo, Import, Eksport 

2. „Moch Bau”Moch Jan, Kadłub Turawski, ul. Opolska 10 Transport ciężarowy 

3. Bartla Ryszard Instalatorstwo Elektryczne 
Kotórz Mały, ul. Pogodna 16 Instalatorstwo Elektryczne 

4. Błaszczyszyn Marcin, Osowiec, ul. Oleska 8 Produkcja pieczywa 

5. Bochański Michał "AUTO SERVICE" 
Opolska 36, 46-045 Turawa 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

6. Czech Andrzej "ASC AUTO" 
ul. Młyńska 14, 46-023 Trzęsina 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

7. Czech Sebastian "ASC AUTO" 
Młyńska 14, 46-023 Osowiec 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

8. Dlugos Teresa P.H.U. "SMOK" Opolska 54, 46-045 Turawa Działalność spożywcza 

9. Długosz Piotr Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne 
Kotórz Mały, Polna 2 Zakład stolarski 

10. Długosz Piotr Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne 
ul. Kościuszki 10, 46-045 Turawa Działalność produkcyjno - handlowa 

11. Rudnicka Krystyna "Zajazd Leśny" 
Zajazd Leśny Osowiec,  46-023 Osowiec 

Działalność turystyczna  
i gastronomiczna 

12. Rachwalik Ireneusz "Bar Pod Wagą" Jezioro Srebrne w Osowcu 
Fabryczna 1, 46-023 Osowiec Działalność turystyczna 

13. MOJ S.A. oddział Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o.  w Osowcu 
ul. Fabryczna 1, 46-023 Osowiec Śląski Obróbka metali, wyroby metalowe 

14. Powroźnik Alfred 
Cmentarna 2, 46-023 Osowiec 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

15. 
Oleksowicz Krzysztof EKOKOMPLEKS 

ul. Fabryczna 2A, 46-023 Osowiec,  ul. Opolska 32,  
46-023 Węgry, ul. Dworcowa 1C, 46-023 Osowiec 

Działalność produkcyjno - handlowa 

16. Loch Bernard "BENBUD" 
ul. Srebrna 5, 46-023 Osowiec 

Transport ciężarowy 
Działalność usługowa związana z 

zagospodarowaniem terenów zieleni 

17. 
Majchrzyk Stefan "TRANS-MEDYK" , Majchrzyk Piotr TRANS-

MEDYK RATOWNICTWO, Oleska 4, Oleska 11a ,  
46-023 Osowiec 

Działalność pogotowia ratunkowego 

18. Artur Buchta Zakład Usług Kominiarskich 
ul. Cmentarna 16, 46-023 Osowiec Usługi kominiarskie 

19. CH Turawa Park, ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada Centrum Handlowe 

20. Centrum Tenisowe Hart  w Zawadzie 
ul. Skośna 9, 46-022 Zawada Organizacja turniejów tenisowych 

21. Kaczmarek Irena Firma Handlowo-Usługowa 
Zawada Oleska 13, 46-022 Luboszyce Transport drogowy towarów 

22. Kulawik Krystian Usługi Transportowe 
Zawada Luboszycka 9a, 46-022 Luboszyce Transport drogowy towarów 

23. Mendla-Miś Katarzyna Centrum Ogrodnicze "TWÓJ OGRÓD" 
Zawada Oleska 2B, 46-022 Luboszyce 

Działalność w zakresie wprowadzania 
środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków 

24. Sklep Spożywczo-Przemysłowy D. B. Świerc Świerc Dorota 
Zawada Oleska 27, 46-022 Luboszyce, Działalność spożywczo – przemysłowa 

25. Sokolski Wiktor "HAND-BUD" Sokolski 
Zawada Turawska 14, 46-022 Luboszyce 

Sprzedaż hurtowa materiałów 
budowlanych 
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26. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zawada 
ul. Bocianowa 16, 46-022 Luboszyce 

Usługi sprzętowo-transportowe 
roboty ziemne 

27. Moj Hubert, Zawada Oleska 45, 46-045 Luboszyce Produkcja pieczywa 

28. Iskierka Jerzy FIRMA KAMIENIARSKA 
Kotórz Mały Opolska 69, 46-045 Turawa Zakład kamieniarski 

29. Lakiernictwo pojazdowe Dziemba Krystian 
Kotórz Mały Szkolna 5, 46-045 Turawa 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

30. Spyra Zygmunt Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny 
"AUTO-MOTO-YACHT", Kotórz Mały Polna 11 46-045 Turawa 

Produkcja łodzi wycieczkowych 
i sportowych 

31. Stolarstwo Tieleczek Robert 
Kotórz Mały, ul. Opolska 67 

Produkcja pozostałych wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

32. Weber Alfred Usługi Transportowo-Sprzętowe 
Kotórz Mały Węgierska 7, 46-045 Turawa 

Rozbiórka i burzenie obiektów 
budowlanych 

33. Bartyla Roman "ELEKTROTIM" 
Węgry 700-lecia 23, 46-023 Osowiec Wykonywanie instalacji elektrycznych 

34. 
Franczok Jan ENERGOFRAN - Pomiary, projekty, nadzory. 

Roboty elektromontażowe 
Węgry Pustkowska 29, 46-023 Osowiec 

Wykonywanie instalacji elektrycznych 

35. Fuhl Alfred Usługi Remontowo-Budowlane 
Węgry Kotorska 29,  46-023 Osowiec 

Rozbiórka i burzenie obiektów 
budowlanych 

36. Halupczok Ryszard STOLARSTWO 
Węgry Kotorska 19,  46-023 Osowiec 

Produkcja pozostałych wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

37. Halupczok Edyta STOLARSTWO 
Węgry Kotorska 19,  46-023 Osowiec 

Produkcja pozostałych wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

38. 
HALUPCZOK-STOLARSTWO 

ul. Kotorska 19 46-023 Węgry Joanna Halupczok-Radlok 
Węgry ul. Kotorska 19, 46-023 Osowiec 

Produkcja pozostałych wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

39. Duda Jarosław Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Produkcyjne "MACTON", ul. Opolska 26, 46-045 Turawa Działalność turystyczna 

40. FIRMA "UNITRADE" - BOGDAN SZYDŁOWSKI, Hotel Zacisze 
ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa Działalność turystyczna 

41. 
INGLOT-RÓŻAŃSKA IRENA Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Turawie 
Opolska 39c, 46-045 Turawa 

Praktyka lekarska ogólna 

42. Klaudia Pasoń PASOŃ CENTRUM DRZEWNE 
ul. Iwaszkiewicza 17, 46-045 Turawa 

Produkcja pozostałych wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

43. Kurc Herbert "AUTO KURC" 
Nowa 14, 46-045 Turawa 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

44. Peszka Brygida "AUTO KURC" 
ul. Nowa 14, 46-045 Turawa 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

45. Stary Młyn Turawa Dariusz Ratajczak 
Kościuszki 12A, 46-045 Turawa Działalność gastronomiczna 

46. Strycharz Edward Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Opolska 39C, 46-045 Turawa 

Sprzedaż detaliczna wyrobów 
farmaceutycznych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 

47. Syboń Katarzyna 
Opolska 4, 46-045 Turawa 

Produkcja pozostałych wyrobów  
z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do 
wyplatania 

48. Syboń Maria 
Opolska 4, 46-045 Turawa 

Produkcja pozostałych wyrobów  
z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych  
do wyplatania 

49. Syboń Michał PHU 
ul. Opolska 4, 46-045 Turawa 

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów 
budowlanych i wyposażenia sanitarnego 

50. Wiatr Teresa Zakład Produkcyjno-Handlowy "ZEFIREK" 
ŚREDNIA 27, 46-045 Turawa Działalność gastronomiczna 

51. Benon Matyschok - BAR, Rzędów, ul. Opolska 68 Działalność gastronomiczna 
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52. 
MATYSCHOK URSZULA Gastronomia - Marketing - Hotelarstwo 

i Usługi Transportowe Matyschok Urszula Restauracja "Złoty 
Kłos", Rzędów ul. Opolska 68 

Działalność gastronomiczna 

53. Grochol Zygfryd, Rzędów Wiejska 28, 46-045 Turawa Transport drogowy towarów 
54. Król Adam Transport Ciężarowy, Rzędów ul. Opolska 60 Transport drogowy towarów 

55. ŁUKASZ MOCH Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
STOL-BUD-TRANS, Rzędów Wiejska 14 Transport drogowy towarów 

56. Moch Damian Transport Ciężarowy, Rzędów Wiejska 18, 46-045 Turawa Transport drogowy towarów 

57. Plotnik Gizela Zakład Stolarski 
Zakrzów Turawski Główna 37, 46-046 Ligota Turawska 

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt 
wykonanych na bazie drewna 

58. Usługi w zakresie instalacji wod.-kan i CO Waldemar Krawczyk 
Zakrzów Turawski Główna 4, 46-046 Ligota Turawska 

Wykonywanie instalacji wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

i klimatyzacyjnych 

59. Morcinek Monika MTM "Rolnik" 
Kadłub Turawski Opolska 8a, 46-046 Ligota Turawska 

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych 
wyrobów prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach 

60 Moch Krzysztof "TRANSMOCH" 
Kadłub Turawski Opolska 10, 46-046 Ligota Turawska Transport drogowy towarów 

61. Kansy Paweł Zakład Elektryczny 
Kadłub Turawski Główna 38, 46-046 Ligota Turawska Wykonywanie instalacji elektrycznych 

62. "Moch - Bau" Moch Jan 
Kadłub Turawski Opolska 10, 46-046 Ligota Turawska 

Wydobywanie żwiru i piasku; 
wydobywanie gliny i kaolinu 

63. DWOREK JANA KWARCIANY JAN 
ul. Opolska 15, 46-046 Bierdzany 

Obiekty noclegowe turystyczne  
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

64. Jagusch Maria Firma Handlowo Usługowa MAJKA" 
ul. Starowiejska 31, 46-046 Bierdzany 

Sprzedaż detaliczna prowadzona  
w niewyspecjalizowanych sklepach  

z przewagą żywności, napojów  
i wyrobów tytoniowych 

65. Jóźwiak Henryk Restauracja "MARTA" 
Bierdzany Laskowska 1A, 46-046 Ligota Turawska 

Restauracje i inne stałe placówki 
gastronomiczne 

66. Nowak Hubert AUTO-SERWIS 
Bierdzany 5, 46-046 Bierdzany, Opolska 14A, 46-046 Bierdzany 

Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

67. Woźny Wojciech Usługi Remontowo-Budowlane 
"CIESIELSTWO", Kotórz Wielki Leśna 11, 46-045 Turawa 

Wykonywanie konstrukcji i pokryć 
dachowych 

68. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
ul. Kościuszki 10, 46-045 Turawa Sklepy spożywcze, Piekarnia 

69. Restauracja Rucola, 46-022 Zawada, ul. Oleska 45a Działalność gastronomiczna 
70. Restauracja Rybna Turawa, 46-045 Turawa, ul. Promenada 1 Działalność gastronomiczna 
71. Ośrodek Wczasowy MAŁAPANEW, 46-045 Turawa, ul. Wędkarska 8 Działalność turystyczna i gastronomiczna 
72. Ośrodek Viking, 46-045 Turawa, ul. Harcerska 1 Działalność turystyczna i gastronomiczna 
73. Zajazd "JOWISZ" Roman Blaut, 46-045 Turawa, ul. Harcerska 2 Działalność turystyczna i gastronomiczna 
74. Ośrodek Wczasowy "KĘPNO", 46-045 Turawa, ul. Biwakowa 7 Działalność turystyczna i gastronomiczna 
75. Restauracja "Złoty Kłos", 46-045 Turawa, Rzędów, ul. Opolska 86 Działalność gastronomiczna 
76. P.P.H.U. Restauracja "Marcin" Ewa Kozioł, 46-022 Zawada, ul. Oleska 43 Działalność gastronomiczna 
77. Ośrodek Wypoczynkowy "WODNIK" Turawa, 46-045 Turawa, ul. Cicha 1 Działalność turystyczna i gastronomiczna 
78. Hotel Zielony, ul. Biwakowa 24, 46-045 Turawa Działalność turystyczna i gastronomiczna 
79. Smażalnia u Grubego, ul. Promenada 19, 46-045 Turawa Działalność gastronomiczna 
80. Pole namiotowe "TURAWIK", ul. Biwakowa 1, 46-045 Turawa Działalność turystyczna 

81. Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny "Rybaczówka" 
ul. Kazimierza Malczewskiego 1, 45-031 Opole Działalność turystyczna i gastronomiczna 

82. Ośrodek Wypoczynkowy "KORMORAN" ul. Biwakowa 22, 46-045 Turawa Działalność turystyczna i gastronomiczna 
83. Ośrodek Wypoczynkowy "SYRENKA" ul. Strażacka 8, 46-045 Turawa Działalność turystyczna i gastronomiczna 

84. Ośrodek Wypoczynkowy "U Niedźwiedzia" 
ul. Strażacka 4,  46-045 Turawa Działalność turystyczna i gastronomiczna 

85. Ośrodek "OAZA" ul. Pływacka 2, 46-045 Turawa Działalność turystyczna i gastronomiczna 
86. Ośrodek Wypoczynkowy "BOROWIK", ul. Biwakowa 24, 46-045 Turawa Działalność turystyczna i gastronomiczna 
87. Pensjonat "MANHATTAN", ul. Biwakowa 24, 46-045 Turawa Działalność turystyczna i gastronomiczna 
88. Restauracja "LAGUNA", Promenada, 46-045 Turawa Działalność gastronomiczna 
89. Bar "U JANKA", ul. Wędkarska 57, 46-045 Turawa Działalność gastronomiczna 
90. Ośrodek Wypoczynkowy "SCORPION", ul. Strażacka, 46-045 Turawa Działalność turystyczna i gastronomiczna 

Źródło: UG Turawa 
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Wykres 6.  Podmioty gospodarcze według klas wielkości 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W porównaniu do 2007 roku, liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy 
wzrosła o 195. Największą grupę stanowi sektor prywatny – 98%, z czego większość to osoby 
prywatne prowadzące działalność gospodarczą – 85,2%. Liczba osób prowadzących własną 
działalność gospodarczą w okresie ostatnich pięciu lat systematycznie rośnie. 

Tabela 8. Podmioty w Gminie Turawa według sektorów własnościowych 

Jednostki zarejestrowane  
wg sektorów 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 718 768 776 849 881 881 905 913 
Sektor publiczny 19 20 20 20 20 19 19 19 
Sektor prywatny 699 748 756 829 861 862 886 894 

Państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego 0 0 0 0 - - - - 

Spółki handlowe 28 28 29 30 33 36 38 38 
Spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 11 13 14 14 14 14 13 12 

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 602 646 653 719 746 737 758 762 

Spółdzielnie 3 2 2 2 2 2 2 2 
Fundacje, stowarzyszenia  
i organizacje społeczne 22 24 26 26 26 30 31 33 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Szybko i sukcesywnie rosnąca liczba podmiotów gospodarczych na przestrzeni 
ostatnich kilku lat pokazuje, że z jednej strony ten sektor będzie miał coraz większe 
znaczenie w najbliższych latach, zarówno w udziale  emisji gazów cieplarnianych, 
pyłów, zapotrzebowania na energię elektryczną,  jak również w realizacji projektów 
związanych z gospodarką niskoemisyjną.  
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2.7. Gospodarka wodno-ściekowa 
 

2.7.1. Zaopatrzenie w wodę 
 

Zaopatrzenie w wodę w Gminie Turawa prowadzone jest przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja 
Turawa Sp. z o.o. w Kotórzu Małym (WiK w Turawie). Spółka w 2012 r. obsługiwała na terenie 
gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę 2 901 przyłączy wodociągowych (2 756 odbiorców) oraz 
263 przyłącza odbiorców firmowych (157 odbiorców) dostarczając ok. 388 tyś m 3 wody w skali 
roku. Stan techniczny sieci wodociągowej ocenia się jako dobry, lecz w najbliższych latach 
przewiduje się wymianę wyeksploatowanej sieci wodociągowej z rur stalowych i żeliwnych na 
rurociągi z tworzyw sztucznych. Długości eksploatowanej sieci w 2013 roku wyniosła 142,15 km, 
a co roku budowane są nowe odcinki. 
 

Zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Turawa realizowane jest w następujący sposób: 
 

1. Wodociąg grupowy „Kadłub Turawski” - obejmuje swoim zasięgiem wsie Bierdzany, 
Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski i Rzędów. W skład tego wodociągu 
wchodzi Stacja Uzdatniania Wody w Kadłubie Turawskim (rok budowy 1999). Aktualne 
pozwolenie wodnoprawne (nr OŚ.BSz–6223–76/10) obowiązuje od dnia 20 grudnia 2010 r.  
i jest ważne do dnia 19 lipca 2019 r. Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód 
podziemnych na potrzeby wodociągu grupowego „Kadłub Turawski” w ilości: 

 

 Q max h= 42,93 m3/h 
 Q śr d = 413,0 m3/d 
 Q max d= 825,00 m3/d. 

 

W skład SUW Kadłub Turawski wchodzą: 
 

 ujęcie wody tj. studnia wiercona, rok budowy 1994, głębokość 54 m, w studni 
zamontowano pompę głębinową o parametrach: Q = 50 m3/h, H= 27,00 sł. w., 

 budynek stacji uzdatniania wody z układem technologicznym, w skład którego 
wchodzą desorber, zbiornik reakcji, filtry ciśnieniowe, pompa płucząca, dmuchawa do 
płukania powietrzem, chlorator z pompą dozującą, pompownia - zestaw pompowy 
sterowany falownikiem, 

 zbiornik wyrównawczy terenowy o pojemności 300 m3, 
 odstojnik popłuczyn. 

 

Po przeprowadzeniu oceny technicznej wodociągów grupowych na terenie gminy Turawa 
planuje się przebudowę tego ujęcia. Podstawowy zakres przebudowy SUW Kadłub Turawski 
obejmuje: 
 

 odwiercenia, uzbrojenie i połączenie studni nr 2 na tym ujęciu, 
 wymianę wszystkich urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem  

w celu uzyskania przepustowości stacji do wys. Q= 60 m3 na godzinę. 
 

2. Wodociąg grupowy „Turawa-Marszałki” - obejmuje swoim zasięgiem wsie Kotórz Mały, 
Kotórz Wielki, Osowiec, Turawa, Węgry, Południowy Brzeg Jeziora Turawskiego - Jezioro 
Średnie. Aktualne pozwolenie wodnoprawne (nr OŚ.BSz–6223–103/10) obowiązuje od dnia 
14 styczeń 2011r. i jest ważne do dnia 31 sierpień 2020 r. Pozwolenie wodnoprawne zezwala 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 68



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020 

 
 

Diagnoza obszaru Rekomendacja działań Wdrożenie Monitoring

St
ro

na
  6

8 

na pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu grupowego „Turawa - Marszałki”  
w ilości: 

 

 Q max h= 40,5 m3/h 
 Q śr d = 709,0 m3/d 

 

W skład Stacji Wodociągowej wchodzą: 
 

 ujęcie wody - studnie wiercone nr 4 (rok budowy 1991 r.) i 5a (rok budowy 2006 r.), 
 budynek stacji - pompownia zaopatrzona w zestaw pompowy (6 szt.) - sterowany 

przetwornikiem ciśnienia współpracującym z przetwornicą częstotliwości (falownik), 
 dwa zbiorniki wyrównawcze terenowe o poj. 150 m3 i 200 m3. 

 
Na zbiorniku zabudowane jest złoże ociekowe na którym następuje odgazowanie i uwolnienie 
CO2 zwody surowej. 
 

3. Wodociąg grupowy „Zawada” obejmujący swym zasięgiem wieś Zawada . 
4. Wodociąg lokalny „Turawa - Jezioro Turawskie - TURAWIK” obejmujący swoim 
zasięgiem kompleks Ośrodków Wypoczynkowych zlokalizowanych w części Północnej Jeziora 
Turawskiego. 
 

Charakterystykę ujęć wodnych, z których korzystają mieszkańcy Gminy Turawa przedstawiono  
w poniższej tabeli. 
 
Tabela 9. Charakterystyka ujęć wodnych w Gminie Turawa w 2014 r. 

Miejscowość Nr na 
mapie Ilość studni Zasoby [m3/h] Strefa ochronna 

Turawa 
Marszałki 

 

Nr działki: 
6/1, 7/1, 
8/1, 43/8 

4 (w tym  
2 - pełnosprawne,  

1 - niepodłączona do 
układu, 1- zaślepiona 

do likwidacji) 

Qmaxh=40,5m³/h 
Qśrd=709,0m³/h 

pozwolenie wodnoprawne 
Starosty Opolskiego 

nr OŚ.BSz-6223-103/10 

Rozporządzenie Nr 
41/2015 Dyrektora  

RZGW z dnia 
16.11.2015r. w sprawie 
ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia 
wody podziemnej w 

miejscowości 
Turawa-Marszałki 

Kadłub 
Turawski 

 

Nr działki: 
701, 859 1 

Qmaxh=42,93m³/h 
Qśrd=413,0m³/h 

Qmaxd=825,0m³/h 
pozwolenie wodnoprawne 

Starosty Opolskiego 
nr OŚ.BSz.-6223-76/10 

Strefa bezpośrednia 

Rzędów 
ujęcie wody 

nad Jeziorem 
Dużym 

„Turawik” 
 
 

Nr działki: 
68/205 1 

Qmaxd=228,0m³/hQśrd=115,0m³/hpo
zwolenie wodnoprawne wydane 

przez Starosę Opolskiego                                    
nr OŚ.BSz-6223-38/08 

 

- 

Źródło: Dane za 2014 r., dane WiK w Turawie  
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Gmina Turawa jest prawie całkowicie objęta grupowym systemem zaopatrzenia w wodę. 
Dostęp do wodociągów mają prawie wszyscy mieszkańcy gminy – 96%. Długość sieci 
wodociągowej (stan na grudzień 2014) wyniosła 148,3 km, i prowadzi do niej 2 701 przyłączeń. 
 

Tabela 10. Charakterystyka infrastruktury wodociągowej  

wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci 
wodociągowej rozdzielczej [km] 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 131,8 141,1 146,4 148,3 

połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania [szt.] 
2371 2299 2343 2372 2372 2372 2585 2669 2701 

mieszkańcy korzystający z sieci 
[osób] 8197 8205 8205 8226 8282 8288 8422 8478 9313 

woda dostarczona gospodarstwom 
domowym [dam3] 193,8 201,9 198,6 195,5 196,8 193,2 205,1 197,4 209,8 

zużycie wody na mieszkańca [m3] 20,3 21,0 20,8 20,4 20,4 20,0 21,3 20,4 21,7 

Źródło: GUS,2015 
 

Analizując dane z tabeli wynika, że od 2006 r. w Gminie Turawa długość sieci wodociągowej 
ulegała wzrostowi o 32,3 km, a liczba przyłączy w latach 2006-2014 roku  wrosła o 330 szt. 
Wzrosła również ilość wody dostarczanej do gospodarstw domowych o 16 dam3  
tj. 8%. Istniejące źródła wody w pełni pokrywają zapotrzebowanie mieszkańców.  

Widać także tendencję wzrostową w liczbie osób korzystających z sieci wodociągowej.  
W porównaniu z rokiem 2006 liczba mieszkańców korzystających z sieci wzrosła o 1 116 osób. 

 

2.7.2. Gospodarka ściekowa 
 
 

Z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków korzysta na obszarze gminy  2 343 
odbiorców indywidualnych i ponad 160 firmowych, a odbieranych jest ok. 284 tys. m3 ścieków 
w skali roku. Długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 191,9 km.  
 

Tabela 11. Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej  

wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ludność korzystająca z sieci 
[osoba] 

1 866 2 525 3 472 3 510 3 534 4 263 4 922 5 829 8 158 

długość sieci [km] 20,0 28,5 44,8 44,8 44,8 69,7 160,0 191,0 191,9 

połączenia do budynków 
mieszkalnych 

413 658 1 056 1 073 1 073 1 430 1 736 2 287 2 343 

ścieki odprowadzone [dam3] 62,9 84,0 171,0 201,7 171 156 154 262,0 284,0 

Źródło: GUS, 2015 
 

W styczniu 2010 r. Spółka WiK Turawa Sp. z o. o w Turawie otrzymała środki finansowe z 
Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej 
na terenie aglomeracji Turawa- Trias Opolski”. Zrealizowano działania inwestycyjne 
ukierunkowane na skanalizowanie 7 wiosek Gminy Turawa (Kotórz Wielki, Marszałki, Rzędów, 
Zakrzów Turawski, Kadłub Turawski, Ligota Turawska i Bierdzany) oraz Północnego i 
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Południowego brzegu Jeziora Turawskiego oraz uporządkowania i podniesienia niezawodności 
funkcjonowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Turawa. 
 

Efektem końcowym realizacji projektu jest skanalizowanie Gminy Turawa w całości, a tym 
samym wypełnieniem przez gminę zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK został opracowany przez Ministra Środowiska w celu 
realizacji zadań w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej  
i oczyszczalnie ścieków komunalnych. W chwili obecnej KPOŚK jest prowadzony przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jest wykazem aglomeracji, które muszą zostać 
wyposażone w systemy kanalizacji sanitarnej w terminach określonych w programie, w celu 
spełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego.  
 

W ramach KPOŚK Gmina Turawa wchodzi w skład aglomeracji pn. Aglomeracja Turawa 
(PLOP 014), która została wyznaczona wraz z Gminą Łubniany (miejscowości: Dąbrówka 
Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kobylno, Kolanowice, Łubniany, Masów) oraz Gminą 
Chrząstowice (miejscowość Niwki) Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/12/05  
z dnia 20 lipca 2005 r. (rozporządzenia zmieniające Nr 0151/P/32/05 Wojewody Opolskiego  
z dnia 14 października 2005 r., (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 69 poz. 2202) 
rozporządzenie zmieniające Nr 0151/P/22/06 Wojewody Opolskiego z dnia 25 maja 2006 r.  
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 37 poz. 1245). 
 

W 2014 roku nastąpiła zmiana granic i obszaru  Aglomeracja Turawa, z której wyłączono 
miejscowości Niwki (Gmina Chrząstowice) i miejscowości Dąbrówka Łubniańska, Grabie  
i Kobylno (Gmina Łubniany). Przedmiotowa zmiana nastąpiła na wniosek Gminy Łubniany  
i Gminy Chrząstowice, a podyktowana była niedotrzymaniem wymaganych wskaźników przez 
wymienione Gminy. 
 W dniu 19 grudnia 2014r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął Uchwałę Nr II/27/2014  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Turawa” na obszarze gmin: Turawa, Łubniany i likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji „Turawa”.  
 

Dalszy rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjne polegał będzie na wymianie 
wyeksploatowanych przepompowni przydomowych oraz na budowie dodatkowych 
przykanalików lub przydomowych przepompowni w nowych obszarach zabudowy. 
 

Oczyszczalnia Ścieków w Kotorzu Małym 
 

Zrealizowane zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Turawa 
umożliwiają mieszkańcom wszystkich miejscowości, w tym terenów rekreacyjnych Jezior  
Turawskich odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym. 
 

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Wybudowana została w latach 1999-2000 przy 
wykorzystaniu technologii BIOGRADEX.  
 

Aktualne pozwolenie wodnoprawne (nr OŚ.6341.70.2013.BS) obowiązuje od dnia 27 sierpnia 
2013 r. do dnia 31 lipca 2023 r. W ramach pozwolenia wodnoprawnego dopuszczalne ilości 
odprowadzanych ścieków wynoszą: 
 

 Q max h = 289,0 m3/h, 
 Q śr d = 2 780.0 m3/d, 
 Q max r = 1 423 898.00 m3/rok. 

 
Obecnie największe rzeczywiste obciążenie oczyszczalni występuje w okresie wakacyjnym  
i wynosi ponad 1500 m3/dobę. Zwiększone ilości ścieków obserwuje się również w czasie 
bardzo dużych opadów deszczu oraz w okresie roztopów. 
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Z kolei najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych 
ściekach wynoszą: 
 

 BZT5 ≤ 15,0 mgO2/l, 
 ChZT ≤ 125,0 mgO2/l, 
 Zawiesina ogólna ≤ 35 mg/l, 
 Azot ogólny ≤ 15,0 mg N/l, 
 Fosfor ogólny ≤ 2,0 mg P/l. 

 

Oczyszczalnia osiąga znaczne redukcje zanieczyszczeń. Średnio w ciągu roku stopień redukcji 
BZT5 wynosi 98,8%, natomiast 97,9% dla redukcji zawiesiny. W przypadku ChZT średni 
stopień redukcji w ciągu roku wyniósł 95,9% przy wymaganych według ustawy 75%. 
 

Planowany rozwój i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym polegał będzie na 
wymianie wyeksploatowanych pomp i urządzeń. Zmiany przepisów w zakresie 
gospodarowania osadami ściekowymi oraz relatywnie wysokie koszty zagospodarowania 
osadów determinują potrzebę wybudowania instalacji do przerobu osadów na nawóz i jego 
rolnicze zastosowanie. Planowany jest również remont komory ścieków dowożonych 
polegający na uszczelnieniu i wymianie orurowania oraz zamontowanie stacji zlewczej. 
 

2.7.3 Sieć gazowa 
 
 

Teren Gminy Turawa nie jest w pełni zgazyfikowany i brak wyposażenia w system gazu 
przewodowego. Znaczna część mieszkańców korzysta z gazu płynnego. Gazyfikacja wszystkich 
sołectw jest pożądana ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie 
zagrożeń dla kompleksów leśnych, stanowiących ważny element regionalnego ekosystemu 
oraz podstawę rozwoju rekreacji i wypoczynku. Z drugiej strony gazyfikacja jest wskazana  
ze względu na podniesienie standardów życia mieszkańców. 
 

Gmina posiada koncepcję gazyfikacji głównie północno-wschodniej części gminy, wsi 
Bierdzany, Ligota Turawska, Zakrzów Turawski, Kadłub Turawski i Rzędów, a także wsi Węgry 
i Osowiec, w oparciu o gazociąg tranzytowy zbudowany  w rejonie wsi Kolanowice. 
 

Z sieci gazowej w Gminie Turawa, korzysta 424 osób , zaledwie 4,4% (dane z GUS za 2014 rok). 
 

Od roku 2006 do 2011 długość czynnej sieci uległa zmianie i w 2014 roku wyniosła 6 630 m.  
Liczba przyłączy od 2007 roku wzrosła o 3 sztuki, obecnie z gazu korzysta 123 gospodarstw. 
  
Gmina Turawa oraz mieszkańcy Gminy Turawa są zainteresowani przyłączeniem do sieci 
przesyłowej sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. jak i ewentualnych sieci i instalacji innych 
podmiotów działających na terenie Gminy Turawa. Mieszkańcy Gminy Turawa w szczególności 
miejscowości Zawada wnioskowali w przedmiocie możliwości gazyfikacji i przyłączenia do sieci 
gazowej.  

Tabela 12. Charakterystyka infrastruktury gazowniczej 

wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

dł. czynnej sieci ogółem w m 5 116 6 143 5 651 5 647 6 202 6 630 6 630 6 630 6 630 

dł. czynnej sieci rozdzielczej w m 0 1 027 1 027 1 027 1 027 1 455 1 455 1 455 1 455 
czynne przyłącza do budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 0 80 81 81 81 83 83 83 83 

odbiorcy gazu (gosp.) 0 0 97 99 122 123 121 122 123 
zużycie gazu w tys. m3 0 0 38,80 123,30 152,80 144,20 144,0 170,8 125,7 

ludność korzystająca z sieci 
gazowej 0 0 315 320 393 394 426 427 424 

Źródło: GUS, 2015 
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2.8. Transport i komunikacja 
 

System drogowy odgrywa najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy. 
Sieć dróg o układzie promienistym jest dobrze rozwinięta i zapewnia dobre połączenia 
zarówno z ośrodkami zewnętrznymi jak i ze wszystkimi sołectwami w gminie, ośrodkami 
miejskimi wyższego rzędu tj.: Opolem, Częstochową, Kluczborkiem, Ozimkiem, oraz 
zapewnienia dostępność mieszkańcom Opola do jej terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. 

Sieć dróg w gminie Turawa tworzą: 
 
 

 droga krajowa nr 45 (o relacji Opole-Kluczbork) o długości 17,10 km, 
 droga wojewódzka nr 463 (o relacji Bierdzany – Ozimek - Zawadzkie ) o długości 

 8,74 km, 
 drogi powiatowe o łącznej długości 57,13km, 
 drogi gminne o długości 78,364  km. 

 

 

Sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wystarczająco dobrze łączy gminę  
z miastem powiatowym oraz wojewódzkim. Znaczną rolę w połączeniach lokalnych 
odgrywa sieć dróg gminnych. 
 

Parametry techniczne i użytkowe większości dróg powiatowych i gminnych nie 
odpowiadają wymaganym standardom. Wiele odcinków dróg nie posiada dostatecznej 
nośności - bardzo ważnego parametru technicznego, przy obecnym stałym wzroście 
przewozu towarów transportem kołowym. W wielu miejscowościach brakuje chodników 
i oświetlenia ulicznego. Postępująca degradacja dróg wymaga przeprowadzenia prawie na 
całej sieci dużego zakresu remontów bieżących, poprawy stanu poboczy i odwodnienia oraz 
uregulowania stanu prawnego pasów drogowych. Niestety ograniczone możliwości 
finansowe gminy nie pozwalają nawet na częściowe odtwarzanie stanu technicznego dróg 
gminnych. Tymczasem potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są kilkakrotnie większe. 
Dlatego też niezmiernie ważną kwestią będzie skuteczne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, które z pewnością przyspieszą proces modernizacji dróg w gminie. 
 
Tabela 13. Dane dotyczące rodzaju i przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Gminie Turawa 
 

Lp. Nazwa drogi Długość 
ogółem [m] 

Długość 
nawierzchni 
twardej [m] 

Długość 
nawierzchni 

gruntowej [m] 
DROGI KRAJOWE 

 45 Opole-Kluczbork 17,10 17,10 - 
RAZEM 17,10 17,10  

DROGI WOJEWÓDZKIE 
1. 463 Bierdzany – Ozimek - Zawadzkie 8,74 8,74 - 

RAZEM 8,74 8,74 - 
DROGI POWIATOWE 

1. 1340 O Stare Budkowice-Bierdzany 2,12 2,12 - 
2. 1705 O Zawada-Dobrodzień 19,33 19,33 - 
3. 1706 O Ozimek-Kotórz Mały 6,05 6,05 - 
4. 1706 O Łubniany-Turawa 8,70 7,70 - 
5. 1707 O Łubniany-Kolanowice 0,91 0,91 - 
6. 1728 O Luboszyce-Węgry 0,60 0,60 - 
7. 1729 O Luboszyce-Zawada 1,50 1,50 - 
8. 1730 O Węgry-Kotórz Mały 2,28 2,28 - 
9. 1731 O Turawa-Kotórz Wielki 1,44 1,44 - 
10. 1745 O DP 1706-Dębska Kuźnia 1,20 1,20 - 
11. 1741 O DP1705-Bierdzany 9,55 9,55 - 
12. 1770 O DK45-Osowiec - DK45 3,45 3,45 - 

RAZEM: 57,13 57,13 - 

Źródło: Urząd Gminy Turawa 
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Tabela 14. Zestawienie zbiorcze dróg wewnętrznych Gminy Turawa 
 

 
Lp. 

 
Ciąg drogowy 

OGÓŁEM WG RODZAJU NAWIERZCHNI 
długość powierzchnia twarda gruntowa 

 
og

ół
em

 
 

w
 ty

m
: d

w
u 

 
i w

ie
lo

je
zd

. 

 
og

ół
em

 
 

w
 ty

m
: d

w
u 

 
i w

ie
lo

je
zd

n.
 w tym: 

ogółem 

w tym: 
ulepszona nieulepszona 

wzmocniona 
żwirem, 

żużlem itp. 

naturalna  
(z gruntu 

rodzimego) bitumiczna betonowa kostka brukowa tłuczniowa żwirowa 

km km tys m2 tys m2 km tys m2 km tys m2 km tys m2 km tys m2 km tys m2 km tys m2 km tys m2 km tys m2 km tys m2 
1. Bierdzany, ul. Boiskowa 0,360  0,9  0,360 0,9                 
2. Bierdzany, ul. Dębowa 0,770  2,655  0,686 2,038       0,084 0,617         
3. Bierdzany, ul. Krótka 0,255  0,8925  0,255 0,8925                 
4. Bierdzany, ul. Leśna 0,471  1,6485          0,471 1,6485         
5. Bierdzany, ul. Nadleśna 1,140  3,420  0,110 3,090       1,030 3,420         
6. Bierdzany, ul. Polna 1,590  6,360  1,590 6,360                 
7. Bierdzany, ul. Prosta 0,302  0,755              0,302 0,755   0,302 0,755 
8. Bierdzany, ul. Starowiejska 1,830  6,725  1,177 4,1195   0,013 0,0455   0,640 2,560         
9. Bierdzany, ul. Stawowa 1,100  3,340  1,000 3,085       0,100 0,255         
10. Kadłub Turawski, ul. Dobrodzieńska 0,440  1,320          0,440 1,320         
11. Kadłub Turawski, ul. Główna 19 – 25   0,080  0,240  0,080 0,240                 
12. Kadłub Turawski, ul. Leśna 1,360  4,699  1,075 4,024           0,225 0,675 0,225 0,675   
13. Kadłub Turawski, ul. Opolska 18 0,195  0,585  0,195 0,585                 

14. Kadłub Turawski, ul. Poliwodzka 0,670  2,138  0,576 2,016           0,094 0,282   0,094 0,292 

15. Kadłub Turawski, ul. Polna 0,820  2,3895  0,554 1,597       0,011 0,027   0,255 0,765 0,255 0,765   

16. Kadłub Turawski, ul. Stara 2,365  7,017  1,125 3,492       1,240 3,525         

17. Kotórz Mały, ul. Akacjowa 0,112  0,448          0,112 0,448         

18. Kotórz Mały, ul. Boczna 0,192  0,576              0,192 0,576 0,192 0,576   
19. Kotórz Mały, ul. Brzozowa 0,470  1,973  0,024 0,144       0,350 1,541   0,096 0,288   0,096 0,288 
20. Kotórz Mały, ul. Dębowa 0,140  0,560              0,140 0,560   0,140 0,560 
21. Kotórz Mały, ul. Klonowa 0,300  1,500          0,300 1,500         
22. Kotórz Mały, ul. Kolejowa 0,186  0,651  0,186 0,651                 
23. Kotórz Mały, ul. Kwiatowa 0,170  0,510              0,170 0,510 0,170 0,510   
24. Kotórz Mały, ul. Lipowa 0,160  0,640          0,160 0,640         
25. Kotórz Mały, ul. Ogrodowa 0,332  1,181          0,185 0,740   0,147 0,441   0,147 0,441 
26. Kotórz Mały, ul. Pod Borem 0,101  0,505  0,101 0,505                 
27. Kotórz Mały, ul. Pogodna 0,510  2,040  0,510 2,040                 
28. Kotórz Mały, ul. Polna 0,621  2,1015  0,477 1,6695           0,144 0,432 0,144 0,432   
29. Kotórz Mały, ul. Słoneczna 0,210  0,840              0,210 0,840 0,210 0,840   
30. Kotórz Mały, ul. Sosnowa 0,945  2,9125  0,155 0,5425           0,790 2,370 0,790 2,370   
31. Kotórz Mały, ul. Szkolna 0,410  1,711  0,316 1,422       0,094 0,289         
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32. Kotórz Mały, ul. Świerkowa 0,234  0,936          0,234 0,936         
33. Kotórz Mały, ul. Wiosenna 0,260  1,040  0,260 1,040                 
34. Kotórz Mały, ul. Wodna 0,990  4,110  0,990 4,110                 
35. Kotórz Mały, ul. Zielona 0,750  2,699  0,750 2,699                 
36. Kotórz Wielki, ul. Leśna 0,615  1,845  0,480 1,440           0,135 0,405 0,135 0,405   
37. Kotórz Wielki, ul. Ogrodowa 0,239  0,717  0,239 0,717                 
38. Kotórz Wielki, ul. Polna 0,660  1,980  0,523 1,569           0,137 0,411 0,137 0,411   
39. Kotórz Wielki, ul. Stawowa 0,609  2,1924  0,609 2,1924                 
40. Kotórz Wielki, ul. Zielona 0,277  0,831  0,277 0,831                 
41. Ligota Turawska, ul. Dobrodzieńska 3,120  10,955  2,499 9,092       0,621 1,863         
42. Ligota Turawska, ul. Dworska 3,225  9,8265  2,752 8,4075       0,350 1,050   0,123 0,369   0,123 0,369 
43. Ligota Turawska, ul. Główna 1,190  6,397  0,547 3,257     0,643 3,140           
44. Ligota Turawska, ul. Osiedle 0,485  2,409        0,318 1,908 0,167 0,501         
45. Ligota Turawska, ul. Ostrów 1,050  2,625              1,050 2,625 1,050 2,625   
46. Ligota Turawska, ul. Polna 0,200  0,600          0,200 0,600         
47. Osowiec, ul. Cmentarna 0,818  3,588  0,818 3,58                 
48. Osowiec, ul. Fabryczna 0,180  1,164  0,180 1,164                 
49. Osowiec, ul. Lipowa 0,540  3,350  0,540 3,350                 
50. Osowiec-Trzęsina, ul. Młyńska 0,888  3,3211  0,888 3,3211                 
51. Osowiec, ul. Ogrodowa 0,125  0,625  0,125 O,625                 
52. Osowiec-Trzęsina, ul. Polna 0,513  1,7526  0,513 1,7526                 
53. Osowiec-Trzęsina, ul. Zielona 0,502  2,445  0,268 0,938       0,064 0,224   0,170 1,283 0,170 1,283   
54. Osowiec – Trzęsina, ul. Srebrna 11 – 13 0,090  0,225              0,090 0,225 0,090 0,225   
55. Osowiec – Trzęsina, ul. Srebrna 15 – 23 0,300  1,050  0,220 0,770           0,080 0,280 0,080 0,280   
56. Rzędów, ul. Leśna 0,480  1,440  0,480 1,440                 
57. Rzędów, ul. Letniskowa 1,728  5,1052    0,076 0,228     1,389 4,167   0,263 0,710     
58. Rzędów, ul. Polna 0,422  1,387  0,242 0,847           0,180 0,540 0,180 0,540   
59. Rzędów, ul. Sosnowa 0,149  0,489  0,085 0,2975           0,064 0,192   0,064 0,192 
60. Rzędów, ul. Wiejska 0,666  2,968  0,625 2,804       0,041 0,164         
61. Rzędów, ul. Zielona 0.391  1,5642  0.391 1,5642                 
62. Turawa, ul. Akacjowa 0,407  1,0175              0,407 1,017   0,407 1,017 
63. Turawa, ul. Bukowa 0,888  3,002  0,354 1,062       0,249 1,085   0,285 0,855 0,285 0,855   
64. Turawa, ul. Cedrowa 0,102  0,357              0,102 0,357 0,102 0,357   
65. Turawa, ul. Cisowa 0,152  0,456              0,152 0,456 0,152 0,456   
66. Turawa, ul. Dębowa 0,826  2,478          0,152 0,456   0,674 2,022   0,674 2,022 
67. Turawa, ul. Grabowa 0,471  1,3825  0,270 0,880           0,201 0,502 0,201 0,502   
68. Turawa, ul. Iwaszkiewicza 0,427  1,587  0,376 1,434           0,051 0,153 0,051 0,153   
69. Turawa, ul. Jaworowa 0,349  0,7678              0,349 0,767   0,349 0,767 
70. Turawa, ul. Jesionowa 0,104  0,312          0,104 0,312         
71. Turawa, ul. Jodłowa 0,616  2,0165  0,337 1,011       0,279 1,0055         
72. Turawa, ul. Klonowa 0,639  1,9397  0,179 0,537       0,205 0,731   0,255 0,671 0,255 0,671   
73. Turawa, ul. Leśna 0,368  1,104          0,368 1,104         
74. Turawa, ul. Malinowa 0,330  0,990              0,330 0,990 0,330 0,990   
75. Turawa, ul. Miodowa 0,425  1,477              0,425 1,477 0,425 1,477   
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76. Turawa, ul. Modrzewiowa 0,842  3,368  0,842 3,368                 
77. Turawa, ul. Nowa 0,266  0,889  0,183 0,640       0,083 0,249         
78. Turawa, ul. Ogrodowa 1,005  3,7021  0,608 2,3126       0,397 1,3895         
79. Turawa, ul. Planetorza 0,307  1,237  0,097 0,291       0,210 0,946         
80. Turawa, ul. Rzeczna 0,344  1,032  0,344 1,032                 
81. Turawa, ul. Sosnowa 1,740  7,298  1,740 7,298                 
82. Turawa, ul. Stawowa 0,550  1,925  0,550 1,925                 
83. Węgry, ul. 700 -lecia    0,482  0,482  0,482 1,446                                                                                                                                             
84. Węgry, ul. Leśna    0,168                                                                 0,664   0,168 0,664                 
85. Węgry, ul. Milenijna 0,433  2,278          0,433 2,278         
86. Węgry, ul. Młyńska 1,630  6,2481  0,500 1,7281           1,130 4,520     
87. Węgry, ul. Nowa 0,190  0,570          0,190 0,570         
88. Węgry, ul. Osiedle 1-7 0,130  0,486  0,130 0,486                 
89. Węgry, ul. Osiedle 9-15 0,112  0,448  0,112 0,448                 
90. Węgry, ul. Osiedle 12-22 0,263  0,921  0,263 0,921                 
91. Węgry, ul. Pogodna 0,306  1,224          0,306 1,224         
92. Węgry, ul. Pustkowska 1,296  5,063  1,243 4,904           0,053 0,159   0,053 0,159 
93. Węgry, ul. Szkolna 0,627  2,3805  0,442 1,807       0,185 0,5735         
94. Węgry, ul. Średnia 0,388  1,552  0,388 1,552                 
95. Zakrzów Turawski, ul. Dobrodzieńska 0,680  2,140          0,680 2,140         
96. Zakrzów Turawski, ul. Jodłowa 0,858  2,574  0,858 2,574                 
97. Zakrzów Turawski, ul. Klapacz 0,560  1,960  0,560 1,960                 
98. Zakrzów Turawski, ul. Kolonia 1,935  6,395  0,860 3,010           1,075 3,385 1,075 3,385   
99. Zakrzów Turawski, ul. Kościelna 0,655  2,485  0,565 2,260           0,090 0,225   0,090 0,225 
100. Zakrzów Turawski, ul. Krótka 0,396  1,274  0,396 1,274                 
101. Zakrzów Turawski, ul. Leśna 0,425  1,275  0,425 1,275                 
102. Zakrzów Turawski, ul. Opolska 6 0,153  0,459          0,153 0,459         
103. Zakrzów Turawski, ul. Opolska 9 0,123  0,430          0,123 0,430         
104. Zakrzów Turawski, ul. Poliwodzka 1,590  4,770  1,464 4,392           0,126 0,378 0,126 0,378   
105. Zakrzów Turawski, ul. Polna 0,345  0,897  0,345 0,897                 
106. Zakrzów Turawski, ul. Szkolna 0,750  2,250  0,750 2,250                 
107. Zakrzów Turawski, ul. Wyzwolenia 0,182  0,660  0,182 0,660                 
108. Zawada, ul. Bocianowa 1,758  5,7226  1,168 3,7376           0,590 1,985 0,590 1,985   
109. Zawada, ul. Brzegowa 1,000  3,560  0,717 2,7005           0,283 0,859 0,283 0,859   
110. Zawada, ul. Dębowa 0,175  0,700  0,175 0,700                 
111. Zawada, ul. Dolna 0,295  1,180          0,295 1,180         
112. Zawada, ul. Jesionowa 0,437  2,105      0,437 2,105             
113. Zawada, ul. Kępska 1,540  4,898  0,556 1,946       0,984 2,952         
114. Zawada, ul. Klonowa 0,273  1,365      0,273 1,365             
115. Zawada, ul. Kolanowska 1,056  3,6242  0,738 2,3362           0,318 1,288 0,318 1,288   
116. Zawada, ul. Krótka 0,187  0,561  0,133 0,399           0,054 0,162 0,054 0,162   
117. Zawada, ul. Leśna 0,256  1,280          0,256 1,280         
118. Zawada, ul. Nowa 0,337  1,154  0,337 1,154                 
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119. Zawada, ul. Piaskowa 0,155  0,465          0,155 0,465         
120. Zawada, ul. Polna 0,438  1,533  0,438 1,533                 
121. Zawada, ul. Poprzeczna 0,380  1,222          0,290 0,952   0,090 0,270 0,090 0,270   
122. Zawada, ul. Rzeczna 0,155  0,6975          0,155 0,6975         
123. Zawada, ul. Skośna 0,360  1,413  0,111 0,666           0,249 0,747 0,249 0,747   
124. Zawada, ul. Szkolna 0,286  1.017  0,286 1,017                 
125. Zawada, ul. Średnia 0,213  0,6025          0,140 0,420   0,073 0,182 0,073 0,182   
126. Zawada, ul. Turawska 4 -12  0,150  0,375              0,150 0,375 0,150 0,375   
127. Zawada, ul. Turawska Dz. Nr 385.150 0,170  0,510              0,170 0,510 0,170 0,510   
128. Zawada, ul. Wodociągowa 2,410  8,846  1,846 6,993 0,029 0,116         0, 535 1,737 0, 275 0,957 0,260 0,780 
129. Zawada, ul. Zielona 0,195  0,6825  0,044 0,154           0,151 0,528 0,151 0,528   

RAZEM: 78,364 0,000 274, 
608 0,000 48,415 176, 

856 0,105 0,344 0,723 3,516 0,961 5,048 14,675 50,935 0,000 0,000 13,425 42,111 9,233 29, 
024 2,799 7,867 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Turawa 

 

 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 77



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020 

 
 

Diagnoza obszaru Rekomendacja działań Wdrożenie Monitoring

St
ro

na
  7

7 

Obszar gminy charakteryzuje się relatywnie wysokim udziałem rowerów w ruchu kołowym. 
Rower jest znaczącym środkiem realizacji podróży obligatoryjnych i fakultatywnych  
w okresie wiosna – lato – jesień. Stosunkowo niewiele występuje rowerowych ruchów 
rekreacyjnych.  

2.9. Infrastruktura energetyczna 

2.9.1. System ciepłowniczy 

Na terenie Gminy Turawa nie istnieje centralny system ciepłowniczy. Źródła ciepła dla 
sektora publicznego i mieszkańców indywidualnych są różne. Budynki użyteczności publicznej 
posiadają kotłownie zasilane głownie gazem ziemnym. Indywidualni mieszkańcy gminy oraz 
podmioty gospodarcze zaopatrują się w ciepło za sprawą kotłowni gazowych, węglowych lub 
opalanych drewnem. 

2.9.2. System gazowy 
 

Infrastruktura zaopatrzenia 
 

Przez gminę przebiega gazociąg w/c DN 500/400 PN 6,3 MPa relacji Kluczbork - Przywory. 
Poza tym na terenie gminy Turawa eksploatowane są n/w gazociągi i obiekty systemu 
przesyłowego: 
 

 gazociąg w/c DN 200 PN 4,0 MPa stanowiacy połączenie z gazociągiem relacji: 
Zdzieszowice - Wrocław, 

 zaślepiony odcinek gazociągu w/c DN 100 PN 6,3 MPa w miejscowości Węgry, 
 obiekt gazowy – węzeł Opole Centralna w Zawadzie, Q=25 000 nm3/h, 
 obiekt gazowy Stacja Pomiarowa Opole Centralna w Zawadzie, Q=1 000 nm3/h. 

 

Współczynnik mieszkańców korzystających z gazu ziemnego wynosi zaledwie 4,3% % (dane  
z GUS za 2013 rok). Od roku 2006 do 2013,długość czynnej sieci ogółem uległa zmianie, i na 
przestrzeni lat wzrosła o 1 514 m.  

Część mieszkańców oprócz gazu sieciowego wykorzystuje w swoich gospodarstwach 
domowych gaz propan-butan, który dystrybuowany jest w butlach. 
 

Zużycie gazu 
 

Łączne roczne zużycie gazu w 2010 r. wyniosło 152,80 tys. m3 , zaś 2013 roku wyniosło 170,8 tys. 
m3. Ilość zużywanego gazu w latach 2009-2013 ulegała zwiększeniu. Najmniejsze zużycie 
zanotowano w 2009 roku (123,30 tys. m3), natomiast największe w 2013. 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań ulegało znacznym wahaniom. Najmniejsze zużycie 
zanotowano w 2009 roku (116,0 tys. m3), natomiast najwięcej w 2011 roku na cele grzewcze  
w Gminie Turawa zużyto 147,1 tys. m3 gazu. 
 

Tabela 15.  Liczba odbiorców i zużycie gazu 

wskaźnik 2009 2010 2011 2012 2013 zmiana 
zużycie gazu razem [tys. m3] 123,30 152,80 144,20 144,0 170,8 +28% 

 zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań 116,0 152,0 137,7 142,7 147,1 +21% 
odbiorcy gazu ogrzewający gospodarstwa 

domowe 
96 115 123 121 122 +21% 

ludność korzystająca z sieci gazowej [osoba] 320 393 394 426 427 +25% 

Źródło: GUS, 2015 
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2.9.3. System elektroenergetyczny 
 

 
Dostawca i operator 

Istniejący system zasilania gminy w energię elektryczną nie zapewnia potrzeb mieszkańców  
na zadowalającym poziomie, szczególnie w południowo-zachodniej i centralnej części gminy 
(w szczególności wsie Rzędów i Zawada). Wiąże się to z realizacją dużej ilości domków 
letniskowych oraz intensywnym rozwojem mieszkalnictwa przy braku rozbudowy systemu 
zasilania. Plany rozwojowe zakładają potrzebę modernizacji i rozbudowy sieci średnich napięć 
na terenie gminy. 
 

Przez teren gminy Turawa nie przebiegają linie elektroenergetyczne o napięciu 400 i 220 kV. 
W najbliższych latach nie planuje się budowy nowych obiektów elektroenergetycznych, tj. linii 
o napięciu 400 kV i 220 kV, krajowej sieci przesyłowej, których właścicielem są Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA. 
 

Przez obszar gminy przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 
kV, mające charakter tranzytowy stanowiące własność TAURON Dystrybucja S.A. relacji: 
 

 Ozimiek - Bierdzany o długości 6 868 m, 
 Bierdzany - Kuniów o długości 1 291 m, 
 Gosławice - Grudzicka o długości 1 285 m, 
 Dobrzeń - Gosławice o długości 1 268,6 m, 
 Harcerska - Groszowice o długości 2 868 m, 
 Dobrzeń - Ozimiek 1 o długości 2 892,5 m, 
 Dobrzeń - Ozimek 2 o długości 2 892,5 m. 

 

Na terenie gminy zlokalizowana jest stacja transformatorowa 110/15 kV Bierdzany. 
 
Tabela 16.  Dane dotyczące GPZ-u zlokalizowanego na terenie Gminy Turawa 

Nazwa stacji Transfor-
matory Układ pracy Moc 

[MVA] 
Napięcie 

[kV] 

Obciążenie 
[MW] 

sumaryczne 

Bierdzany BDR TR 1 
TR2 

rozdz. 110 kV - H5 
rozdz. 15 kV 

jednostystemowa 
sekcjonowana 

25 

16 

110/15 

110/15 
ok. 4 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
 

Na terenie Gminy Turawa zlokalizowana jest rozdzielnia sieciowa RS Osowiec.  
 

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się liniami napowietrznymi średnich napięć 15 kV  
z kierunku: 
 

 GPZ Bierdzany, 
 GPZ Zakrzów, 
 GPZ Ozimek, 
 Elektrowni Wodnej Turawa zlokalizowanej na zaporze głównej Jeziora Turawskiego, na 
 zachodnim brzegu, której właścicielem jest firma TAURON Ekoenergetyka Sp. z o.o. 
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Przesyłanie energii elektrycznej do większości odbiorców odbywa się liniami niskich napięć – 
napowietrznymi lub kablowymi poprzez stacje transformatorowe 15kV/0,4 kV, z których 
większość stanowią stacje słupowe w wykonaniu napowietrznym. Stan techniczny sieci 
średniego i niskiego napięcia jest średni i sieć ta powinna być systematycznie wymieniana na 
nową. 
 

Na terenie gminy, w zakresie elektroenergetycznej sieci przesyłowej, w najbliższych latach 
planowana jest budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami z siecią SN  
i nN w miejscowościach: Osowiec – Trzęsina, Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Turawa – Marszałki; 
modernizacja jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Ozimek – 
Kluczbork, przebudowa linii 110 kV relacji Groszowice – Ozimek oraz modernizacja 
napowietrznej linii 15 kV relacji Rzędów – Transbud, a także modernizacja stacji 110/15 kV 
Bierdzany. 
 

Na terenie Gminy Turawa zlokalizowane są elektrownie wodne w: Turawie (2 szt.), Osowcu  
(4 szt.), zawada (2 szt.). Łączna moc osiągalna tych elektrowni wynosi 4,2 MW. 
 
 

Sieć elektroenergetyczna 

Długość linii, ilość stacji transformatorowych oraz moc zainstalowanych transformatorów 

dla urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. w Gminie Turawa przedstawiają poniższe tabele.  

Tabela 17.   Długość linii energetycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Turawa 

L.p. Moc Rodzaj sieci Długość sieci 

1. 15 kV napowietrzne 58,7 km 

2. 15 kV kablowe 39,77 km 

3. 0,4 kV napowietrzne 71,36 km 

4. 0,4 kV kablowe 67,65 km 
 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
 

Tabela 18.   Maksymalne obciążenia torów 15 kV, zasilających  Gminę Turawa 

L.p. Stacja GPZ Numer pola Nazwa pola Obciążenie 
[MW] 

1. GPZ Bierdzany 20 Zakrzów 1,00 

2. GPZ Bierdzany 26 Osowiec 1,50 

3. GPZ Bierdzany 32 Laskowice 1,76 

4. GPZ Ozimek 22 Jedlice Pompy 0,70 

5. GPZ Zakrzów 19 Turawa 1,50 

6. GPZ Zakrzów 27 Osowiec 2,70 
 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
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Stacje transformatorowe 

Tabela 19.  Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4kV zlokalizowanych na terenie Gminy Turawa 
 

L.p. Nazwa stacji 
transformatorowej 

Lokalizacja / 
Miejscowość Ulica Rodzaj 

stacji Typ 

Moc 
transfor-
matora 
[kVA] 

1. Ostrowiec Wieś Osowiec Dworcowa wnętrzowa wieżowa 100 
2. Kotórz Mały 1 Kotórz Mały Węgierska wnętrzowa wieżowa 250 
3. Kotórz mały Maja Kotórz Mały 1 Maja wnętrzowa miejska 400 
4. Kotórz Mały Opolska Kotórz Mały Opolska wnętrzowa miejska 160 
5. Kotórz Mały Dydek Kotórz Mały dz. 2395/222 wnętrzowa kontenerowa 630 
6. Kotórz Mały Opolska 2 Kotórz Mały Opolska wnętrzowa kontenerowa 160 
7. Kotórz Wielki 1 Kotórz Mały Leśna wnętrzowa wieżowa 100 
8. Kotórz Wielki Osiedle Kotórz Mały Opolska  wnętrzowa kontenerowa 160 
9. Rzędów Wieś  Rzędów Opolska wnętrzowa wieżowa 100 
10. Rzędów Wojsko Rzędów Os. Wojskowy wnętrzowa miejska 250 
11. Rzędów Społem Rzędów dz. 2/114 km 7 wnętrzowa miejska 50 
12. Rzędów Antoninek Rzędów dz. 2/115 km 7 wnętrzowa miejska 400 
13. Rzędów Transbud Rzędów dz. 2/116 km 7 wnętrzowa miejska 250 
14. Rzędów Koksorem Rzędów dz. 68/95 km 4 wnętrzowa miejska 630 
15. Rzędów ZHP 2  Rzędów dz. 3/1 km 7 wnętrzowa kontenerowa 160 
16. Rzędów ZHP 3 Rzędów  wnętrzowa w obcym bud. 250 
17. Turawa Trzęsina Turawa Młyńska wnętrzowa wieżowa 100 
18. Turawa Tartak Turawa Ogrodowa (tartak) wnętrzowa wieżowa 400 
19. Turawa Rybaczówka Turawa os. Rybaczówka wnętrzowa wieżowa 100 
20. Turawa Obóz Turawa Opolska wnętrzowa wieżowa 250 
21. Turawa Wieś Turawa Opolska/Rzeczna wnętrzowa kontenerowa 250 
22. Turawa Goplana Turawa dz. 1/199 km 7 wnętrzowa miejska 160 
23. Turawa WZZK Turawa Zakład Karny wnętrzowa miejska 250 
24. Turawa Relax Turawa Os. Relaks wnętrzowa miejska 160 
25. Turawa Opolska Turawa Opolska wnętrzowa miejska 250 
26. Turawa Zachód Turawa Planetorza wnętrzowa miejska 160 
27. Turawa Oczyszczalnia Turawa Wodna ocz. ścieków wnętrzowa miejska 250 
28. Turawa ZOZ Turawa Świerkowa wnętrzowa kontenerowa 160 
29. Turawa Świerkowa Turawa Świerkowa wnętrzowa kontenerowa 100 
30. Turawa WPM Turawa Spacerowa wnętrzowa miejska 400 
31. Szczedrzyk Kotwica Turawa dz. 1/154 km 7 wnętrzowa miejska 400 
32. Marszałki Ligota Turawa Bukowa wnętrzowa kontenerowa 160 
33. Węgry z-dy utylz. Węgry  Zakł. Utyl. dz. 719/72 wnętrzowa wieżowa 160 
34. Węgry Wieś Węgry Średnia wnętrzowa wieżowa 160 
35. Zawada 1 Zawada Oleska wnętrzowa wieżowa 250 
36. Habitat-1 Zawada Rzeczna wnętrzowa kontenerowa 400 
37. Habitat-2 Zawada Dębowa wnętrzowa kontenerowa 400 
38. Zawada-3 Zawada Wodociągowa wnętrzowa kontenerowa 250 
39. Zawada-4 Zawada Osiedlowa wnętrzowa kontenerowa 250 
40. Zawada Oleska Zawada Oleska wnętrzowa kontenerowa 250 
41. Zawada Mieszko  Zawada Wodociągowa wnętrzowa w obcym bud. 400 
42. Bierdzany Wieś Bierdzany dz. 656/80 km 2  wnętrzowa wieżowa 160 
43. Kadłub Turawski Kadłub Turawski dz. 495 km 2  wnętrzowa wieżowa 160 
44. Ligota Turawska 1 Ligota Turawska Kadłubska wnętrzowa kontenerowa 250 
45. Zakrzów Tur. Wieś Zakrzów Turawski dz. 65 km 4 wnętrzowa wieżowa 100 
46. Zakrzów Tur. Kolonia 1  Zakrzów Turawski Kolonia wnętrzowa wieżowa 50 
47. Zakrzów Tur. Kolonia 2 Zakrzów Turawski Główna wnętrzowa wieżowa 160 
48. Bierdzany-Folwark - - słupowa STSp 20/250 63 
49. Bierdzany Polna - - słupowa STS 20/250 160 

 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
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L.p. Nazwa stacji 
transformatorowej 

Lokalizacja / 
Miejscowość Ulica Rodzaj 

stacji Typ 

Moc 
transfor-
matora 
[kVA] 

50. Bierdzany Stawowa  - - słupowa STS 20/250 100 
51. Bierdzany Szkolna - - słupowa STSa 20/250 100 
52. Kotórz Mały OTL - - słupowa STSpb 20/250 250 
53. Kotórz Mały Wodna - - słupowa STSa 20/250 160 
54. Kotórz Wielki Leśna - - słupowa STSKb 20/400 100 
55. Kotórz Wielki 2 - - słupowa STS 20/250 100 
56. Kotórz Wielki Polna - - słupowa STSKpo 20/400 100 
57. Marszałki Wodociągi - - słupowa STSa 20/250 160 
58. Osowiec Srebrna - - słupowa STSKpo 20/400 63 
59. Osowiec Cmentarna - - słupowa STSa 20/250 100 
60. Osowiec Dworcowa - - słupowa STSa 20/250 100 
61. Osowiec Jełowska - - słupowa STSa 20/250 100 
62. Osowiec Węgry  - - słupowa STS 20/250 250 
63. Rzędów Kadłubska - - słupowa STS 20/250 100 
64. Rzędów Letniskowa  - - słupowa STSR 20/400 100 
65. Szczedrzyk LKS - - słupowa STS 20/100 100 
66. Trzęsina Osiedle - - słupowa STSKpa 20/400 100 
67. Turawa Deszczownia - - słupowa STSo-2-20/400 75 
68. Turawa Marszałki - - słupowa STSa 20/250 160 
69. Turawa Ogrodowa - - słupowa STSPo 20/400 63 
70. Turawa PGR - - słupowa STS 20/250 160 
71. Turawa Piekarnia - - słupowa STSKp 20/250 100 
72. Węgry Kotorska - - słupowa STSb 20/250 160 
73. Węgry Młyńska - - słupowa STSb 20/250 100 
74. Węgry Opolska - - słupowa STS 20/250 160 
75. Zawada 2 - - słupowa STSpb 20/250 160 
76. Zawada Kępska - - słupowa STSa 20/250 250 
77. Zawada Poprzeczna - - słupowa STSKpo 20/400 160 
78. Zawada RSP - - słupowa STSa 20/250 400 
79. Zawada Turawska  - - słupowa STSa 20/250 250 
 
Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
 
Najważniejsze zamierzenia inwestycyjne w najbliższych latach na terenie Gminy Turawa 
dotyczyć będą: 
 

 modernizacji linii SN Turawa Opolska - Trzęsina - Osowiec, 
 modernizacji linii kablowej SN Turawa Elektrownia - Turawa Tartak, 
 modernizacji   linii kablowej SN Turawa Tartak - Turawa Opolska, 
 budowy węzła sieciowego 15/0,4kV w Turawie Marszałkach ul. Sosnowa. 

 

Modernizacji wymagają ciągi powietrzne 15kV wymienione powyżej. W sieci 15kV istnieją 
rezerwy mocy.  
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Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej 
 

Tabela 20.  Zapotrzebowanie Gminy Turawa na energię elektryczną (umowy kompleksowe i dystrybucyjne)  
w latach 2010-2014 w podziale na grupy taryfowe 
 

Lata Nazwa Grupa taryfowa 
Ilość odbiorców [szt.] Dostarczona energia [MWh/rok] 

GRUPA TARYFOWA A (odbiorcy zasilani z sieci WN 110kV - huty, kopalnie, stocznie, duże fabryki) 
2010 Gmina Turawa 0 0 
2011 Gmina Turawa 0 0 
2012 Gmina Turawa 0 0 
2013 Gmina Turawa 0 0 
2014 Gmina Turawa 0 0 
GRUPA TARYFOWA B (odbiorcy zasilani z sieci SN od 1kV do 110kV - duże przedsiębiorstwa, szkoły, fermy kurze, 

ubojnie itp.) 
2010 Gmina Turawa 6 4 605 
2011 Gmina Turawa 7 4 817 
2012 Gmina Turawa 1 5 084 
2013 Gmina Turawa 8 5 691 
2014 Gmina Turawa 7 5 713 

GRUPA TARYFOWA C (odbiorcy zasilani z sieci NN do 1kV - średnie i małe firmy, tj.: sklepy, restauracje) 
2010 Gmina Turawa 398 4 999 
2011 Gmina Turawa 404 5 027 
2012 Gmina Turawa 343 2 445 
2013 Gmina Turawa 320 2 808 
2014 Gmina Turawa 319 2 615 

GRUPA TARYFOWA G (odbiorcy indywidualni zużywający energię  na potrzeby gospodarstw domowych)  
2010 Gmina Turawa 4 220 12 478 
2011 Gmina Turawa 4 221 12 578 
2012 Gmina Turawa 4 339 13 537 
2013 Gmina Turawa 4 429 15 173 
2014 Gmina Turawa 4 455 14 921 

RAZEM 
2010 Gmina Turawa 4 624 22 082 
2011 Gmina Turawa 4 632 22 422 
2012 Gmina Turawa 4 683 21 066 
2013 Gmina Turawa 4 757 23 672 
2014 Gmina Turawa 4 781 23 249 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
 
W 2014 r. liczba odbiorców energii elektrycznej wyniosła łącznie 4 781 i zwiększyła się  
w stosunku do roku 2010 o 157 odbiorców (3,28%).  
 

W roku 2014 zużycie energii elektrycznej wyniosło łącznie 23 249 MWh/rok i wzrosło  
w stosunku do roku 2010 o 1 167   MWh/rok (5,02%).  

Od kilku lat notuje się wzrost odbiorców energii elektrycznej w grupie taryfowej G (odbiorcy 
indywidualni zużywający energię  na potrzeby gospodarstw domowych). W 2010 r. liczba 
odbiorców z grupy taryfowej G wynosiła 4 220, a w 2014 r. 4 455 (wzrost  o 5,27%).  Spadek 
notuję się w grupie taryfowej C  (odbiorcy zasilani z sieci NN do 1kV - średnie i małe firmy,  
tj.: sklepy, restauracje). W 2010 r. liczba odbiorców z grupy taryfowej C wynosiła 398,  
a w 2014 r. 319 (spadek o 19,85%). W grupie taryfowej B (odbiorcy zasilani z sieci SN od 1kV 
do 110kV - duże przedsiębiorstwa, szkoły, fermy kurze) w ostatnich latach liczba odbiorców 
jest na podobnym poziomie. 
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3. Emisja CO2 w roku bazowym 
 

3.1. Metodologia opracowania 

3.1.1. Zakres inwentaryzacji 
 

W metodologii wyboru jednostek generujących CO2 w Gminie Turawa zastosowano podejście 
terytorialne, w którym granica inwentaryzacji jest ściśle powiązana z granicą administracyjną. 
W ramach niniejszego Planu utworzono bazę danych na podstawie informacji dotyczących 
charakterystyki energetycznej: 
 

 budynków, wyposażenia/urządzeń komunalnych np. jednostki uzdatniania wody, 

centra recyklingu i kompostownie, 

 budynków, wyposażenia/urządzeń niekomunalnych, np. budynki i urządzenia sektora 

usługowego, przemysłowego, niebędące własnością organu lokalnego i nie podlegające 

jego zarządzaniu (np. biura prywatnych firm, banki, MŚP, placówki komercyjne  

i handlu detalicznego, szpitale itd., niekomunalne oświetlenie), 

 spółdzielni mieszkaniowych, 

 transportu, w tym: tabor gminny, transport publiczny oraz transport prywatny, 

 oświetlenia ulic, 

 lokalnej produkcji energii (głównie OZE). 
 

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego wskutek 
zużycia energii na terenie Gminy Turawa w roku bazowym. BEI pozwala zidentyfikować 
główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio zaplanować i uszeregować pod 
względem ważności środki jej redukcji. BEI stanowi instrument umożliwiający władzom 
lokalnym pomiar efektów zrealizowanych działań związanych z ochroną klimatu.  
Do przygotowania inwentaryzacji wykorzystano jako podstawę wytyczne Porozumienia 
Między Burmistrzami „How to fill In the Sustainable Energy Action Plan template?”. Wytyczne 
dają również możliwość określania emisji wynikającej tylko i wyłącznie z finalnego zużycia 
energii in situ jak iw sposób bardziej pełny, poprzez zastosowanie oceny cyklu życia 
produktów i usług (tzw. LCA – Life Cycle Assessment). Podejście standardowe jest bardziej 
precyzyjne w wyznaczaniu wielkości emisji (mniejszy szacunkowy błąd) natomiast podejście 
LCA, pomimo swojej większej niedokładności daje pełniejszy obraz wielkości emisji, który 
uwzględnia również częściowe emisje wynikające z procesu wytwarzania i transportu 
(dostawy) danego produktu usługi. Z tego też powodu w podejściu LCA energia elektryczna 
pochodząca z odnawialnych źródeł energii nie jest traktowana jako bezemisyjne źródło energii.  

Zasady ogólne  

Rok bazowy - Jako rok bazowy wytyczne wskazują 1990 rok. Dla potrzeb określenia celu 
redukcji i zaplanowania działań konieczne jest opracowanie inwentaryzacji dla jak najbardziej 
aktualnego roku. Dla Gminy Suchożebry inwentaryzacja prowadzona była dla roku 2010.  
Dla 2010 roku były dostępne dane dla wszystkich wymaganych sektorów. 
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 Wyjątek stanowi inwentaryzacja dla budynków mieszkalnych, gdzie zużycie energii określono 
dla roku 2014 i przy założeniu zapotrzebowania na ciepło na 1 m2 powierzchni użytkowej 
oszacowano zużycie energii oraz proporcję poszczególnych paliw dla roku bazowego.  

Zakres inwentaryzacji - inwentaryzacją objęta została emisja CO2 wynikająca ze zużycia 
energii finalnej na terenie Gminy Turawa. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie: 
energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemysłowe), 
energii elektrycznej, energii ze źródeł odnawialnych. Z inwentaryzacji wyłączony jest przemysł 
(także duże źródła spalania) objęty wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji 
CO2.  

Zasięg terytorialny inwentaryzacji - w celu sporządzenia inwentaryzacji należy wyznaczyć 
jej granice, czyli określić, które źródła emisji włączyć do inwentaryzacji. Definicja granic 
inwentaryzacji będzie miała wpływ na jej końcowy efekt, ponieważ określi, które źródła emisji 
będą w niej zawarte, a które z niej wyłączone. Dla samorządu lokalnego gmin wyznaczono 
dwie granice:  

 granica organizacyjna – obejmuje wszelkie działania będące w zasięgu bezpośredniej 
kontroli samorządu lokalnego. Tam gdzie kończy się granica organizacyjna samorządu 
(sektor publiczny) zaczyna się granica społeczeństwa (sektor prywatny). W przypadkach, 
gdy aktywności obu sektorów pokrywają się ze sobą, należy przyjąć zasadę 
proporcjonalności emisji zależnej od udziałów danego sektora w strukturze własnościowej 
danego podmiotu, 
 

 granica geopolityczna – zawiera fizyczny obszar lub region, będący we władaniu 
samorządu lokalnego.  

Dodatkowo istotne są:  

 ramy czasowe – gmina biorąca udział w projekcie powinna sama wyznaczyć ramy 
czasowe inwentaryzacji tak, aby dostosować je do lokalnych uwarunkowań. 
Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej rok bazowy, w stosunku do którego 
odniesiony będzie cel redukcji emisji.  

Granica organizacyjna – analiza aktywności samorządu. Analiza emisji związana  
z aktywnością samorządu lokalnego obejmuje emisje powstałe na skutek użytkowania 
wszystkich środków trwałych oraz mediów. Wszystkie emisje powstałe na skutek działalności 
samorządu lokalnego są uwzględniane, bez względu na to gdzie powstały. W niektórych 
przypadkach, w szczególności w kwestiach zużycia energii, emisja często występuje poza 
granicami geopolitycznymi samorządu lokalnego. Fizyczna lokalizacja źródła powstawania 
emisji, w większości przypadków, nie jest istotna przy podejmowaniu decyzji, które emisje 
uwzględnić w analizie.  

Granica geopolityczna – analiza aktywności społeczeństwa. Analiza emisji związana  
z aktywnością społeczeństwa zawiera emisje związane z działalnością powstałą w granicach 
geopolitycznych samorządu lokalnego. Władze lokalne mają wpływ na aktywność 
społeczeństwa poprzez m.in. ustalanie prawa lokalnego, programy edukacyjne czy 
propagowanie wzorów zachowań społecznych. Mimo, że niektóre samorządy lokalne mogą 
mieć ograniczony wpływ na poziom emisji z poszczególnych działań, należy podjąć starania 
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dokonania precyzyjnej analizy wszystkich działań, które skutkują emisją CO2 w celu uzyskania 
kompletnej wiedzy o emisjach z terenu Gminy Turawa.  

Podczas inwentaryzacji wykorzystane zostały metodologie niezbędne dla uzyskania najlepszej 
jakości danych:  

 Metodologia „bottom-up” polega na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka 
podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby 
dane były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa 
prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i obróbce danych oraz 
niepewność, czy cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu,  
 

 Metodologia „top-down” polega na pozyskaniu zagregowanych danych dla większej 
jednostki obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, ponieważ 
jest mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla 
danego obszaru lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak najwierniej 
obrazowały zaistniałą sytuację. Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość 
danych, która może ukryć trendy, mogące pojawić się przy większej rozdzielczości.  
 

3.1.2. Metodologia obliczeń 
 

Dla oszacowania wielkości gazów cieplarnianych z paliw energetycznych przyjęto wskaźniki 
prezentowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Wartości tych 
wskaźników oparte są na domyślnych wskaźnikach emisji C podawanych w wytycznych 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Do obliczeń emisji wynikającej z eksploatacji energii elektrycznej wykorzystano referencyjny 
wskaźnik  emisyjności dwutlenku węgla dla produkcji energii elektrycznej podany przez Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, tj. 0,760 Mg/MWh. Zgodnie z wytycznymi 
(„Poradnik: Jak przygotować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”). 
 

Powyższe założenie zróżnicowało poszczególne wskaźniki z podziałem na bieżące lata. 
Wskaźnik emisji pozostałych paliw przyjęto zgodnie z zaleceniami „Poradnika: Jak 
przygotować plan…” oraz KOBiZE. Wskaźniki wszystkich nośników energii wykorzystywanych 
w niniejszym opracowaniu przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 21. Wartość opałowa oraz wskaźnik emisji podstawowych paliw energetycznych 

Rodzaj paliwa Wskaźnik emisji 
CO2 [kg/TJ] 

Wskaźnik emisji CO2 

[t/MWh] 

Ropa naftowa 73 300 0,264 

Benzyna silnikowa 69 300 0,249 

Olej napędowy 74 100 0,267 

Ciężki olej opałowy 77 400 0,279 

LPG 63 100 0,227 

Ciężka benzyna 73 300 0,264 

Węgiel koksujący 94 600 0,341 

Węgiel brunatny 101 000 0,364 

Łupki naftowe i piaski roponośne 107 000 0,385 

Brykiety z węgla brunatnego 97 500 0,351 

Paliwo brykietowane 97 500 0,351 

Koks z koksowni oraz koks z węgla brunatnego 107 000 0,385 

Koks gazowniczy 107 000 0,385 

Gaz z tlenowych pieców stalowniczych 182 000 0,655 

Gaz ziemny 56 100 0,20196 

Odpady komunalne (z wyłączeniem biomasy) 91 700 0,33 

Odpady przemysłowe 143 000 0,515 

Olej odpadowy 73 300 0,264 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ciepło sieciowe [tCO2/GJ] 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

Energia elektryczna [tCO2/MWh] 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 

Węgiel kamienny[ tCO2/MG] 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 

             Źródło: IPCC, opracowanie własne 

 

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.  

Do obliczeń wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy:  

ECO2 = C x EF 

gdzie:  

ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]  

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]  

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh] 

Założenia dla celów opracowania inwentaryzacji zostały przyjęte również założenia:  

 gmina jest i będzie importerem netto energii elektrycznej, w związku z czym zostanie 
przyjęty wskaźnik emisji średni dla Polski, dla energii elektrycznej sieciowej, 

 dla obliczenia emisji z transportu przyjęte zostaną oszacowane średnie natężenia ruchu 
na drogach przebiegających przez gminę i miasto, uwzględniając przyjęty rodzaj 
pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy itd.) oraz rodzaj stosowanego 
paliwa (benzyna, diesel, LPG); przy obliczaniu emisji z transportu zostanie uwzględniona 
również długość dróg i średni przebieg pojazdów na terenie gminy wg ankiet,  
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 kontynuację trendów gospodarczych zgodnie z prognozą PKB do roku 2024,  
 zostało założeone, że wielkości zużycia paliw i energii będą zgodnie z prognozą zawartą 

w Polityce Energetycznej Polski do roku 2030,  
 zostaną kontynuowane obecne trendy demograficzne,  
 natężenia ruchu zgodnie z metodologią prognoz natężenia ruchu GDDKiA do 2024 roku 

wzrośnie.  

Analiza wyników inwentaryzacji  

Wyniki inwentaryzacji służą do wyznaczenia linii bazowej i określenia spodziewanego trendu 
„podstawowego”. Trend podstawowy oznacza sytuację, w której nie będą prowadzone 
dodatkowe (inne niż dotychczasowe) działania w zakresie redukcji emisji CO2. Trend 
podstawowy powinien być wyznaczony dla poszczególnych rodzajów źródeł tak, aby było 
możliwe rozróżnienie trendów przeciwstawnych, np.:  

 trend wzrastający – emisja CO2 z komunikacji indywidualnej – w związku z dynamicznym 
przyrostem ilości pojazdów  

 trend opadający – emisja CO2 z kotłowni lokalnych – w związku z zastosowaniem nowych 
technologii (kotły, sieci preizolowane).  

3.1.3. Pozyskanie danych 

 
Baza danych do analiz powstała z wykorzystaniem metody „bottom up, top down”. Procedura 
ta obejmuje bezpośrednią ankietyzację podmiotów eksploatujących energię finalną oraz 
wykorzystanie informacji ogólnie dostępnych m.in. w GUS. Dążąc do przygotowania bazy 
danych wszystkie działania ukierunkowano na szczegółową miarodajną metodę „top down”. 
Metoda „bottom up” stanowi jedynie uzupełnienie informacji, przydatnych przede wszystkim 
w analizie prognozy zmian w perspektywie 2020 roku. 
 

Schemat 4.  Metody pozyskania danych inwentaryzacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Do opracowania emisji konieczne było zebranie danych dotyczących nośników energii, 
wykorzystana została metodologia „top-down” oraz „bottom - up” – ankiety oddzielne dla 
każdego inwentaryzowanego sektora. Wielkości zużycia podawane są z zestawień znajdujących 

• wykorzystanie informacji od poszczególnych odbiorców
• szczegółowa analiza emisjii
• metoda pracochonna
• oparta na badaniu terenowym

• ogólne wskaźniki rozwoju sytuacji
• analiza sektorów, działów oraz grup gospodarczych
• statystyczne podejście 
• szybka metoda
• wykorzystanie dsanych GUS, literatury
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się w dyspozycji Urzędu Gminy Turawa, danych statystycznych GUS oraz dokumentów 
planistycznych Urzędu.  

Pozyskanie danych - emisja bezpośrednia CO2  

Inwentaryzacja emisji bezpośredniej CO2 odbywa się wg rodzajów źródeł.  

Źródła komunikacyjne - transport  

Do wyznaczenia emisji ze źródeł komunikacyjnych zostały wykorzystane wskaźniki emisji 
opracowane w ramach CORINAIR. W arkuszu kalkulacyjnym obliczono odpowiednie 
wskaźniki dla poszczególnych rodzajów środków transportu, średniej ilości przejechanych 
kilometrów w ciągu roku wg ankietyzacji mieszkańców. Dodatkowo wyliczono emisję CO2  
z tranzytu uwzględniając średnie natężenie ruchu wg Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 na 
odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Gminy Turawa. 

Wyliczenia obejmują: 

 flota municypalna (pojazdy należące jednostek OSP),  
 pojazdy należące do firm,  
 pojazdy należące do mieszkańców miasta,  
 tranzyt pojazdów obcych. 

Źródła gminne 

Do wyznaczenia emisji źródeł gminnych wykorzystano dane z przeprowadzonej ankietyzacji:  

 ogrzewanie obiektów komunalnych (urząd, szkoły, inne obiekty instytucji podległych 
gminie),  

 ogrzewanie budynków/obiektów handlowo-usługowych (przychodnie),  
 ogrzewanie budynków indywidualnych,  
 ilości lamp świetlnych,  
 zużycie energii elektrycznej w budynkach gminnych, które określone zostało na podstawie 

inwentaryzacji faktur za energię elektryczną we wszystkich jednostkach,  
 paliwa płynne – zużycie określono na podstawie inwentaryzacji faktur za paliwo,  
 zużycia paliw transportowych na podstawie inwentaryzacji faktur, ilości przejechanego 

dystansu, itd.  

Pozyskanie danych - Emisja pośrednia CO2  

Emisja pośrednia obliczana jest na podstawie zużycia energii elektrycznej na terenie  gminy. 
Dane o całkowitym zużyciu energii są pozyskiwane z zakładów energetycznych. Dodatkowo 
pozyskiwane są dane o ilości zakupionej energii elektrycznej z zielonym certyfikatem. Zużycie 
energii elektrycznej jest dzielone na podstawowe sektory:  

 Sektor komunikacji,  
 Sektor „gminny” – instytucje podległe gminie,  
 Sektor handlowo-usługowy,  
 Użytkownicy indywidualni.  
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Bazując na zebranych danych ankietowych została opracowana baza danych o zużyciu energii, 
paliw oraz o wielkości energii pozyskiwanej z OZE. Następnie dokonana została analiza danych 
z bazy pod kątem zużycia energii oraz emisji CO2. Poziom zużycia energii i jego zmiany  
w sektorze komunalnym z podziałem na podsektory (budynki, oświetlenie publiczne itp.) oraz 
nośniki energii. Wskaźniki emisji CO2 Dla określenia wielkości emisji przyjęto standardowe 
wskaźniki emisji. Wskaźniki te nie oddają pełnej wielkości emisji wynikającej z cyklu życia 
produktów i usług (metodologia LCA), charakteryzują się jednak większą dokładnością  

PGN zakłada przede wszystkim określenie wielkości bazowej emisji CO2 w jednostkach 
użyteczności publicznej. Są to podmioty zarządzane przez władze gminy, zatem to właśnie 
Gmina Turawa podejmie odpowiednie kroki w celu zmniejszenia poziomu emisji.  
W opracowaniu wykorzystano informacje dostarczone przez: 
 

 Urząd Gminy Turawa:  
 

 Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
 Referat Budownictwa, 
 Referat Planowania, Finansów i Podatków. 

 
 Jednostki Podległe:  

 

 Instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie, Filia Biblioteczna  
w Ligocie Turawskiej, Filia Biblioteczna w Zawadzie, Filia Biblioteczna w Węgrach).  

 Oświata: Publiczne Gimnazjum w Turawie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Zawadzie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach, Publiczne Przedszkole  
w Turawie, Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym, Publiczne Przedszkole  
w Zawadzie, Publiczne Przedszkole w Bierdzanach). 

 Pomoc Społeczna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie. 
 Ochrona Zdrowia: Ośrodek Zdrowia w Turawie, Ośrodek Zdrowia w Osowcu.  

 

Ponadto dane były pozyskiwane z:   
 wspólnot mieszkaniowych, 
 przedsiębiorstw energetycznych PGE Obrót S.A., PGE Dystrybucja S.A., 
 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., 
 ankietyzacji,  
 Głównego Urzędu Statystycznego. 

3.2. Analiza głównych źródeł emisji 

3.2.1. Sektor działalności publicznej  
 
Sektor obejmuje budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej  
ok. 14 321,16 m2, których zarządzanie znajduje się w kompetencjach samorządu Gminy 
Turawa.  System grzewczy tych obiektów jest oparty w głównej mierze na indywidualnych 
kotłach węglowych oraz niewielkiej części budynków – na piecach kaflowych wspartych 
podgrzewaczami elektrycznymi. Przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pomocą instalacji 
elektrycznych, indywidualnych podgrzewaczy wody oraz bojlerów elektrycznych. Szczegółowa 
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charakterystyka energetyczna poszczególnych podmiotów przedstawiona została w poniższej 
tabeli. 
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Tabela  22.  Charakterystyka energetyczna obiektów użyteczności publicznej 

Lp. Nazwa obiektu 

Powierz- 
chnia 

ogrzewana 
(m2) 

Typ kotła, rok 
produkcji 

Moc kotła 
kW 

Cel (c.o., 
c.w.u) 

Rodzaj paliwa 
Ilość zużytego 

opału 
w m3  lub t 

Zużycie energii 
elektrycznej 
w kWh/rok 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

1. Publiczne Gimnazjum w Turawie 
46-045 Turawa, ul. Opolska 47 854 SU70, 2004 r. 

R25, 1993 r. 
70 

116 c.o., c.w.u. 
węgiel węgiel 19t 19t 

32 478 31 688 
koks koks 10t 7t 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu 
46-023 Osowiec, ul. Lipowa 8 830 Piec na ekogroszek 90 c.o., c.w.u. eko-

groszek 
eko-

groszek 30t 30t 

10 872 11 321 
3. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu 
Oddział Szkolny 

46-023 Osowiec, ul. Fabryczna 1 
850 Piec na ekogroszek 120 c.o., c.w.u. eko-

groszek 
eko-

groszek 20t 20t 

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Ligocie Turawskiej 
46-046 Ligota Turawska, ul. Główna 32 

749 Kocioł węglowy  
z zasobnikiem, 2010  75 c.o., c.w.u. 

węgiel, 
eko-

groszek 

eko-
groszek 

brunatny 
22t 18t 12 984 12 928 

5. Oddział Przedszkolny Zakrzów Turawski 
46-046 Ligota Turawska, ul. Główna 20 133,52 

Kocioł węglowy, 
2009 r.  

 
38 c.o., c.w.u. węgiel 

kamienny  
węgiel  

kamienny 10,2t 9t 12 103 12 019 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie 
46-022 Zawada, ul. Kolanowska 400 GP-215-15 Vailland 115 c.o., c.w.u. olej 

opałowy 
olej 

opałowy 7 200l 7 800l 14 500 12 600 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach 
46-046 Bierdzany, ul. Szkolna 1 443 Kocioł, 2003 r. 80 c.o., c.w.u. węgiel  węgiel  13t 11,5t 4 450 4 556 

8. Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym 
46-045 Kotórz Mały,  ul. 1 Maja 5 180,8 Piec na pelet WL 40, 

2007 r. 47 c.o., c.w.u. pelet pelet 23t 13t 12 137 12 264 

9. Publiczne Przedszkole w Turawie 
46-045 Turawa, ul. Opolska 300 WC-28-4, 2004 r. 28 c.o., c.w.u. węgiel  

i drewno 
węgiel  

i drewno 8t 8t 15 780 16 038 

10. Publiczne Przedszkole w Węgrach 
46-023 Osowiec, ul. Opolska 14c 550 Kocioł c.o., 2011 r. 60 c.o., c.w.u. węgiel, 

koks węgiel 11t 
5t 11t 7 560 8 000 

11. Publiczne Przedszkole w Zawadzie 
46-022 Zawada, ul. Oleska 26 190 KW-EKOCENTR, 

2008 r. 75 c.o., c.w.u. eko-
groszek 

eko-
groszek 9t 6t 8 942 9 453 

12. Publiczne Przedszkole w Bierdzanach 
46-046 Bierdzany, ul. Szkolna 3a 226,91 KWN SP 60, 2010 r.  60 c.o., c.w.u. miał, 

groszek 
miał, 

groszek 26t 28t 6 387 7 887 

13. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Węgrach 
46-023 Osowiec, ul. Szkolna 16c 708 b.d. 78 c.o., c.w.u. węgiel węgiel 15t 13t 8 491 15 094 

14. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
z Oddziałem Przedszkolnym 

w Kadłubie Turawskim 
46-046 Kadłub Turawski, ul. Główna 12 

470 Kocioł  CO miałowo-
węglowy, 2010 r. 71 c.o., c.w.u. węgiel, 

miał 
węgiel, 

miał 15t 13t 4 100 4 300 
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Lp. Nazwa obiektu 

Powierz- 
chnia 

ogrzewana 
(m2) 

Typ kotła, rok 
produkcji 

Moc kotła 
kW 

Cel (c.o., 
c.w.u) 

Rodzaj paliwa 
Ilość zużytego 

opału 
w m3  lub t 

Zużycie energii 
elektrycznej 
w kWh/rok 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

15. Kubusiowa Akademia w Rzędowie 
46-045 Rzędów, ul. Opolska 3 70,30 2010 r. 20 

c.o., c.w.u. 
węgiel węgiel 4,81 4,95 475 785 

16. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie 
Turawa, ul. Opolska 39c 86,00 1983 r. 20 

c.o., c.w.u. 
węgiel węgiel 6t 4t 4 130 4 826 

17. 
Filia Biblioteczna w Ligocie Turawskiej  
46-046 Ligota Turawska, ul. Główna 21 50,00 Piec akumulacyjny - 

c.o., c.w.u. energia 
elektr. 

energia 
elektr. - - 15 784 10 684 

18. 
Fila Biblioteczna w Zawadzie 
46-022 Zawada, ul. Oleska 21 40,00 Piec na ekogroszek b.d. 

c.o., c.w.u. eko-
groszek 

eko-
groszek 3t 3t 1 210 1 286 

19. 
Fila Biblioteczna w Węgrach 
46-023 Węgry, ul. Opolska 31 40,00 Piec gazowy - 

c.o., c.w.u. 
gaz gaz 450l 450l 865 892 

20. Budynek Urzędu Gminy Turawa 
46-045 Turawa, ul. Opolska 39c 1 916,30 BUDERUS 

GE 150 b.d. 
c.o., c.w.u. olej 

opałowy 
olej 

opałowy 19 856l 21 332l 48 000 47 450 

21. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Turawie 
46-045 Turawa, ul. Opolska 39 c 

67,13 BUDERUS GE 150 
- c.o., c.w.u. olej 

opałowy 
olej 

opałowy opłata ryczałtowa 2 771 2 695 (pomieszczenia znajdują się  
w budynku UG Turawa) 

22. 
Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Turawie 
46-045 Turawa,  ul. Opolska 39c 

54,33 BUDERUS GE 150 
- c.o., c.w.u. olej 

opałowy 
olej 

opałowy opłata ryczałtowa 1 429 1379 (pomieszczenia znajdują się  
w budynku UG Turawa) 

23. 
OSP Bierdzany 

46-046 Bierdzany, ul. Szkolna 18 276,00 Piec c.o. b.d. 
c.o., c.w.u. 

drewno drewno 2 m3 2 m3 2 750 2 800 

24. 
OSP Kadłub Turawski 

46-046 Kadłub Turawski, ul. Opolska 11 
(DFK Mniejszość Niemiecka, ZOZ) 

190,00 Kocioł opalany 
węglem i drewnem b.d. 

c.o., c.w.u. miał 
węglowy 

 
miał 

węglowy 8t 8t 3 477 3 609,47 

25. 
OSP Kotórz Wielki 

46-046 Kotórz Wielki, ul. Opolska 21 170,00 Kocioł opalany 
węglem b.d. c.o., c.w.u. eko-

groszek 
eko-

groszek 3,5t 3,5t 1 223 1 277 

26. 
OSP Ligota Turawska 

Ligota Turawska,  ul,  Kadłubska 1a 
(OSP, TSKN, TP, Izba Regionalna) 

372,00 Kocił c.o. b.d. c.o., c.w.u. 

eko-
groszek 

eko-
groszek 4t 4t 

6 000 6 000 
drewno drewno 10m3 10m3 

27. OSP Osowiec, Osowiec, Lipowa 4 
(OSP, TSKN) 282,04 Kocioł opalany 

węglem b.d. c.o., c.w.u. węgiel węgiel 5t 5t 3 358 3 312 

28. 
OSP Zawada, Zawada, ul. Oleska 29 

(OSP, Biblioteka, świetlica środowiskowa) 164,00 Kocioł opalany 
ekogroszkiem b.d. c.o., c.w.u. eko-

groszek 
eko-

groszek 2t 2t 1 300 1 300 
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Lp. Nazwa obiektu 
Powierz- 

chnia 
ogrzewana 

Typ kotła, rok 
produkcji 

Moc kotła 
kW 

Cel (c.o., 
c.w.u) 

Rodzaj paliwa 
Ilość zużytego 

opału 
w m3  lub t 

Zużycie energii 
elektrycznej 
w kWh/rok 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

29. 
Budynek gminny 

Osowiec, ul. Oleska 4 
(Ośrodek Zdrowia) 

140 
163,86 

92,2 

Kocił c.o. 
Ogrzewanie gazowe 

Kocił c.o. 
b.d. c.o., c.w.u gaz gaz 4 500l 4 500l 2 956 3 058,52 

30. Ośrodek Zdrowia w Turawie 
Turawa, ul. Opolska 39c 163,14 BUDERUS 

GE 150 105 c.o., c.w.u olej 
opałowy 

olej 
opałowy 2 800l 2 950l 2 570 2 617 

31. Bastion 
Bierdzany, ul. Polna 1a 520 b.d. b.d. c.o., c.w.u nieopalany 2 170 2 200 

32. 
Budynek Caritas 

Kotórz Mały, ul. Boczna 1 
+ budynek kotłowni 

166,81 Kocioł opalany 
ekogroszkiem b.d. c.o., c.w.u eko-

groszek 
eko-

groszek 9t 9t 12 907 13 303 

33.  WIK Turawa w Turawie 57,00 Kocioł c.o. 17-20 c.o., c.w.u 
węgiel ogrzew. 

elektrycz. 
2t ogrzew. 

elektrycz. 7 667 12 000 
drewno 1m3 

34. 
Budynek LZS, Boisko 

Kotórz Mały, ul. Boiskowa 1 
(LZS Kotórz Mały) 

420 Kocioł c.o. b.d. c.o., c.w.u węgiel węgiel 
 

2t 2t b.d. b.d. 

35. 

Budynek gminny 
Kotórz Wielki, ul. Opolska 15 

(świetlica  środowiskowa, pracownia 
ORANGE, KLUB POD  LIPĄ) 

120,00 Kocił opalany 
węglem b.d. c.o., c.w.u eko-

groszek 
eko-

groszek 4t 4t 1 683 1 704,23 

36. 
Budynek LZS 

Ligota Turawska, ul. Dworska 2B 
użytkownik LZS Ligota Turawska 

250,00 Piec c.o. b.d. c.o., c.w.u węgiel 
 

węgiel 
 

3t 3t 4 639 4 728 

37. OSP Rzędów 
ul. Opolska 3 167,30 Brak kotła, grzejnik 

elektryczny b.d. c.o., c.w.u - - - - 168 172 
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Lp. Nazwa obiektu 
Powierz- 

chnia 
ogrzewana 

Typ kotła, rok 
produkcji 

Moc kotła 
kW 

Cel (c.o., 
c.w.u) 

Rodzaj paliwa 
Ilość zużytego 

opału 
w m3  lub t 

Zużycie energii 
elektrycznej 
w kWh/rok 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

38. 
Budynek wielofunkcyjny w Węgrach 

Węgry, ul. Opolska 14 
(Sołectwo, Biblioteka, PZW, TSKN) 

100,00 Grzejniki elektryczne b.d. c.o., c.w.u en. elektry-
czna 

en. elektry-
czna b.d. b.d. 7 791 7 890,91 

39. 
LZS Turawa 

(szatnia) 40,00  Bez ogrzewania b.d. - bez ogrze-
wania 

bez ogrze-
wania b.d. b.d. 1 138 1 224 

40. 
LZS, Boisko sportowe 

Osowiec, ul.  Dworcowa 113,00 b.d. b.d. - gaz / 
butla 

gaz / 
butla b.d. b.d. 6 400 6 500 

41. 
Budynek LZS 

Ligota Turawska, ul. Dworska b.d. Kocioł c.o. b.d. c.o., c.w.u b.d. b.d. b.d. b.d. 3 763 3 878,76 

42. 
Apteka Aronia 

Turawa, ul. Opolska 39c 49,60 
BUDERUS 

GE 150 
(UG Turawa) 

b.d. c.o., c.w.u olej 
opałowy 

olej 
opałowy 1 900 1950 b.d. b.d. 

43. 
Lokal wynajmowany przez 

PZU (przedstawiciel/Agent PZU) 4,00 
BUDERUS 

GE 150 
(UG Turawa) 

b.d. c.o., c.w.u olej 
opałowy 

olej 
opałowy b.d. b.d. b.d. b.d. 

44. 
Lokal wynajmowany przez 

Bank Spółdzielczy w Łubnianach 
46-024 Łubniany, ul. Osowska 1 

37,40 
BUDERUS 

GE 150 
(UG Turawa) 

b.d. c.o., c.w.u olej 
opałowy 

olej 
opałowy b.d. b.d. b.d. b.d. 

45. 
Lokal gabinetu dentystycznego 

Mariusza Poręby 45,28 
BUDERUS 

GE 150 
(UG Turawa) 

b.d. c.o., c.w.u olej 
opałowy 

olej 
opałowy 1 600 1650 b.d. b.d. 

46. Hydrofornia  74,24 Brak ogrzewania - - - - - - - - 
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Lp. Nazwa obiektu 
Powierz- 

chnia 
ogrzewana 

Typ kotła, rok 
produkcji 

Moc kotła 
kW 

Cel (c.o., 
c.w.u) 

Rodzaj paliwa 
Ilość zużytego 

opału 
w m3  lub t 

Zużycie energii 
elektrycznej 
w kWh/rok 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

47. OSP Węgry 
Węgry, ul. Opolska 11a 934,00 b.d. b.d. c.o., c.w.u węgiel węgiel 4t 4t 5 689 6 356 

RAZEM: 14 321,16 - - - 

węgiel (t) węgiel (t) 168 160 

303 097 312 076 

koks (t) koks (t) 15 7 

eko-
groszek (t) 

eko-
groszek (t) 97,5 90,50 

olej 
opałowy 

(l) 

olej 
opałowy 

(l) 
33 356 35 682 

pelet (t) pelet (t) 23 13 

drewno 
(m3) 

drewno 
(m3) 13 12 

gaz (l) gaz (l) 4 950 4 950 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Turawa 
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Na potrzeby funkcjonowania całego sektora w roku 2010 zużyto łącznie 2 479,59 MWh energii 
finalnej. Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w tym sektorze był: ekogroszek 868,67  
MWh, węgiel kamienny 688,00 MWh i olej opałowy 355,91 MWh, w dalszej kolejności 
wykorzystywany jest koks 113,30  MWh, biomasa w postaci pelletów 91,08 MWh, drewno 
opałowe 30,59 MWh, miał węglowy 28,89 MWh i gaz 0,06 MWh. Energia elektryczna stanowi 
303,10 MWh.  

Wykres  9.  Zużycie energii finalnej w sektorze użyteczności publicznej [MWh]  

 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Turawa 

 

Działalność omawianego sektora wiązała się z wygenerowaniem do środowiska w roku 
bazowym 925,51 t CO2. Bilans ten tworzy głównie wykorzystanie: ekogroszku 304,90 t CO2, 
węgla kamiennego 237,36 t CO2, energii elektrycznej 230,35 t CO2, oleju opałowego 99,30 t CO2, 
koksu 43,62 t CO2, miału węglowego 9,97 t CO2 i gazu 0,01 t CO2. 

Wykres  10.  Emisja CO2 w sektorze usługowo-użytkowym [t] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Turawa 
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3.2.2. Sektor komunalny 
 

Tabela  23.  Charakterystyka energetyczna budynków i obiektów komunalnych 

L.p. Nazwa i adres 
obiektu 

Powie-
rzchnia 
ogrze-
wana 

Typ 
kotła, 

rok 
produ-

kcji 

Moc kotła 
kW 

Rodzaj paliwa używany do 
ogrzewania obiektu 

Ilość zużytego paliwa w 
ciągu roku 
w m³ lub t 

Zużycie energii 
elektrycznej 
[kWh/rok] 

Roczne koszty energii 
elektrycznej [zł/rok] Ilość 

punktów 
świetlnych 

2010 r. 2010 r. 2014 r. 2010 r. 2014 r. 2010 r. 2014 r. 2010 r. 2014 r. 

1. 

Wodociągi  
i Kanalizacja 

Turawa Sp. z o.o., 
ul. 1 Maja 5, 46-
045 Kotórz Mały 

57 m² 

Buderus 
Funke 
Logica, 
2008 

17-20 kW 
Węgiel 

kamienny, 
drewno 

Kocioł nie 
używany – 

obiekt 
ogrzewany 

elektrycznie 

2 t węgla 
kamiennego, 
1 m³ drewna 

Kocioł nie 
używany – 

obiekt 
ogrzewany 

elektrycznie 

7 667 
(od 

kwietnia) 
12 000 

2 785,52 
(od 

kwietnia) 
5 070,00 12 

2. 

Oczyszczalnia 
Ścieków,  

ul.  Wodna 
46-045 Kotórz 

Mały 

77 m² Obiekt ogrzewany elektrycznie 
388 770 

(od 
kwietnia) 

479 042 
180 486,00 

(od 
kwietnia) 

185 949,00 39 

3. 
Przepompownie 

ścieków / 
pozostałe obiekty 

- 
14 239 

(od 
kwietnia) 

260 935 
8 098 
(od 

kwietnia) 
55 762,00 44 

4. SUW Turawa-
Marszałki 89,6 m² Obiekt ogrzewany elektrycznie 

54 250 
(od 

kwietnia) 
81 525 

36 171 
(od 

kwietnia) 
29 409,00 8 

5. SUW Kadłub 
Turawski 74 m² Obiekt ogrzewany elektrycznie 

46 224 
(od 

kwietnia) 
50 840 

36 171 
 (od 

kwietnia) 
21 872,00 16 

RAZEM: 297,60  2t węgla i 1 m³ drewna 511 150,00 884 342,00 263 711,50 298 062,00 119 

Źródło: WiK Turawa Sp. z o.o. 
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W sektorze wodno-kanalizacyjnym uwzględniono energochłonną infrastrukturę funkcjonującą 
w obrębie Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., na którą składają się zużycie energii przez 
budynki, ujęcia wody, oczyszczalnię ścieków i przepompownie ścieków. Na potrzeby 
funkcjonowania całego sektora w roku 2010 zużyto łącznie 525,1 MWh energii finalnej. Głównym 
nośnikiem energii wykorzystywanym w tym sektorze była: energia elektryczna 511,15 MWh  
i węgiel kamienny 11,66 MWh oraz niewielkie ilości drewna opałowego 2,35 MWh. 
 

Działalność sektora komunalnego wiązała się z wygenerowaniem do środowiska  
ok. 392,50 tCO2 Wartość ta generowana została głownie na skutek eksploatacji energii 
elektrycznej.  
 

3.2.3. Sektor budynków usługowo-użytkowych 
 

Na potrzeby funkcjonowania części zinwentaryzowanej sektora usługowo-użytkowego w 2010 
zużyto łącznie 1 722,39 MWh energii finalnej. Energia ta wykorzystana została na 
funkcjonowanie wysoce energochłonnych urządzeń oraz oświetlenie w budynkach i wyniosła 
588,83 MWh (energia elektryczna). Energia spożytkowana na ogrzewanie obiektów wyniosła 1 
133,56 MWh, w tym energia z węgla kamiennego 704,26 MWh,  oleju opałowego 149,38 MWh, 
drewna opałowego 127,05  MWh, ekorgoszku 118,01  MWh, pelletu 34,80 i gazu 0,07  MWh. 

 

Wykres 11.  Zużycie energii pierwotnej w sektorze handlu i usług w uwzględnieniem poszczególnych 
nośników [MWh] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG  Turawa 

 

Działalność sektora wiązała się z wygenerowaniem do środowiska odpowiednich ilości CO2 

w wysokości 774,00 t CO2. Z analizy danych przedstawionych na poniższym wykresie wynika,  
że bilans ten tworzy głównie wykorzystanie: energii elektrycznej 447,51 t CO2, węgla kamiennego 
243,38 t CO2, oleju opałowego 41,68 t CO2, 41,42 t CO2 oraz gazu propan-butan 0,01 t CO2. 
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Wykres 12.  Emisja CO2 w sektorze usługowo-użytkowym [t] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG  Turawa 

 

3.2.4. Budynki mieszkalne 
 

 

Ankietyzacja budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego 
 

Dane dotyczące charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Turawa 
pozyskano na podstawie ankietyzacji mieszkańców gminy. Otrzymano 802 uzupełnionych 
ankiet od mieszkańców domków jednorodzinnych, w których mieszkańcy wskazali takie 
informacje jak:  

 rodzaj źródła ciepła w budynku, 
 sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 wielkość zużycia paliw w lokalu mieszkalnym, 
 zużycie paliw transportowych w gospodarstwie domowym, 
 określenie potrzeb związanych z modernizacją budynków, 
 posiadane instalacje odnawialnych źródeł energii. 

Wśród źródeł ciepła w poszczególnych budynkach najczęściej występują indywidualne kotły 
grzewcze (704 sztuki). W pozostałych przypadkach źródłem ciepła w mieszkaniach jest 
piec/kuchnia, kominek oraz inne wskazane źródło. 

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) w większości przypadków jest przygotowywana przy pomocy 
indywidualnego kotła grzewczego (w 499 ankietowanych gospodarstwach mieszkalnych).  
W pozostałych przypadkach lub jako dodatkowe wskazane zostały inne źródła – bojler 
elektryczny - 305, gazowy przepływowy podgrzewacz wody - 17, elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody - 43 oraz kolektor słoneczny - 31. W 12 przypadkach wskazano inne źródło.   

Ankietowanych zapytano również o zużycie paliw w lokalu mieszkalnym w ciągu roku.  
We wszystkich ankietowanych mieszkaniach zużyto łącznie najwięcej 2 812 t węgla kamiennego 
i 3 798 m3 drewna oraz 19 800 l oleju opałowego i 65 700 m3 gazu propan-butan. W 43 
przypadkach wskazano inne paliwo wykorzystywane do ogrzewania. 
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Ankieta obejmowała również pytania dotyczące potrzeb modernizacyjnych w gospodarstwach 
domowych. Zapytano o:  
 ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 wymianę okien,  
 ocieplenie dachu/stropodachu,  
 budowę/wymianę źródła ciepła do ogrzewania budynku.  

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonano w ciągu ostatnich 5 lat w 122 gospodarstwach 
domowych. W ciągu najbliższych 5 lat taka modernizacja planowana jest w 186 przypadkach, 
194 właścicieli nie widzi potrzeby ocieplenia ścian.  
 

W ciągu ostatnich 5 lat w 248 gospodarstwach domowych wymieniono okna, w 107 – jest to 
planowane. W 192 budynkach mieszkalnych właściciele nie widzą potrzeby wymiany okien. 
 

Ocieplenie dachu/stropodachu wykonano w ciągu ostatnich 5 lat w 136 gospodarstwach 
domowych. W ciągu najbliższych 5 lat taka modernizacja planowana jest w 121 przypadkach, 197 
właścicieli nie widzi potrzeby ocieplenia dachu/stropodachu.  
 

Budowa nowego albo wymiana istniejącego źródła ciepła została wykonana 
w 105 gospodarstwach domowych. W planach taką modernizację zadeklarowało 168 właścicieli  
(113 gospodarstw chce wymienić na takie sam rodzaj źródła, ale nowsze urządzenie, 17 - na 
pompę ciepła, 36 - na gazowe, 29 - na kocioł na biomasę, 8 - na elektryczne i 16 na inne).  
304 właścicieli nie widzi potrzeby wymiany istniejącego źródła ciepła. 
 

Instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej została wymieniona lub zamontowana 
(w ciągu ostatnich 5 lat) w 102 mieszkaniach, natomiast 114 właścicieli planuje taką modernizację 
w najbliższych latach (59 chce wymienić na takie sam rodzaj źródła, ale nowsze urządzenie, 
 7 – na elektryczne, 21- pompę ciepła, 23 – na kolektory słoneczne, 15 – na kocioł na biomasę  
i 10 na inne). W 331 gospodarstwach właściciele nie przewidują zmian.   
 

Ankietowanych zapytano również o posiadane instalacje odnawialnych źródeł energii oraz 
o chęci do zamontowania takich źródeł. Wyniki ankiety w tym zakresie przedstawia poniższa 
tabela: 
 

Tabela  24. Odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych 

Wyszczególnienie już posiadam chciałbym 
zainstalować 

nie jestem 
zainteresowany 

Kolektory słoneczne 19 246 0 
Fotowoltaika 5 110 0 
Kocioł na biomasę 7 41 0 
Mała turbina wiatrowa 0 4 0 
Pompa ciepła 4 33 0 
Mikrobiogazownia 0 3 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 
 

Zauważalne jest duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. 246 - ankietowanych 
chciałoby zainstalować kolektory słoneczne, 110 instalacje fotowoltaiczne, 33 – pompy ciepła,  
41 – kocioł na biomasę,  4 - małe  turbiny wiatrowe, 3 mikrobiogazownię.  
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Tabela  25.  Charakterystyka energetyczna budynków wielorodzinnych 

L.p. Nazwa 
obiektu 

Rodzaj paliwa używany  
do ogrzewania budynku Budynki 

z c.o. 

 
Powierz-

chnia 
Ilość 

mieszkańców  
w budynku 

Zarzą-
dzający 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

(szt.) 

Powierzchni
a użytkowa 

lokali 
(m2) 

Zużycie energii 
elektrycznej 

(kWh) 

Rodzaj paliwa i 
ilość zużytego 

paliwa 
2010 r. 2014 r.  2010 r. 2014 r. 2010 r. 2014 r. 

1. Oleska 1 olej olej TAK 1293,30 64 SM 

budynki z c.o.  - 
87szt. 

Kotłownia  
o mocy 575 

KW 
budynki bez 
c.o. -173 szt. 

budynki z c.o. 
- 3822 m2 

budynki bez 
c.o. - 9 019 

m2 

1 800 1 800 
olej 

opałowy 
41t 

olej 
opałowy 

32t 
2. Lipowa 1 olej olej TAK 1264,00 57 SM 
3. Lipowa 3 olej olej TAK 1264,20 52 SM 
4. Lipowa 2 węgiel węgiel NIE 565,90 19 SM 

18 600 16 200 
węgiel - 

brak 
danych 

węgiel - 
brak 

danych 

5. Lipowa 8 węgiel węgiel NIE 280,40 12 SM 
6. Oleska 3 węgiel węgiel NIE 280,40 12 SM 
7. Lipowa 14 węgiel węgiel NIE 309,96 13 SM 
8. Lipowa 16 węgiel węgiel NIE 280,40 18 SM 
9. Lipowa 18 węgiel węgiel NIE 280,70 6 SM 

10. Leśna 2 węgiel węgiel NIE 280,40 11 SM 
11. Leśna 4 węgiel węgiel NIE 280,40 12 SM 
12. Leśna 6 węgiel węgiel NIE 280,40 10 SM 
13. Leśna 8 węgiel węgiel NIE 280,40 13 SM 
14. Leśna 10 węgiel węgiel NIE 309,90 15 SM 
15. Leśna 12 węgiel węgiel NIE 281,60 17 SM 
16. Leśna 14 węgiel węgiel NIE 260,00 10 SM 
17. Leśna 16 węgiel węgiel NIE 302,80 13 SM 
18. Leśna 18 węgiel węgiel NIE 280,10 16 SM 
19. Leśna 19 węgiel węgiel NIE 191,10 9 SM 
20. Leśna 21 węgiel węgiel NIE 191,20 9 SM 
21. Dworcowa 4 węgiel węgiel NIE 529,40 23 SM 
22. Dworcowa 6 węgiel węgiel NIE 385,30 17 SM 
23. Dworcowa 5 węgiel węgiel NIE 59,30 2 SM 
24. Dworcowa 7 węgiel węgiel NIE 813,10 39 SM 
25. Dworcowa 9 węgiel węgiel NIE 824,00 33 SM 
26. Dworcowa 11 węgiel węgiel NIE 808,47 39 SM 
27. Fabryczna 4-6 węgiel węgiel NIE 473,10 19 SM 
28. Nowa 1 węgiel węgiel NIE 190,50 10 SM 

Razem: - - - 12840,93 570 - 260 12 841 20 400 18 000 - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Turawa
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Ankietyzacja gospodarstw rolnych 

Ankietyzacją zostały objęte także gospodarstwa rolne na terenie Gminy Turawa. Wpłynęło  
68 wypełnionych ankiet, w których właściciele gospodarstw rolnych udzielili informacji 
dotyczących: 

 wyposażenia technicznego gospodarstwa, 
 zużycia paliw w gospodarstwie rolnym, 
 rodzaju i liczby inwentarza, 
 ilości odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej i roślinnej, 
 zainteresowania możliwością uprawy roślin energetycznych oraz instalacją 

odnawialnych źródeł energii. 

Na poniższym wykresie przedstawiono klasyfikację gospodarstw ze względu na prowadzenie 
produkcji rolnej: 

Wykres 13. Struktura ankietowanych gospodarstw rolnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 

W 31 ankietowanych gospodarstwach znajduj się 72  ciągniki rolnicze, 12 kombajny zbożowe,  
3 – kombajny ziemniaczane, oraz 7 inne maszyny rolnicze. Gospodarstwa te łącznie zużywają  
87 515 l paliw (5 940 l benzyny, 1 501 l LPG oraz 60 165 l oleju napędowego). W ankietach 
wskazano również rodzaj i liczbę inwentarza: 2 967 szt. trzody chlewnej (w tym 317 loch),  
139 szt. bydła (w tym 49 krów), 10 szt. koni oraz 657 szt. drobiu.  

Ankietowani oszacowali ilość odpadów z produkcji zwierzęcej oraz roślinnej. 
W gospodarstwach objętych badaniem wyprodukowano 3 123 t gnojowicy rocznie, 354 ton 
gnojówki, 1 413 t obornika bydła, 2 642 t obornika świń, 17 t odchodów drobiu. Z produkcji 
roślinnej pozostały następujące odpady: 4 015 t słomy suchej, 33 t siana suchego, 13 t trawy 
(kiszonka). 

9 właścicieli gospodarstw wyraziło zainteresowanie uprawą roślin energetycznych (wierzby 
energetycznych, śluzowca pensylwańskiego) na potrzeby kotłów na biomasę lub biogazowni. 
Uprawy te mogłyby być prowadzone na 695 ha.  
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20 właścicieli gospodarstw chciałoby w swoim gospodarstwie zainstalować odnawialne źródła 
energii, głównie kolektory słoneczne (12), turbiny wiatrowe (2), panele fotowoltaiczne (6) oraz 
pompy ciepła (3).  

1 ankietowany jest zainteresowanych udziałem w „Spółdzielni Energetycznej” (spółdzielni, 
której celem jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż, energia ta zostanie 
wyprodukowana z odpadów produkcji roślinnej i zwierzęcej zrzeszonych gospodarstw, 
natomiast zysk z tej działalności zostanie rozdysponowany adekwatnie do ilości 
wprowadzonych przez nich odpadów do np. mikrobiogazowni).  

Wśród potrzeb inwestycyjnych najczęściej wymieniano: zakup maszyn rolniczych  
(21 gospodarstw), budowę/remont budynków (19 gospodarstw), zakup ziemi (13 gospodarstwa). 

3.2.5. Tereny rekreacyjne Jezior Turawskich 
 

Oceny gospodarki niskoemisyjnej, w tym energią elektryczną na terenach rekreacyjnych Jezior 
Turawskich dokonano w oparciu o zebrane informacje podczas inwentaryzacji terenowej oraz 
na podstawie danych z TAURON Dystrybucja S.A. Odział Opole.  

Inwentaryzacja terenowa polegała na zebraniu danych ankietowych dotyczących domów 
letniskowych i obiektów usługowych (restauracje, hotele) oraz wizji lokalnych tych obiektów. 

Dane dotyczące charakterystyki energetycznej domków letniskowych/wypoczynkowych 
pozyskano na podstawie ankietyzacji właścicieli domków letniskowych. Otrzymano  5 ankiet 
od właścicieli domków letniskowych z obszaru przyległego do Jezior Turawskich. 

Dokonano wizji lokalnej 50-ciu domków letniskowych zlokalizowanych wokół jezior 
Turawskich, w których z uwagi na okres zimowy, brak było właścicieli. Opisano aktualną  
i zastaną sytuację w ankietach. Stwierdzono, że z uwagi na fakt, że zdecydowana większość 
domków letniskowych jest użytkowana poza sezonem grzewczym, zużycie opału jest znikome 
w porównaniu do całego sektora mieszkalnego. Źródłem ciepła są najczęściej kominki opalane 
drewnem. Istotne w tym podsektorze jest jedynie zużycie energii elektrycznej.    

Ponadto dane dotyczące zużycia opału i energii elektrycznej pozyskano z kilku większych 
obiektów gastronomicznych i hotelowych funkcjonujących na terenie Jezior Turawskich.  

Powyższe dane uzupełniono o informacje pozyskane z TAURON Dystrybucja S.A. zawierające 
dane o globalnym zużyciu energii przez sektor mieszkalny i usługowy. 

Pełne dane dotyczące zużycia opału i energii elektrycznej z obszaru Jezior Turawskich zawiera 
się w inwentaryzacji sektora mieszkalnego i sektora budynków usługowo-użytkowych.  

Inwentaryzacja energetyczno-środowiskowa sektora mieszkalnego 
 

Cały sektor mieszkalny w Gminie Turawa zużył w roku bazowym 2010 83 717,93 MWh energii 
finalnej. Energia ta wykorzystana została głównie na ogrzewanie oraz cele bytowe 
mieszkańców gminy i wyniosła 71 239,93 MWh (85,10%). Największy udział  w zużyciu  
w sektorze mieszkalnym miał węgiel kamienny 44 722,32 MWh (53,42%) i drewno opałowe  
w ilości 23 528,65 MWh (28,10%).  
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Najmniejszy udział miał gaz propan-butan 1 947,84 MWh (2,33%), olej opałowy 1 037,08 MWh 
(1,24%) i OZE 4,04 MWh (0,005%). Energia elektryczna w zużyciu energii finalnej stanowi 
14,90% (12 478,00 MWh). 

Wykres  14.  Zużycie energii finalnej w sektorze mieszkalnym uwzględnieniem poszczególnych nośników 
[MWh] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 
 

Taka ilość zużywanej energii powoduje emisję CO2 do atmosfery w ilości 25 596,15 t CO2. 
Bilans ten jest tworzony głównie przez wykorzystanie: węgla kamiennego 15 430,13 t CO2  
i energii elektrycznej 9 483,28 t CO2, a w niewielkim stopniu gazu propan-butan 393,39 t CO2  
i oleju opałowego 289,35 t CO2. 
 

Wykres 15. Emisja CO2 w sektorze mieszkalnym [t] 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 
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3.2.6. Oświetlenie uliczne 
 
Na terenie Gminy Turawa  funkcjonuje sieć oświetlenia ulicznego. Wśród opraw 
oświetleniowych zarządzanych przez Urząd Gminy  występują obecnie oprawy LED – 1 310 szt., 
z czego 1 013 szt. ma moc 30W, 284 szt. – 60W, 13 szt. – 90W. 
 

Dokładniejsze dane liczbowe dotyczące roku 2010 i 2014 przedstawia tabela poniżej. 
 

Tabela 26. Zestawienie liczby lamp na terenie Gminy Turawa z podziałem na rodzaj i moc źródła światła 
w 2010 r. i 2014 r. 

Moc nom. 
[W] 

Oprawy 
sodowe 

Oprawy 
metalo-

halogenkowe 

Oprawy 
rtęciowe LED Suma 

liczba liczba liczba liczba liczba 
ROK 2010 r. 

70 518 0 0 0 518 
125 0 0 714 0 714 
250 0 0 59 0 59 

Razem: 518 0 773 0 1 291 
ROK 2014 r. 

30 0 0 0 1013 1013 
60 0 0 0 284 284 
90 0 0 0 13 13 

Razem: 0 0 0 1310 1310 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG  Turaw 

Wykres 14.  Liczba i rodzaj punktów oświetleniowych z wyszczególnieniem mocy 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Turawa 
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Na potrzeby funkcjonowania sektora w 2010 r. zużyto łącznie 555,29  MWh energii 
elektrycznej. W konsekwencji wartość ta wygenerowała emisję na poziomie 422,02 t CO2.  
 

Analiza danych pozyskanych na potrzeby niniejszego opracowania pozwoliła również 
zdefiniować profil zużycia energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach. Funkcja jaką 
pełni oświetlenie oraz długość wymaganej pracy wiąże się z faktem, iż w głównej mierze 
energia spożytkowana jest w okresie od września do kwietnia, natomiast w okresie letnim 
zużycie znacznie spada (w czerwcu nawet o ponad 20% w stosunku do stycznia). 
 

 

3.2.7. Przemysł 
 
 

Na potrzeby funkcjonowania części zinwentaryzowanej sektora przemysłu w 2010 zużyto 
łącznie ok. 1 387,04 MWh energii. Energia ta wykorzystywana została głównie na 
funkcjonowanie energochłonnych urządzeń i oświetlenie w tych budynkach (energia 
eklektyczna - 494,41 MWh) oraz do ogrzewania wody użytkowej, wody technicznej  
i pomieszczeń biurowych oraz produkcyjnych. Do ogrzewania c.w.u. i c.w.t. zużyto 272,26 
MWh węgla kamiennego, 316,03 drewna opałowego i odpadowego, 196,31 ciepła sieciowego, 
59,00 MWh ekogroszka, 34,11 gazu propan-butan i 14,94 oleju opałowego. Taka ilość zużywanej 
energii powoduje emisję CO2 do atmosfery w ilości 540,51 t CO2. 

W PGN nie wskazano zadań inwestycyjnych w obszarze ograniczenia zużycia energii 
w budynkach i urządzeniach przemysłowych oraz dystrybucji ciepła, gdyż podczas ankietyzacji 
tego sektora żaden z przedsiębiorców nie zgłosił konkretnego projektu w tym zakresie. 
 

Niemniej jednak sektor przemysłu został zaprezentowany w opisie stanu obecnego, 
inwentaryzacji i analizie głównych źródeł emisji. Ponadto BEI obejmuje sektor przemysłowy  
i zużycie energii w przemyśle. 
 

Spowodowane jest to faktem, iż istnieje duża możliwość realizacji projektów inwestycyjnych 
związanych z ograniczeniem zużycia energii w zakładach przemysłowych  oraz zakupem  
i montażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej z środków UE dostępnych na 
poziomie regionalnym i krajowym.  
 

Przedsiębiorcy na etapie ankietyzacji wykazywali duże zainteresowanie aplikowaniem środków 
zewnętrznych i deklarowali chęć realizacji projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną 
pod warunkiem pozyskania zewnętrznego dofinansowania.  
 

Konkursy dla przedsiębiorców na projekty dofinansowane z środków UE, będą ogłaszane  
w późniejszym okresie i prawdopodobnym jest, że zajdzie konieczność aktualizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie uwzględnienia inwestycji realizowanych przez sektor 
przemysłu.   
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3.2.8. Transport 
 

Transport prywatny 

W obliczeniach przeprowadzonych przy opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
zdefiniowano poziom emisji CO2 wynikającej z funkcjonowania transportu prywatnego. 
W obliczeniach wykorzystano dane dotyczące natężenia ruchu pojazdów pozyskane na 
podstawie badań modelowych w oparciu o: 

 Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) przeprowadzony na drogach 
wojewódzkich i krajowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Badanie obejmowało rejestrację pojazdów silnikowych korzystających z dróg 
publicznych (w podziale na 7 kategorii): motocykle, samochody osobowe, lekkie 
samochody ciężarowe (dostawcze) samochody ciężarowe bez przyczep, samochody 
ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki rolnicze, 

 Wykorzystano szczegółowy wykaz dróg w poszczególnych kategoriach zarządzania, 
w tym odcinki traktowane jako tranzyt o znacznym nasileniu ruchu pojazdów 
komunikacyjnych oraz lokalne drogi miejskie ze zdecydowanie śladową strukturą 
użytkowania.  

 Ponadto pozyskano szczegółowe informacje dotyczące ilości wraz z strukturą zasilania 
pojazdów zarejestrowanych na obszarze gminy z Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców. 
 

Tabela 27. Charakterystyka zarejestrowanych pojazdów na obszarze Gminy Turawa w latach 2010-2014  
 

Stan na 31.12.2010 r. 

Rodzaj pojazdu Rodzaj paliwa Rodzaj paliwa alternatywnego Liczba 
pojazdów 

MOTOROWER P – benzyna Nie występuje 460 
MOTOCYKL P - benzyna Nie występuje 199 
AUTOBUS D – ON, P - benzyna Nie występuje 31 

CIĄGNIK ROLNICZY D – olej napędowy Nie występuje 230 
SAMOCHÓD SPECJALNY D – ON, P - benzyna Nie występuje 68 

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY do  3500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 401 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY < 3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 222 

SAMOCHÓD OSOBOWY P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 2 433 

RAZEM: 4 044 

Stan na 31.12.2011 r. 
MOTOROWER P – benzyna Nie występuje 497 

MOTOCYKL P - benzyna Nie występuje 214 
AUTOBUS D – ON, P - benzyna Nie występuje 32 

CIĄGNIK ROLNICZY D – ON Nie występuje 237 
SAMOCHÓD SPECJALNY D – ON, P – benzyna Nie występuje 68 

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY do 3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 421 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY < 3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 258 

SAMOCHÓD OSOBOWY P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 2 739 
RAZEM: 4 466 

Stan na 31.12.2012 r. 
MOTOROWER P – benzyna Nie występuje 530 

MOTOCYKL P - benzyna Nie występuje 239 
AUTOBUS D – ON, P - benzyna Nie występuje 35 

CIĄGNIK ROLNICZY D – ON Nie występuje 250 
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SAMOCHÓD SPECJALNY D – ON Nie występuje 71 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY do 3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 543 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY < 3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 295 

SAMOCHÓD OSOBOWY P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 3 106 
RAZEM: 5 069 

Stan na 31.12.2013 r. 
MOTOROWER P – benzyna Nie występuje 558 

MOTOCYKL P - benzyna Nie występuje 272 
AUTOBUS D – ON, P – benzyna Nie występuje 36 

CIĄGNIK ROLNICZY D – ON Nie występuje 321 
SAMOCHÓD SPECJALNY D – ON, P - benzyna Nie występuje 76 

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY  do 3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 443 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY < 3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 336 

SAMOCHÓD OSOBOWY P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 3 445 
RAZEM: 5 487 

Stan na 31.12.2014 r. 
MOTOROWER P – benzyna Nie występuje 586 

MOTOCYKL P - benzyna Nie występuje 304 
AUTOBUS D – ON, P – benzyna Nie występuje 40 

CIĄGNIK ROLNICZY D – olej napędowy Nie występuje 366 
SAMOCHÓD SPECJALNY P - benzyna Nie występuje 81 

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY do3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 456 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY < 3 500 t P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 388 

SAMOCHÓD OSOBOWY P – benzyna, D - ON LPG – gaz płynny (propan butan) 3 859 
RAZEM: 6 080 

Źródło: Centralna Ewidencja Podjazdów i Kierowców 

 
 
Wykres 15. Liczba pojazdów poszczególnych rodzajów zarejestrowanych z terenu Gminy Turawa w 2014 r. 
 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z  Centralnej  Ewidencji Podjazdów i Kierowców 
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Tabela 28. Wykaz samochodów będących na stanie Gminy Turawa 
 

L.p. Nazwa środka transportu Ilość 
szt. 

Rok 
produkcji 

Rodzaj 
paliwa 

Ilość zużywanego 
paliwa w ciągu 

roku 

Planowana 
wymiana 
do 2020 r. 

1. STAR 244 1 1989 ON 97 - 
2. VOLKSWAGEN TRANS. T-4 1 1994 Benzyna 114 - 
3. MERCUR 125 A 1 1962 ON 58 TAK 
4. STAR 244 1 1985 ON 109 - 
5. VOLKSWAGEN TRANS. T-4 1 1993 ON 142 - 
6. MERCEDES BENZ LF-408 G 1 1970 Benzyna 101 TAK 
7. DAF FA1600DT360 1 1982 ON 354 - 
8. JELCZ  004 1 1987 ON 489 - 
9. FORD TRANSIT 1 2009 ON 136 - 
10. JELCZ 005 1 1983 ON 507 - 
11. JELCZ 004 1 1985 ON 565 - 
12. VOLKSWAGEN TRANS. 1,6TD 1 1987 ON 196 - 
13. HONKER  4012 1 1995 ON 59 - 
14. DAIMLER  BENZ  602/35 1 1981 Benzyna 62 TAK 
15. JELCZ 004 1 1990 ON 394 - 
16. VOLKSWAGEN  TRANS. 2.0 1 1992 Benzyna 86 - 
17. MERCEDES  BENZ 1 2014 ON 638 - 
18. TATRA  815P27 1 1990 ON 502 - 

RAZEM: 18 - - 4 609 - 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Turawa 

 

Analiza powyższych danych pozwoliła zdefiniować bilans wykorzystania paliw oraz emisję 
dwutlenku węgla z niej wynikającą. W roku bazowym 2010 na obszarze Gminy Turawa 
wykorzystano łącznie 15 601,74 MWh energii finalnej. Bilans ten tworzy wykorzystanie 
benzyny 6 444,62 MWh, oleju napędowego 5 324,08 MWh i LPG 3 833,04 MWh. 

Wykres 16.  Zużycie energii paliw transportowych z podziałem na nośniki (MWh) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet i danych z bazy CEPIK 
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Wykres 17. Emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania paliw transportowych [t} 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet i danych z bazy CEPIK 

 

Wykorzystanie paliw transportowych wiązało się z wygenerowaniem  łącznie 4 057,29 t CO2. 
Bilans ten tworzy emisja z tytułu eksploatacji benzyny 1 763,85 t CO2, oleju napędowego 1 491,17 
t CO2 oraz  LPG 802,27  t CO2. 

 

3.2.9. Gospodarka odpadami  
 

W latach 2016-2020 Gmina Turawa nie planuje działań inwestycyjnych związanych  
z gospodarką niskoemisyjną w obszarze gospodarki odpadami. Stad też ten obszar nie był 
brany pod uwagę  w bilansie energetyczno-ekologicznym Gminy Turawa. 

 

3.2.10. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie 
 

Wykorzystanie energii z OZE na obszarze Gminy Turawa w roku bazowym 2010 opierało się na 
wykorzystaniu energii wody oraz w niewielkim stopniu na wykorzystaniu energii promienio-
wania słonecznego i energii geotermalnej.  

 

Małe Elektrownie Wodne (MEW) 
 
Na terenie Gminy Turawa funkcjonują dwie MEW: Turawa (o mocy 1,8 MW) i Osowiec-Węgry 
(o mocy 960 kW). 
 

 
Elektrownia wodna Turawa 
 
Jezioro Turawskie powstało na rzece Mała Panew, która jest prawym dopływem Odry. Jest to 
zbiornik retencyjny o powierzchni 24 km². Zbiornik zbudowano w latach 1933-1939, aby 
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umożliwić regulację poziomu wody na Odrze oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.  
 

Oprócz zbiornika Turawskiego w wyniku budowy powstały także jeziora „Średnie" i „Małe" 
znajdujące się przy południowym brzegu jeziora „Dużego". Elektrownia wodna Turawa 
usytuowana jest na rzece Mała Panew w miejscowości Turawa, w województwie opolskim. 
Stanowi ona integralną i wkomponowaną w krajobraz część Jeziora Turawskiego. 
 

Elektrownię Turawa uruchomiono w 1937 roku na potrzeby pobliskiej huty stali i szkła oraz 
miasta Opole. Pracują tu obecnie dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana firmy J.M. Voith  
i generatorami firmy Grarbe Lahmeyer. 
 

Parametry techniczne elektrowni 

Dane Turbozespołu Nr 1 Nr 2 

TURBOZESPÓŁ 
Moc zainstalowana TZ [kW] 900 900 

TURBINA 
Rok budowy 1935 1935 

Typ Kaplan Kaplan 
Wytwórca Voith Voith 

Moc zainstalowana [kW] 900 900 
Przełyk Q [m3/s] 9,0 9,0 

Spad H [m] 13 13 
Obroty n [obr./min] 428 428 

GENERATOR 
Rok budowy 1937 1937 

Typ MFJ 900/14 MFJ 900/14 
Wytwórca Garbe Lahmeyer Garbe Lahmeyer 

'Moc zainstalowana [kVA] 900 900 
'cos fi 0,8 0,8 

'Napięcie [kV] 1000 1000 
Prąd [A] 520 520 

Obroty [obr./min] 428 428 
 

Źródło: http://www.tauron-ekoenergia.pl/elektrownie/energia-wodna 

Energia słońca (promieniowania słonecznego) 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją na terenie Gminy Turawa stwierdzono 
występowanie kilkudziesięciu małych instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej 
opartych o kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Są to przede wszystkim instalacje  
w obiektach prywatnych - głównie domach jednorodzinnych, a ich moc waha się w granicach 
1,5-3,5 kW.  

Jedyna większa instalacja fotowoltaiczna i solarna stwierdzona na terenie Gminy Turawa  
to układ oparty o kolektory słoneczne i instalację fotowoltaiczną na obiekcie P.H.U. "SOLTRA" 
Piotr  Mytnik w Zawadzie. 

Łączna moc kolektorów słonecznych  instalacji fotowoltaicznych w tym obiekcie wynosi  
14,5 kW (kolektory słoneczne - 3 kW, instalacja fotowoltaiczna - 11,5 kW). 
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Energia geotermalna 

Podczas inwentaryzacji na terenie Gminy Turawa stwierdzono kilkanaście pomp ciepła.  
Są to instalacje pracujące głownie w obiektach prywatnych - domach jednorodzinnych, kilka  
w firmach oraz Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa. 

Źródłem ciepła oraz chłodu dla budynku Nadleśnictwa Turawa są 4 pompy ciepła gruntowe  
z dolnym źródłem ciepła w postaci układów sond (odwiertów) pionowych w ilości 17 szt.  
o głębokości 150 mb każdy. Łączna moc zamontowana to 115,2 kW. Odbiornikami ciepła  
i chłodu są grzejniki, klimatyzatory oraz wymienniki centrali wentylacyjnej.   

Ponadto na osiedlu Śląski Dom w Kotorzu Wielkim w dwóch zamieszkałych domach i jednym 
pokazowym funkcjonują pompy ciepła o mocy 6-8 kW. W pozostałych pięciu wybudowanych 
budynkach przygotowano kompletne podejście pompy ciepła, tak aby teraz lub w przyszłości 
bez ingerencji w budynek i tarasy była możliwość wykonania instalacji pomp ciepła.  

Analiza powyższych danych pozwoliła określić bilans wykorzystania energii z OZE 
(elektrownie wodne, energia słoneczna i geotermalna) w roku bazowym 2010 na poziomie  
ok. 6 830 MWh 

Udział zużycia OZE w 2010 r. w Gminie w odniesieniu do całkowitego zużycia energii 
elektrycznej oszacowano na ok. 1,8% (bez spalania drewna opałowego i odpadowego). 
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3.3. Bilans energetyczno-ekologiczny Gminy Turawa 

3.3.1. Zużycie energii  
 

Łączne zużycie energii finalnej w zinwentaryzowanych sektorach w roku 2010 wyniosło  
105 989,15 MWh. Wartość jednostkowa wykorzystanej energii przeliczeniu na 1 mieszkańca 
wyniosła natomiast 11,00 MWh. 

Biorąc pod uwagę przedstawione w poniższej tabeli dane można zauważyć, że za 
energochłonność gminy odpowiedzialny jest przede wszystkim sektor mieszkalny ze zużyciem 
wynoszącym 83 717,93 MWh (78,99%), transport 15 601,74 MWh (14,72%) i budynki 
użyteczności publicznej 2 479,59 MWh (2,34%), najmniejszy udział w bilansie wykazuje 
natomiast sektor oświetlenia ulic 555,29 MWh (0,52%), sektor komunalny 525,16 MWh (0,50%) 
oraz zinwentaryzowana część sektora usług i handlu 1 722,39 MWh (1,63%) i zinwentaryzowana 
część sektora przemysłu 1 387,04 MWh (1,32%).  

Tabela 29.  Bilans zużycia energii finalnej w Gminie Turawa 

Wyszczególnienie Zużycie energii [MWh] Udział Sektora w bilansie 

budynki użyteczności publicznej 2 479,59 2,34% 
komunalny 525,16 0,50% 
usługi i handel 1 722,39 1,63% 
mieszkalny 83 717,93 78,99% 
oświetlenie uliczne 555,29 0,52% 
przemysł 1 387,04 1,31% 
transport  15 601,74 14,72% 

Gmina Turawa Razem: 105 989,15 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z ankiet, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i GUS 
 

Wykres 18.  Zużycie energii finalnej z podziałem na sektory [MWh] 

 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z ankiet, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i GUS 

Udział poszczególnych rodzajów nośników energii wykorzystywanych na terenie Gminy 
Turawa wskazuje na znaczącą dominację węgla kamiennego i drewna opałowego. W dalszej 
kolejności energia końcowa generowana jest w wyniku wykorzystania energii elektrycznej, 
oleju napędowego, oleju opałowego i benzyny.  
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Tabela  30.  Bilans zużycia energii z podziałem na nośniki  

Wyszczególnienie Zużycie  energii 
[MWh] 

Udział  nośnika   
w bilansie [%] 

energia elektryczna 14 930,77 14,09% 
ciepło systemowe 196,31 0,19% 
gaz propan-butan 1 982,08 1,87% 
olej opałowy 1 557,31 1,47% 
węgiel kamienny 28,89 0,03% 
miał węglowy 46 398,50 43,78% 
koks 113,30 0,11% 
ekogroszek 1 045,68 0,99% 
drewno opałowe 24 004,66 22,65% 
OZE (energia słoneczna)  4,04 0,00% 
biomasa (pellet) 125,88 0,12% 
olej napędowy 5 324,08 5,02% 
LPG 3 833,04 3,62% 
benzyna 6 444,62 6,08% 

Gmina Turawa Razem: 105 989,15 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z ankiet, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i GUS 
 

Wykres  19.  Zużycie energii finalnej z podziałem na nośniki energii [MWh] 

 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z ankiet, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i GUS 

 

3.3.2. Bilans emisji CO2 
 

Łączna emisja CO2 w zinwentaryzowanych sektorach Gminy Turawa w roku 2010 wyniosła  
32 707,98 t CO2. Za bilans dwutlenku węgla odpowiedzialny jest przede wszystkim sektor 
mieszkalny, natomiast w dalszej kolejności usługi i handel oraz transport. Najmniejszy udział 
wykazuje sektor oświetlenia ulic i sektor komunalny. Wartość jednostkowa emisji  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w omawianym okresie wyniosła 3,40 t. 
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Tabela 31. Bilans emisji CO2 z podziałem na sektory    

Wyszczególnienie Emisja CO2 Udział Sektora w bilansie 

budynki użyteczności publicznej 925,51 2,83% 
komunalny 392,50 1,20% 
usługi i Handel 774,00 2,37% 
mieszkalny 25 596,15 78,26% 
oświetlenie uliczne 422,02 1,29% 
przemysł 540,51 1,65% 
transport  4 057,29 12,40% 

Gmina Turawa Razem: 32 707,98 100% 
 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z ankiet, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i GUS 

Wykres 20. Bilans emisji CO2  w poszczególnych sektorach [t] 

 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z ankiet, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i GUS 

Na podstawie danych przedstawionych w poniższej tabeli można zauważyć, że udział 
poszczególnych rodzajów nośników energii na terenie gminy jest zdominowany przez węgiel 
kamienny i energię elektryczną, w dalszej kolejności są: benzyna, olej napędowy i LPG. 

Tabela 32. Bilans emisji CO2 z podziałem na nośnik 

Wyszczególnienie Emisja CO2 [t] Udział nośników  
w bilansie 

energia elektryczna 11 347,38 34,69% 
ciepło systemowe 39,06 0,12% 
gaz propan-butan 400,30 1,22% 
olej opałowy 434,49 1,33% 
miał węglowy  9,97 0,03% 
węgiel kamienny 16 008,83 48,94% 
koks 43,62 0,13% 
ekogroszek 367,03 1,12% 
olej napędowy 1 491,17 4,56% 
LPG 802,27 2,45% 
benzyna 1 763,85 5,39% 

Gmina Turawa Razem: 32 707,98 100% 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z ankiet, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i GUS 
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Wykres  21.  Bilans emisji CO2  z podziałem na nośniki energii [t] 

 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z ankiet, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu i GUS 

 

3.4. Działania podjęte przez UG Turawa  na rzecz redukcji CO2 
 

 
Od 2010 roku na obszarze Gminy Turawa podjęto szereg projektów inwestycyjnych  
wpływających w sposób bezpośredni lub pośredni na redukcję emisji dwutlenku węgla, 
redukcję zużycia energii elektrycznej oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych i tym 
samym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.  

W wyniku realizacji projektów szczegółowo opisanych w tabeli 33 osiągnięto: 

 redukcję emisji dwutlenku węgla o 62,81 t/rok, 

 redukcję zużycia energii 205,89 MWh/rok, 

 wzrost produkcji OZE o 1,58MWh/rok. 

 

Zaangażowanie władz samorządowych pozwoliło pozyskać znaczne środki zewnętrzne  
do realizacji części inwestycji, a tym samym zredukować koszty dla budżetu Gminy Turawa. 
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Tabela 33.  Projekty zrealizowane w latach 2010-2015  na obszarze Gminy Turawa związane z redukcją zużycia energii oraz zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza  
 

L.p. Nazwa projektu 
Krótki  opis projektu Okres 

realizacji 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja OZE 
[MWh/rok] 

Budżet, wartość 
dofinansowania 

PLN 

1. 
Remont zewnętrznych ścian 

budynku PSP w Ligocie 
Turawskiej 

Zadanie obejmowało  poprawę efektywności 
energetycznej budynku, poprzez remont  

i docieplenie przegrody ścian zewnętrznych  
o łącznej powierzchni   1 000 m2. 

2013 20,25 57,69 0,00 109 489,28 

2. Wymiana lamp oświetleniowych 
wokół Urzędu Gminy Turawa 

Zadanie obejmowało  wymianę 16 szt.  lamp 
oświetleniowych wokół budynku Urzędu Gminy 

Turawa na  LED o mocy 30W. 
2012 1,06 1,40 0,00 67 527,00 

3. Remont elewacji OSP Zawada 

Zadanie obejmowało  poprawę efektywności 
energetycznej budynku, poprzez remont 

 i docieplenie przegrody ścian zewnętrznych  
o łącznej powierzchni:  150 m2 

2013 1,84 5,24 0,00 19 999,80 

4. Wymiana okien w świetlicy  
w Zakrzowie Turawskim 

Zadanie obejmowało  poprawę efektywności 
energetycznej budynku, poprzez wymianę 11 szt. 

okien w świetlicy w Zakrzowie Turawskim  
o łącznej powierzchni 22,55 m2 

2013-2014 1,24 4,80 0,00 11 179,99 

5. 
Wymiana dachu na budynku 

wielofunkcyjnym  
w Zakrzowie Turawskim 

Zadanie obejmowało  poprawę efektywności 
energetycznej budynku, poprzez wymianę dachu  

na budynku wielofunkcyjnym w Zakrzowie 
Turawskim o powierzchni  302 m2 

2014 n/d n/d 0,00 140 548,83 

6. Wymiana okien w LZS  
w Ligocie Turawskiej 

Zadanie obejmowało  poprawę efektywności 
energetycznej budynku, poprzez wymianę 1o szt. 

okien  w LZS w Ligocie Turawskiej  
o łącznej powierzchni 15,14 m2 

2013 n/d n/d 0,00 9 542,34 

7. 

Zakup lamp solarnych  
z przeznaczeniem oświetlania ulic 
w Bierdzanach i Węgrach (lampy 
wykorzystują energię odnawialną) 

Zadanie obejmowało  zakup i montaż 5 szt. lamp 
solarnych   z przeznaczeniem oświetlania ulic  
w Bierdzanach i Węgrach wykorzystujących 

energię słoneczną. 

2013-2014 0,00 0,00 1,58 45 678,00 

8. Asfaltowanie ul. Polna  Ligota 
Turawska 

Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 352 mb. 
2014 0,55 2,10 0,00 266 111,48 

9. Asfaltowanie ul. Bukowa  
(I etap) Turawa - Marszałki 

Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 226 mb. 
2012 0,35 1,35 0,00 98 600,68 

10. Asfaltowanie ul. Krótka (boczna) 
Zakrzów Turawski 

Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 115 mb. 
2012 0,18 0,69 0,00 49 864,39 
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Źródło: Opracowanie własne na potrawie danych z Urzędu Gminy  Turawa 
 

11. Asfaltowanie ul. Osiedle Węgry 
Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 134 mb. 
2012 0,21 0,80 0,00 189 365,89 

12. Asfaltowanie ul. Ogrodowa 
Kotórz Wielki 

Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 220 mb. 
2012 0,34 1,31 0,00 68 694,13 

13. Asfaltowanie ul. Zielona  
w Kotórz Wielki 

Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości około 273 

mb. 
2012 0,42 1,63 0,00 70 624,36 

14. Asfaltowanie ul. Srebrna Osowiec 
Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 195 mb. 
2011 0,30 1,16 0,00 103 236,6 

15. Asfaltowanie ul. Wyzwolenia 
Zakrzów Tur. 

Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 183 mb. 
2011 0,28 1,09 0,00 86 440,57 

16. Asfaltowanie ul. Leśna Węgry 
Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 168 mb. 
2011 0,26 1,00 0,00 166 991,72 

17. Asfaltowanie ul. Leśna Kotórz 
Wielki 

Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 480 mb. 
2011 0,75 2,87 0,00 172 157,21 

18. Asfaltowanie ul.700-lecia Węgry 
Zadanie obejmowało poprawę nawierzchni 
mineralno-bitumicznej ulicy  na długości  

około 513,60 mb. 
2011 0,80 2,06 0,00 289 494,77 

19. Modernizacja budynku Urzędu 
Gminy 

( Zadanie obejmowało  poprawę efektywności 
energetycznej budynku, poprzez wymianę  elewacji 
(170 m2) , wymianę kotłowni węglowej na olejową, 

wymianę drzwi zewnętrznych na szklane , 
automatyczne o pow. 6 m2,współczynnik 

przenikania U - 1,0 W/m2K 

2011-2013 29,56 105,93 0,00 514 395,96 

20. Remont dachu w przedszkolu w 
Węgrach 

Zadanie obejmowało  poprawę efektywności 
energetycznej budynku przedszkola, poprzez 

remont dachu o powierzchni  147 m2 
2012 4,42 12,83 0,00 59 857,71 

21. Ocieplenie budynku OSP  
w Bierdzanach 

Zadanie obejmowało  poprawę efektywności 
energetycznej budynku OSP w Bierdzanach,  
docieplenie przegrody ścian zewnętrznych  

o łącznej powierzchni 300 m2 

2011 0,00 0,94 0,00 32 055,00 

RAZEM:  - 62,81 205,89 1,58 2 571 855,71 
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4. Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych gospodarki niskoemisyjnej gminy 

 

4.1. ANALIZA SWOT 

M
O

C
N

E 
ST

R
O

N
Y 

Uwarunkowania zewnętrzne 

 polityka klimatyczna UE oraz szereg dokumentów powiązanych 
szczebla krajowego, 

 konkurencyjność cen gazu w stosunku do  kosztów eksploatacji 
węgla kamiennego, 

 sukcesywna gazyfikacja województwa i plany gazyfikacji gminy, 
 dofinansowanie projektów wysokoinwestycyjnych (głównie wodno-

kanalizacyjnych i drogowych). 

SŁ
A

B
E 

ST
R

O
N

Y 

Uwarunkowania zewnętrzne 

 ograniczenia środowiskowe dla inwestycji produkcji energii,  
 ograniczenia prawne w procesie inwestycyjnym,  
 procedury przetargowe oparte jedynie na kryterium cenowym, 
 niewystarczające wsparcie inwestycyjne projektów OZE. 

Uwarunkowania wewnętrzne 

 aktywna postawa Urzędu Gminy w zakresie zarządzania energią 
oraz przedsięwzięć proekologicznych, 

 determinacja gminy w zakresie realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, 

 plany wykorzystania efektywnych oraz ekologicznych źródeł ciepła, 
 planowane działania inwestycyjne oszczędzające energię przez 

podmioty niekomunalne, 
 dobra przepustowość dróg i ulic. 

Uwarunkowania wewnętrzne 

 niska świadomość społeczeństwa oraz pracowników administracji 
w zakresie zagadnień związanych z oszczędzaniem energii, 

 wykorzystanie wysokoemisyjnych paliw przez budownictwo 
jednorodzinne, 

 znikoma ilość funkcjonujących obecnie instalacji OZE, 
 wzrost liczny pojazdów poruszających się w obrębie gminy. 
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SZ
A

N
SE

 
Uwarunkowania zewnętrzne 

 ustawa o odnawialnych źródłach energii, 
 nowa perspektywa finansowa RPO ukierunkowana na wsparcie 

gospodarki niskoemisyjnej,  
 zmniejszenie kosztów inwestycyjnych dostępnych technologii, 
 stabilizacja cen paliw energii, 
 poprawa efektywności energetycznej urządzeń, standardów i norm 

budowlanych. 

ZA
G

R
O

ŻE
N

IA
 

Uwarunkowania zewnętrzne 

 brak specjalistów branży tematycznej, 
 przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię, 
 wzrost cen paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny) przy zwiększeniu 

konkurencyjności cen węgla, 
 niestabilność polityki państwa dotycząca sektora energii i jej 

alternatywnego pozyskania. 

Uwarunkowania wewnętrzne 

 utworzenie stanowiska Lidera ds. Zarządzania energią w gminie, 
 planowana budowa infrastruktury OZE, głównie kolektory 

słoneczne oraz fotowoltaika, 
 planowana działalność ustawodawcza na szczeblu gminy 

faworyzująca działania proekologiczne (zwolnienia podatkowe), 
 rosnąca świadomość odbiorców w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią, edukacja ekologiczna w szkołach, 
 dywersyfikacja źródeł pozyskania energii cieplnej, 
 wzrost zamożności społeczności generujący proekologiczne 

inwestycje. 

Uwarunkowania wewnętrzne 

 ograniczony wpływ gminy na sektory użytkowników niezależnych 
od władz gminy, 

 redukcja efektywności wykorzystania energii w wyniku 
eksploatacji energoochłonnych urządzeń, 

 błędy  w zarządzaniu procesem realizacji projektów, 
 brak środków zewnętrznych na realizację poszczególnych celów, 
 wysokie koszty inwestycyjne infrastruktury wykorzystywanej  

w produkcji energii z OZE oraz urządzeń energooszczędnych. 
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4.2. Identyfikacja obszarów problemowych 

 

Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na identyfikację obszarów problemowych  
w granicach Gminy Turawa. Obszary te zostały poddane szczegółowej inwentaryzacji,  
a zaplanowane do realizacji w dokumencie działania niwelują słabe strony i zagrożenia.  
Do obszarów problemowych zaliczono przede wszystkim:  

Sektor mieszkaniowy:  
 

 mało efektywne i wysokoemisyjne źródła ciepła, 
 duże straty energii spowodowane brakiem ocieplenia budynków, 
 niska świadomość mieszkańców odnośnie ochrony środowiska i zagrożenia ekologicznego. 
 

Sektor transportu: 
 

 wysoka emisyjność spowodowana złą jakością nawierzchni dróg, 
 promocja transportu zbiorowego. 
 

Sektor publiczny i komunalny: 
 

 duże starty energii spowodowane brakiem głębokiej termomodernizacji części budynków 
użyteczności publicznej, 

 energochłonne oświetlenie wewnętrzne obiektów. 
 

Przeprowadzona inwentaryzacja zużycia energii na obszarze objętym Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej pozwoliła zidentyfikować obszary problemowe na terenie Gminy Turawa. Ujęte 
w bazie danych (BEI) wyniki inwentaryzacji wskazują na znaczną energochłonność budynków 
mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Zgodnie z obowiązującymi normami 
dla nowobudowanych budynków, wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (EP) powinien wynosić 
nie więcej niż 120 kW/h na rok/m2, natomiast wyniki zestawione w BEI wskazują, iż w roku 
bazowym na terenie Gminy Turawa średnie zapotrzebowanie na ciepło dla budynków 
mieszkalnych przekroczyło 237 kW/h, a dla budynków użyteczności publicznej 152 kW/h.  

Wyniki te wskazały na potrzebę prowadzenia działań termomodernizacyjnych oraz wymiany 
nieefektywnych źródeł ciepła zarówno w zakresie centralnego ogrzewania, jak również 
przygotowania wody użytkowej. 
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5. Działania związane z gospodarką niskoemisyjną w perspektywie roku 2030 

 

Gmina Turawa będzie kontynuować działania inwestycyjne i miękkie po roku 2020,  
a w perspektywie do 2030 roku. 

Gmina Turawa będzie podejmować się realizacji działań związanych z oszczędzaniem energii  
i efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych oraz energochłonnej infrastruktury 
obiektów użyteczności publicznej, poprzez dalszą termomodernizację budynków i obiektów 
użyteczności publicznej.  

Kolejnym celem dla Gminy Turawa będzie dalsze wykorzystanie potencjału słonecznego  
i energii geotermalnej w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii, poprzez montaż 
systemów kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.  

W okresie od 2020 r. do 2030 r. w związku z dalszym wzrostem natężenia ruchu 
samochodowego na drogach lokalnych Gmina będzie realizować projekty związane z dalszą 
modernizacją i budową dróg gminnych, by stopniowo zmniejszać emisję zanieczyszczeń 
komunikacyjnych.   

Ponadto w perspektywie 2030 r. Samorząd Gminy Turawa będzie ciągle podejmować działania 
wspierające wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych, kreowania 
ekoinnowacji, poprzez kompleksowe działania z zakresu edukacji ekologicznej, dalszy rozwój 
modelu zarządzania gospodarką niskoemisyjną gminy oraz rozwój zielonych zamówień 
publicznych.  
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6. Plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 

6.1. Zakładany cel opracowania 
 

Celem nadrzędnym „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020” 
jest: Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Turawa do 2020 roku, poprzez 
realizację celów głównych: 

1. Celu głównego nr 1: Redukcja emisji dwutlenku węgla w roku 2020 w stosunku 
do roku 2010 o 6,68%, czyli 2 183,49 ton, z czego 62,81 ton w latach 2010-2014. 

Dla osiągnięcia zakładanego poziomu redukcji CO2 Gmina Turawa będzie realizować 
działania inwestycyjne oraz nie inwestycyjne, których efektem końcowym będzie: 
 
Schemat 5.  Zakładany poziom zmian emisji CO2 na obszarze Gminy Turawa 

 

Emisja dwutlenku węgla w roku 2020 na poziomie 30 325,89 t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Celu głównego nr 2: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym 
bilansie z 6 834,04 MWh w roku 2010 do co najmniej 9 020,55 w roku docelowym 2020 
(wzrost o 2,06%). 

 

3. Celu głównego nr 3: Redukcja energii finalnej w roku ze 105 989,15 MWh w roku 
2010 do 100 466,57 MWh w roku 2020, czyli spadek  zużycia energii o 5,21% w roku 2020  
w stosunku do roku bazowego 2010, z czego w okresie 2010-2014 redukcja o 205,89 MWh.  

 

4. Celu głównego nr 4: Redukcja zanieczyszczeń powietrza w zakresie zmniejszenia 
ilości zanieczyszczeń pyłowych. 

         Emisja w roku bazowym: 32 707,98 tCO2  

 

4 799,62 tCO2 

CEL: redukcja - 2 183,49 t 

Zdefiniowano 
wzrost emisji 

Emisja w roku pośrednim: 37 507,60 tCO2  

 Emisja w roku docelowym: 30 325,89 tCO2  
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6.2. Mapa Planu 

 

 

Cel nadrzędny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa: 

„Poprawa jakości środowiska naturalnego  

Gminy Turawa do 2020 roku” 

- zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów strategicznych, operacyjnych i działań (zadań). 
 

 
 
 

 

Cel strategiczny nr 1 

Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych  

oraz energochłonnej infrastruktury obiektów użyteczności publicznej i gospodarczej. 
 
 
 
 

 

Cel strategiczny nr 2 

Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii. 
 
 
 
 

 

Cel strategiczny nr 3 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 

 
 
 

 

Cel strategiczny nr 4 

Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych  

oraz kreowanie ekoinnowacji. 
 

 

 
Cele operacyjne 

 
Kierunki działań / zadania 

 

W obrębie każdego z Celów strategicznych przewidziano stosowne Cele operacyjne. 
Natomiast do każdego celu operacyjnego przypisano odpowiednie Kierunki działań / 
Zadania. 
 

Ich charakterystykę dostosowano do aktualnej sytuacji energetycznej gminy, ukierunkowane 
zostały na maksymalny efekt ekologiczno-energetyczny przy zachowaniu technicznej  
i finansowej wykonalności.  
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Zadania przedstawione w niniejszym planie wpisują się w wytyczne aktów prawnych szczebla 
UE, krajowego oraz regionalnego w zakresie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Są one 
ukierunkowane na bezwzględną realizację celu głównego, wsparte dążeniem do osiągnięcia 
wskaźników celów szczegółowych. Kierunki działań już  na poziomie lokalnym zostały 
opracowane w dwóch podstawowych formach, tj.: 
 

Inwestycyjne - są to środki oparte na poprawie efektywności energetycznej oraz 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Koszty eksploatacyjne oraz uzyskany efekt 
energetyczny i ekologiczny inwestycji rekompensują znaczne nakłady inwestycyjne.  
 

„Miękkie” - są to środki wspierające realizację działań inwestycyjnych oraz 
indywidualne projekty proekologiczne. Niski koszt poszczególnych działań często 
generuje znaczne efekty ekologiczne, szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej.  

 
Zadania w sektorze UG 

 
 

 
Zadania w sektorze Komunalnym 

 
 

 
Zadania w sektorze Usługowo-użytkowym 

 
 

 
Zadania w sektorze Mieszkalnym 

 
 

 
Zadania w sektorze Przemysł 

 
 

 
Zadania w sektorze Transport 

 
 

 

Zadania w ujęciu Globalnym 
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Schemat 6.  Struktura celów strategicznych i operacyjnych wspierających cel główny 

Cel nadrzędny:           Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Turawa do 2020 roku 

Cele strategiczne 
 

Cel strategiczny nr 1 
 

Poprawa efektywności energetycznej  
 

  

Cel strategiczny nr 2 
 

Modernizacja źródeł ciepła oraz 
wzrost zastosowania OZE  

w produkcji energii elektrycznej  
i użytkowej 

  

Cel strategiczny nr 3 
 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
komunikacyjnych 

  

 

Cel strategiczny nr 4 
 

Wzrost świadomości mieszkańców 
w zakresie postaw ekologicznych 

oraz kreowanie ekoinnowacji 

       Cele operacyjne 

Cel operacyjny nr 1.1  
Wykorzystanie energooszczędnych 

technologii źródeł światła  

Cel operacyjny nr 2.1  
Wykorzystanie potencjału 

słonecznego do produkcji energii 
elektrycznej  

  
Cel operacyjny 3.1  

Poprawa przepustowości 
infrastruktury drogowej 

  
Cel operacyjny 4.1  

Kompleksowe działania z zakresu 
edukacji ekologicznej 

              

Cel operacyjny nr 1.2 
 Kompleksowe działanie z zakresu 
termomodernizacji i efektywności 

energetycznej w budynkach  
oraz obiektach publicznych 

 

Cel operacyjny 2.2  
Wzrost zastosowania potencjału 
słonecznego do produkcji energii 

użytkowej 

  
Cel operacyjny 3.2  

Zwiększenie liczby niskoemisyjnych 
pojazdów na obszarze gminy 

  

Cel operacyjny 4.2 
Wypracowanie i wdrożenie 

docelowego modelu sterującego 
zarządzaniem gospodarką 

niskoemisyjną gminy 

             

Cel operacyjny nr 1.3. 
Kompleksowe działanie z zakresu 
termomodernizacji i efektywności 

energetycznej w budynkach  
mieszkalnych 

 
Cel operacyjny 2.3  

Modernizacja źródeł ciepła   

Cel operacyjny 3.3  
Tworzenie infrastruktury technicznej 

dla rozwoju turystyki  
pieszej i rowerowej  

  
Cel operacyjny 4.3 

Zielone zamówienia publiczne  
i planowanie przestrzenne 

  
 
 

Źródło: Opracowanie własne  
Cel operacyjny nr 1.4. 

Wzrost konkurencyjności lokalnej 
przedsiębiorczości poprzez 

wdrożenie inwestycji 
proekologicznych 
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Tabela  34.  Uszczegółowienie działań Celu operacyjnego nr 1 
 

Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej 

Cel operacyjny nr 1.1  
Wykorzystanie energooszczędnych technologii źródeł światła 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom energetyczno-
środowiskowy Koszt 

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 
[MWh//rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh//rok] 

1.1.1. Budowa lamp 
hybrydowych opartych na 

pozyskaniu energii słonecznej  
i wiatru 

Zadanie przewiduje sukcesywny montaż 15 lamp hybrydowych w Bierdzanach, Osowcu, 
Turawie i na placu zabaw w Węgrach oraz na obszarach, gdzie fizyczne podłączenie opraw do 
sieci energetycznej jest nieopłacalne i trudne do technicznej realizacji. Budowa lamp 
hybrydowych opartych na pozyskaniu energii słonecznej i wiatru umożliwi wyprodukowanie 
około 14,00 MWh/rok energii elektrycznej co w konsekwencji pozwoli uniknąć około 10,00 t/rok 
dwutlenku węgla.  

0,00 0,00  7,92 220 000,00  

1.1.2. Wymiana opraw 
oświetleniowych na 

energooszczędne w budynkach 
użyteczności publicznej 

Zadanie przewiduje wymianę istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne.  
W zadaniu przewidziano wdrożenie technologii LED, które dzięki nawet 60% zmniejszeniem 
zużycia energii, a więc i kosztów eksploatacji charakteryzują się stosunkowo krótkim okresem 
zwrotu inwestycji. Projekty związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii LED wiążą 
się z znacznymi nakładami inwestycyjnymi, biorąc pod uwagę jednak ich znaczny potencjał 
redukcji dwutlenku węgla niniejsze opracowanie rekomenduje wymianę opraw oświetleniowych 
w budynkach publicznych  gminy w tych technologiach. 
Efekt ekologiczny modernizacji oświetlenia oszacowany został na podstawie różnicy w zużyciu 
energii elektrycznej, mierzonej zapotrzebowaniem wynikającym z zainstalowanej mocy 
urządzeń oświetleniowych, w stanie istniejącym przed rozpoczęciem realizacji projektu i po 
jego zakończeniu. Wymiana ok. 2 000 punktów świetlnych przy zakładanej przez producentów 
redukcji mocy wygeneruje w skali roku tj. ok. 42,00 MWh oszczędności zużycia  energii 
elektrycznej, co w konsekwencji przełoży się na ograniczenie emisji 34,00 ton dwutlenku węgla. 

132,79 174,72 0,00 450 000,00 
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Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej  

Cel operacyjny nr 1.2 
Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach oraz obiektach publicznych 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) Redukcja 

emisji 
[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

1.2.1. Przebudowa budynku 
Urzędu Gminy Turawa   

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku Urzędu 
Gminy Turawa, poprzez modernizację i docieplenie przegrody ścian zewnętrznych  

i stropów budynku o łącznej powierzchni ok 1 055 m2 (stropodach - 400 m2, ściany 
zewnętrzne - 655 m2). W zakresie modernizacji przewidziano zastosowanie materiału 
termoizolacyjnego typu styropian/wełna mineralna  o grubości 40 cm.  

23,64 84,75 0,00 1 000 000,00 

1.2.2. Budowa przyszkolnej hali 
sportowej przy Publicznym 

Gimnazjum w Turawie 

Zadanie obejmuje budowę przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum  
w Turawie  ukierunkowanego na spełnienie potrzeb lokalnej społeczności oraz 
wykonanego w obowiązujących normach w zakresie efektywności energetycznej 
budynków oraz idei budownictwa niskoemisyjnego. Dodatkowy efekt energetyczno-
środowiskowy przedmiotowej inwestycji  skalkulowano również na podstawie 
ograniczenia z eksploatacji obecnych obiektów wykazujących zły stan techniczny oraz 
silną energochłonność. 

0,00 0,00 
0,00 

7 000 000,00 

1.2.3. Przebudowa budynku 
Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kadłubie 
Turawskim 

Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę pomieszczeń i urządzeń 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, poprzez przebudowę wraz  
z modernizacją pomieszczeń istniejącego budynku, przebudowę schodów 
zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, wymianę okna, wymianę 
drzwi do pomieszczeń sanitarnych zmianę materiału ścianki w pom. 1.10, zmianę 
instalacji wentylacji/c.o./wod.-kan., zmianę instalacji elektrycznej na parterze.  

0,00 0,00 0,00 300 000,00 

1.2.4. Modernizacja Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Osowcu 

Zadanie obejmuje modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu, poprzez 
docieplenie przegrody ścian zewnętrznych o powierzchni ok. 874 m2, wymianę stolarki 
drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej i wymianę instalacji grzewczej c.o. 

27,61 78,67 0,00 145 000,00 

1.2.5. Modernizacja Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Osowcu 

Oddział Szkolny 

Zadanie obejmuje modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu Oddział 
Szkolny, poprzez docieplenie przegrody ścian zewnętrznych o powierzchni ok. 909 
m2, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej i wymianę 
instalacji grzewczej c.o. 

18,41 52,45 0,00 150 000,00 
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Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej  

Cel operacyjny nr 1.2 
Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach oraz obiektach publicznych 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) Redukcja 

emisji 
[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

1.2.6. Modernizacja Przedszkola 
KUBUSIOWA AKADEMIA  

w Rzędowie 

Zadanie obejmuje modernizację Przedszkola KUBUSIOWA AKADEMIA w Rzędowie, 
poprzez ocieplanie dobudowanej części budynku (świetlica) o łącznej powierzchni  
ok. 124 m2, modernizację systemu grzewczego, wymianę drzwi wejściowych oraz 
modernizację oświetlenia i instalacji elektrycznej w jadalni.   

3,87 11,22 0,00 60 000,00 

1.2.7. Modernizacja Publicznego 
Przedszkola w Bierdzanach 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku Publicznego 
Przedszkola w Bierdzanach, poprzez docieplenie przegrody ścian zewnętrznych  
o łącznej powierzchni ok. 580 m2 

23,93 68,18 0,00 40 000,00 

1.2.8. Modernizacja Publicznego 
Gimnazjum w Turawie  

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku Publicznego 
Gimnazjum w Turawie, poprzez wymianę pieca c.o. na bardziej ekologiczny  
i efektywny energetycznie.  

13,20 36,59 0,00 30 000,00 

1.2.9. Modernizacja Szkoły 
Podstawowej w Bierdzanach 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej 
w Bierdzanach, poprzez wymianę pieca c.o. na bardziej ekologiczny  
i efektywny energetycznie. 

5,23 15,16 0,00 10 000,00 

1.2.10. Modernizacja 
Przedszkola Publicznego  

w Zawadzie 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku Przedszkola 
Publicznego w Zawadzie, poprzez modernizację systemu wentylacji.  3,40 9,60 0,00 25 000,00 
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Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej  

Cel operacyjny nr 1.2 
Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach oraz obiektach publicznych 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) Redukcja 

emisji 
[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

1.2.11. Modernizacja Publicznego 
Przedszkola  
w Turawie 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku Publicznego 
Przedszkola w Turawie, poprzez wymianę pieca c.o. i grzejników oraz instalacji 
elektrycznej.  

3,22 9,33 0,00 55 000,00 

1.2.12. Modernizacja Oddziału 
Przedszkolnego w Zakrzowie 

Turawskim 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku Oddziału 
Przedszkolnego w Zakrzowie Turawskim poprzez docieplenie przegrody ścian 
zewnętrznych o łącznej powierzchni ok. 390 m2 

8,21 23,79 0,00 46 800,00 

1.2.13. Modernizacja Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Turawie 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Turawie, poprzez wymianę pieca na bardziej ekologiczny i efektywny 
energetycznie oraz wymianę 8 szt. grzejników. 

2,41 7,00 0,00 60 000,00 

1.2.14. Modernizacja budynku 
wielofunkcyjnego (Wodociągi  
i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. 

w Turawie, Publiczne 
Przedszkole Kotórz Mały, Koło 

Mniejszości, Świetlica)   

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku Wodociągi  
i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., poprzez docieplenie przegrody ścian zewnętrznych  
i stropów  o łącznej powierzchni ok. 2 039 m2 (ściany - 1 219 m2 , strop - 820 m2, 
wymianę okien o powierzchni ok. 150 m2 oraz modernizację komina w części WiK 
Turawa Sp. z o.o. w Turawie 

0,00 18,22 0,00 350 000,00 

1.2.15. Modernizacja budynku 
OSP Osowiec 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku OSP 
Osowiec, poprzez docieplenie przegrody ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 
ok. 400 m2 oraz wymianę pieca na nowszy lepszej generacji lub zamiana na gazowe. 

4,02 11,66 
0,00 

60 000,00 

1.2.16. Modernizacja budynku 
OSP Węgry 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku OSP Węgry, 
poprzez docieplenie przegrody ścian zewnętrznych i stropów  o łącznej powierzchni 
ok. 652 m2 (ściany - 350 m2, dach - 312  m 2 oraz wymianę okien o powierzchni  
ok. 50 m2. 

5,63 16,32 0,00 100 000,00 
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Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej  

Cel operacyjny nr 1.2 
Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach oraz obiektach publicznych 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) Redukcja 

emisji 
[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

1.2.17. Modernizacja budynku 
OSP Ligota Turawska   

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku OSP Ligota 
Turawska, poprzez docieplenie przegrody ścian zewnętrznych i stropów  o łącznej 
powierzchni ok. 380 m2 oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych o powierzchni  
ok. 30 m2. 

6,44 34,83 0,00 60 000,00 

1.2.18. Modernizacja budynku 
wielofunkcyjnego w Węgrach 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku 
wielofunkcyjnego w Węgrach,  poprzez położenie elewacji o łącznej powierzchni  
ok. 100 m2 i wymianę stolarki okiennej.  

0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł 

1.2.19. Budowa 
wielofunkcyjnego obiektu 
użyteczności publicznej  

w Turawie. 

Zadanie obejmuje budowę wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej  
w Turawie o szacunkowej powierzchni ok. 800 m2 i kubaturze ok. 3 500 m3,  
z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia wraz z obiektem rehabilitacji. 

0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 

1.2.20. Modernizacja budynku 
WiK Turawa Sp. z o.o. 

przy ul. Opolskiej 43 w Turawie 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku WiK Turawa przy  
ul. Opolskiej 43 w Turawie, poprzez docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej 
powierzchni 360 m2, wymianę pieca co, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (27 
szt.), wymianę instalacji grzewczej i elektrycznej oraz klimatyzacji i wentylacji.  

0,00 0,00 0,00 122 000,00 

1.2.21. Modernizacja kościołów, 
obiektów sakralnych i innych 

obiektów należących do 
związków wyznaniowych  

Zadania będą obejmować poprawę efektywności energetycznej kościołów, obiektów 
sakralnych i innych obiektów należących do związków wyznaniowych poprzez ich 
ocieplenie i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych.  

0,00 0,00 0,00 500 000,00 
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Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej  

Cel operacyjny nr 1.3 
Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) Redukcja 

emisji 
[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

1.3.1.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Oleskiej 1 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Oleskiej 1, 
poprzez wymianę 8 szt. stolarki okiennej na klatkach schodowych. 

21,23 61,54 0,00 3 200,00 

1.3.2. Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 1 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Lipowej 1, 
poprzez wymianę 8 szt. stolarki okiennej na klatkach schodowych. 

20,75 60,15 0,00 3 200,00 

1.3.3.Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 3 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Lipowej 3, 
poprzez wymianę 8 szt. stolarki okiennej na klatkach schodowych. 

20,75 60,16 0,00 3 200,00 

1.3.4.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 2 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Lipowej 2, 
poprzez docieplenie 560 m2 ścian budynku wraz z wymianą 1 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce schodowej. 

12,39 35,91 0,00 59 400,00 

1.3.5.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 8 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Lipowej 8, 
poprzez docieplenie 360 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej na klatce 
schodowej. 

6,14 17,79 0,00 36 800,00 

1.3.6.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Oleskiej 3 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Oleskiej 3, 
poprzez docieplenie 360 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej na klatce 
schodowej. 

6,14 17,79 0,00 32 800,00 

1.3.7.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 14 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Lipowej 14, 
poprzez docieplenie 300 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

6,78 19,67 0,00 33 800,00 

1.3.8.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 16 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Lipowej 16, 
poprzez docieplenie 300 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

6,14 17,79 0,00 33 800,00 

1.3.9.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 18 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Lipowej 18, 
poprzez docieplenie 300 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

6,14 17,81 0,00 33 800,00 

1.3.10.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 2 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 2, 
poprzez docieplenie 360 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce schodowej. 

6,14 17,79 0,00 39 800,00 
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Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej  

Cel operacyjny nr 1.3 
Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) Redukcja 

emisji 
[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

1.3.11.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 4 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 4, 
poprzez docieplenie 360 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce schodowej. 

6,14 17,79 0,00 39 800,00 

1.3.12.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 6 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 6, 
poprzez docieplenie 360 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce schodowej. 

6,14 17,79 0,00 39 800,00 

1.3.13.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 8 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 8, 
poprzez docieplenie 360 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce schodowej. 

6,14 17,79 0,00 36 800,00 

1.3.14.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 10 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 10, 
poprzez docieplenie 360 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce schodowej. 

6,78 19,66 0,00 36 800,00 

1.3.15.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 12 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 12, 
poprzez docieplenie 350 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce schodowej. 

6,16 17,87 0,00 38 800,00 

1.3.16.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 14 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 14, 
poprzez docieplenie 320 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

5,69 16,50 0,00 35 800,00 

1.3.17.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 16 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 16, 
poprzez docieplenie 320 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

6,63 19,21 0,00 35 800,00 

1.3.18.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 18 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 18, 
poprzez docieplenie 450 m2 ścian budynku wraz z wymianą 2 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

6,13 17,77 0,00 48 800,00 

1.3.19.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 19 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 19, 
poprzez docieplenie 280 m2 ścian budynku wraz z wymianą 4 szt. stolarki okiennej i 2 szt. 
stolarki drzwiowej na klatkach. 

4,18 12,12 0,00 35 600,00 
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Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej  

Cel operacyjny nr 1.3 
Kompleksowe działanie z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) Redukcja 

emisji 
[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

1.3.20.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 21 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Leśnej 21, 
poprzez docieplenie 280 m2 ścian budynku wraz z wymianą 4 szt. stolarki okiennej i 2 szt. 
stolarki drzwiowej na klatkach. 

4,19 12,13 0,00 35 600,00 

1.3.21..  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 4 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Dworcowej 
4, poprzez docieplenie 580 m2 ścian budynku wraz z wymianą 6 szt. stolarki okiennej i 2 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

11,59 33,59 0,00 66 400,00 

1.3.22.Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 6 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Dworcowej 
6, poprzez docieplenie 450 m2 ścian budynku wraz z wymianą 6 szt. stolarki okiennej i 2 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

8,43 24,45 0,00 53 400,00 

1.3.23.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 5 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Dworcowej 
5, poprzez docieplenie 100 m2 ścian budynku wraz z wymianą 1 szt. stolarki drzwiowej na 
klatce schodowej. 

1,30 3,76 0,00 13 000,00 

1.3.24.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 7 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Dworcowej 
7, poprzez docieplenie 900 m2 ścian budynku wraz z wymianą 5 szt. stolarki okiennej i 3 szt. 
stolarki drzwiowej na klatkach. 

17,80 51,59 0,00 101 000,00 

1.3.25.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 9 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Dworcowej 
9, poprzez docieplenie 900 m2 ścian budynku wraz z wymianą 7 szt. stolarki okiennej i 3 szt. 
stolarki drzwiowej na klatkach schodowych. 

18,04 52,28 0,00 101 800,00 

1.3.26.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Dworcowej 11 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Dworcowej 
11, poprzez docieplenie 900 m2 ścian budynku wraz z wymianą 6 szt. stolarki okiennej i 3 szt. 
stolarki drzwiowej na klatkach. 

17,70 51,30 0,00 101 400,00 

1.3.27.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Fabrycznej 4-6 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Fabrycznej 
4-6, poprzez docieplenie 500 m2 ścian budynku wraz z wymianą 4 szt. stolarki okiennej  
i 1 szt. stolarki drzwiowej na klatkach. 

10,36 30,02 0,00 11 200,00 

1.3.28.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Nowej 1 

Zadanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku przy ul. Nowej 1, 
poprzez docieplenie 300 m2 ścian budynku wraz z wymianą 1 szt. stolarki okiennej i 1 szt. 
stolarki drzwiowej na klatce. 

4,17 12,09 0,00 33 400,00 
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Cel strategiczny nr 1 
 Poprawa efektywności energetycznej 

Cel operacyjny nr 1.4 
Wzrost konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości poprzez wdrożenie inwestycji proekologicznych 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt 

realizacji 
(zł) Redukcja 

emisji 
[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

1.4.1. Efektywna energetycznie 
gospodarka gminy 

Działalność sektora gospodarczego stanowi obok sektora mieszkaniowego główną  
wartość emisji dwutlenku węgla w ogólnym bilansie Gminy Turawa. Należy zauważyć 
zatem ogromny potencjał redukcji zanieczyszczeń jaki niesie ze sobą wdrażanie 
technologii energooszczędnych urządzeń, poprawę efektywności energetycznej 
obiektów użytkowych, dywersyfikacja zużycia energii, w tym głównie ukierunkowana 
na wykorzystanie OZE w działalności operacyjnej zakładów przemysłowych oraz 
handlowo-usługowych. Niniejsze zadanie zakłada sukcesywne wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości w pozyskiwaniu dofinansowania niskoemisyjności ze źródeł 
zewnętrznych na montaż systemów kolektorów słonecznych, instalacji 
fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz zadania termomodernizacyjne. W zadaniach 
gminy należy położyć szczególny nacisk na informacje i wspieranie lokalnych 
przedsiębiorców w możliwości pozyskania dofinansowań na ich inwestycje oraz 
wsparcie na poszczególnych etapach wdrożeniowych np. poprzez ukierunkowanie 
przedsiębiorcy na procedury uzyskania niezbędnej dokumentacji administracyjnej (np. 
wydawanie warunków zabudowy, zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego czy Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego).  
Gmina Turawa nie ma poza działaniami miękkimi (informacyjnymi i organizacyjnymi 
- administracyjnymi) opisanymi powyżej bezpośredniego wpływu, by dany 
przedsiębiorca zrealizował projekt wpisujący się w gospodarkę niskoemisyjną. 
Brak więc możliwości określenia dokładnych efektów energetyczno-środowiskowych.    
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Tabela  35.  Uszczegółowienie działań Celu operacyjnego nr 2 
 

Cel strategiczny nr 2 
Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii elektrycznej i użytkowej 

Cel operacyjny nr 2.1  
Wykorzystanie potencjału słonecznego obszaru do produkcji energii elektrycznej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.1.1. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Gimnazjum  
w Turawie 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznego Gimnazjum w Turawie. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym 
zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery 
na poziomie ok. 24,68 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 20 kWp 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 26 135 kWh energii 
elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla  
o około 21,22 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec 
korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

16,36 21,53 21,53 112 020,00  

2.1.2. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Osowcu 

 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym 
zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery 
na poziomie ok. 9,00 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 10 kWp 
wraz  z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 kWh energii 
elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 
7,07 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. 
Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.3. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Osowcu Oddział Szkolny 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu Oddział Szkolny. Działalność obiektu wiąże 
się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji 
CO2 do atmosfery na poziomie ok. 8,00 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu 
instalacji o mocy 10 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku 
około 8 713 kWh energii elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję 
dwutlenku węgla o około 7,07 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i 
może ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków 
technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  
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Cel strategiczny nr 2 
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny nr 2.1  
Wykorzystanie potencjału słonecznego obszaru do produkcji energii elektrycznej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.1.4. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Turawskiej 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej. Działalność obiektu wiąże się ze 
znacznym zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do 
atmosfery na poziomie ok. 9,87 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji  
o mocy 10kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 
kWh energii elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku 
węgla o około 7,07 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec 
korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.5. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Oddziału Przedszkolnego 
Zakrzów Turawski 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Oddziału Przedszkolnego Zakrzów Turawski. Działalność obiektu wiąże się ze 
znacznym zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do 
atmosfery na poziomie ok. 9,20 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji  
o mocy 10kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 
kWh energii elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku 
węgla o około 7,07 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec 
korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.6. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zawadzie 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym 
zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery 
na poziomie ok. 11,02 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 10kWp 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 kWh energii 
elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 
7,07 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. 
Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

 
 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 138



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020  

 

 Diagnoza obszaru Inwentaryzacja Wdrożenie Monitoring

St
ro

na
  1

38
 

Cel strategiczny nr 2 
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny nr 2.1  
Wykorzystanie potencjału słonecznego obszaru do produkcji energii elektrycznej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.1.7. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bierdzanach 
 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach. Działalność obiektu wiąże się ze 
znacznym zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do 
atmosfery na poziomie ok. 3,38 t/rok. o mocy 4 kWp wraz  z infrastrukturą towarzyszącą 
pozwoli na wygenerowanie w skali roku około 4 018 kWh energii elektrycznej co w 
konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 3,26 t. Moc instalacji 
zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania 
będzie uzależniona od warunków technicznych. 

3,27 4,31 4,31 25 244,00 

2.1.8. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Kotorzu Małym 

 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym 
zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery 
na poziomie ok. 3,0 t/rok. o mocy 4 kWp wraz  z infrastrukturą towarzyszącą pozwoli na 
wygenerowanie w skali roku około 4 018 kWh energii elektrycznej co w konsekwencji 
pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 3,26 t. Moc instalacji zostanie 
szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie 
uzależniona od warunków technicznych. 

3,27 4,31 4,31 25 244,00 

2.1.9. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Turawie 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznego Przedszkola w Turawie. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym zużyciem 
energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery na poziomie 
ok. 11,99 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 10kWp wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 kWh energii elektrycznej 
co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 7,07 t. Moc 
instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zakres 
zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  
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Cel strategiczny nr 2 
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny nr 2.1  
Wykorzystanie potencjału słonecznego obszaru do produkcji energii elektrycznej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.1.10. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Węgrach 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznego Przedszkola w Węgrach. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym 
zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery 
na poziomie ok. 5,75 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 10kWp wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 kWh energii 
elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 7,07 
t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i 
zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.11. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Zawadzie 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznego Przedszkola w Zawadzie. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym 
zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery 
na poziomie ok. 6,70 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 10kWp 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 kWh energii 
elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około  
7,07 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. 
Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.12. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Bierdzanach 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Publicznego Przedszkola w Bierdzanach. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym 
zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery 
na poziomie ok. 5,99 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 10kWp 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 kWh energii 
elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około  
7,07 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. 
Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  
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Cel strategiczny nr 2 
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny nr 2.1  
Wykorzystanie potencjału słonecznego obszaru do produkcji energii elektrycznej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.1.13. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Turawie 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym 
zużyciem energii elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery 
na poziomie ok. 3,66 t/rok. o mocy 4 kWp wraz  z infrastrukturą towarzyszącą pozwoli na 
wygenerowanie w skali roku około 4 018 kWh energii elektrycznej co w konsekwencji 
pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 3,26 t. Moc instalacji zostanie 
szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie 
uzależniona od warunków technicznych. 

3,27 4,31 4,31 25 244,00 

2.1.14. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Urzędu Gminy Turawa 

 
 
 
Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku 
Urzędu Gminy Turawa. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym zużyciem energii 
elektrycznej, generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery na poziomie  
ok. 9,73 t/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 10kWp wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 8 713 kWh energii 
elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około  
7,07 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. 
Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków technicznych. 
 
 
 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  
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Cel strategiczny nr 2 
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny nr 2.1  
Wykorzystanie potencjału słonecznego obszaru do produkcji energii elektrycznej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.1.15. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

OSP Osowiec 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku OSP 
Osowiec. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej, 
generując tym samym redukcję emisji CO2 do atmosfery na poziomie ok. 3,0 t/rok.  
o mocy 4 kWp wraz  z infrastrukturą towarzyszącą pozwoli na wygenerowanie w skali 
roku około 4 018 kWh energii elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję 
dwutlenku węgla o około 3,26 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i 
może ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od warunków 
technicznych. 

3,27 4,31 4,31 25 244,00 

2.1.16. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na 

Oczyszczalni Ścieków  
w Kotorzu Małym 

 

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną 
obiektu Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym. Montaż przewidziany w zadaniu 
instalacji o mocy 50 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwoli na wygenerowanie 
w skali roku około 49 713 kWh energii elektrycznej co w konsekwencji pozwoli 
zredukować emisję dwutlenku węgla o około 40,36 t. Moc instalacji zostanie szczegółowo 
przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie uzależniona od 
warunków technicznych. 

40,90 53,81 53,81 297 550,00  

2.1.17. Montaż instalacji 
prosumenckich 

Według danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, łączne zużycie energii 
elektrycznej w 2010 r. w gospodarstwach domowych Gminy Turawa wyniosło 12 478 
MWh, zaś w 2014 r. 14 921 MWh. Analiza opłacalności oraz zakładana stopa zwrotu 
inwestycji wydaje się najkorzystniejsza przy mocy adekwatnej do przewidywanego 
zapotrzebowania. Tym samym projekt zakłada montaż 100 instalacji o mocy około 3,12 
kWp mocy zainstalowanej na jednego „Prosumenta”. Poszczególne instalacje będą w 
stanie wyprodukować około 735,67 kWh energii elektrycznej, co w konsekwencji pozwoli 
na redukcję około 906 kg CO2 na instalację. 
Analizując montaż 100 instalacji opartych na 12 szt. paneli PV każda, łączna moc 
zainstalowana w zadaniu wyniesie 312 kWp. W wyniku realizacji działania powstanie 
infrastruktura zdolna wyprodukować w skali roku około 271830,67 kWh,  
co w konsekwencji spowoduje redukcję emisji CO2 o 220 727,00 kg.  

255,20 335,79 335,79 1 969 032,00  
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Cel strategiczny nr 2 
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny 2.2  
Wzrost zastosowania potencjału słonecznego do produkcji energii użytkowej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.2.1. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powstających 
ze spalania paliw na potrzeby 

ogrzewania obiektów 
mieszkalnych 

Zadanie obejmuje wsparcie budownictwa mieszkalnego w procesach modernizacji 
indywidualnych systemów grzewczych. Na jakość powietrza atmosferycznego na 
obszarze Gminy Turawa wpływ mają lokale, których systemy ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej oparte są na indywidualnych kotłach 
węglowych. Do produkcji energii, źródła te wykorzystują poza wspomnianym węglem 
kamiennym, biomasę w postaci zrębków drzewnych oraz w skrajnych wypadkach 
wysoce emisyjne odpady komunalne. Zadanie zakłada wymianę kotłów węglowych przy 
współfinansowaniu montażu efektywnych urządzeń grzewczych: węglowych 
retortowych, gazowych, olejowych, opalanych biomasą (zrębki, owies, pellet), a także 
pomp ciepła oraz innych czystych technologii, pod warunkiem wykazania efektu 
ekologicznego, który będzie rozpatrywany w sposób indywidualny. W celu realizacji 
założonych celów zadania a także współrealizacji celu głównego Planu, należy podjąć 
kroki dążące do modernizacji co najmniej 100 indywidulanych systemów węglowych. 
Poziom dofinansowania powinien zostać dostosowany do poniesionych nakładów oraz 
efektywności energetycznej źródła, a także poziomu redukcji zanieczyszczeń, które są  
w stanie wygenerować. Dodatkowym efektem realizacji zadania będzie również 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłem PM 10 oraz pozostałymi związkami 
szkodliwymi dla zdrowia człowieka definiowane jako "niska emisja". Założony zakres 
inwestycji powinien ulec korekcie w przypadku zwiększonego zainteresowania 
mieszkańców gminy tego typu ekologicznymi rozwiązaniami. 

656,35 1 763,95 356,25 907  500,00  
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Cel strategiczny nr 2 
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny 2.2  
Wzrost zastosowania potencjału słonecznego do produkcji energii użytkowej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.2.2. Montaż instalacji 
kolektorów słonecznych na 

budynku Publicznego 
Przedszkola w Bierdzanach 

Zadanie obejmuje modernizację instalacji c.w.u. wraz z zainstalowaniem kolektorów 
słonecznych na budynku Publicznego Przedszkola w Bierdzanach. 

0,78 2,29 2,29  14 000,00  

2.2.3. Montaż instalacji 
kolektorów słonecznych na 
budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Ligocie 
Turawskiej  

Zadanie obejmuje modernizację instalacji c.w.u. wraz z zainstalowaniem kolektorów 
słonecznych na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej. 

0,78 2,29 2,29  14 000,00  
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Cel strategiczny nr 2 
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny 2.2  
Wzrost zastosowania potencjału słonecznego do produkcji energii użytkowej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt  

realizacji 
(zł) 

Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

2.2.4. Przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej za pomocą 
alternatywnych sposobów 

pozyskania - kolektory 
słoneczne 

Przedmiotowe zadanie zakłada wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w sektorze 
mieszkalnym (budynki jednorodzinne) dzięki odpowiednim współfinansowaniu.  
W zadaniu uwzględniono montaż około 500 instalacji kolektorów słonecznych  do 
przygotowania ciepłej wody obejmujących zarówno same kolektory, jak i zasobnik, 
pompy obiegowe, konstrukcje oraz przewody. W analizach energetycznych oraz 
ekonomiczno-środowiskowych założono średnie zapotrzebowanie na ciepło c.w.u. 
gospodarstwa domowego na poziomie 16 GJ odpowiadające 1,1 t spalonego węgla 
kamiennego. Zakładany wskaźnik posłużył jako wartość w dalszych analizach: 
zapotrzebowania na poszczególne nośniki paliw, spodziewanego efektu ekologicznego 
oraz nakładów inwestycyjnych, a także eksploatacji kosztów przygotowania c.w.u. 
Należy podkreślić, iż wsparcie dotychczasowego systemu przygotowania c.w.u., którym 
najczęściej na obszarze Gminy Turawa są kotły komorowe, instalacją kolektorów 
słonecznych, wiąże się ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla nawet o 61%.  

395,72 1  147,01 1  147,01    3 667 000,00  

2.2.5.Przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej za pomocą 
alternatywnych sposobów 
pozyskania- pompy ciepła 

Przedmiotowe zadanie zakłada wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w sektorze 
mieszkalnym dzięki odpowiednim współfinansowaniu. W zadaniu uwzględniono 
montaż około 50 instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. W kosztach kwalifikowanych do projektu należy uwzględnić również 
zasobnik, pompy obiegowe, konstrukcje oraz przewody, które stanowią znaczny udział 
w ogólnym kosztorysie instalacji. W analizach energetycznych oraz ekonomiczno-
środowiskowych założono średnie zapotrzebowanie na ciepło c.w.u. gospodarstwa 
domowego na poziomie 16 GJ, odpowiadające 1,1 t spalonego węgla kamiennego. 
Zakładany wskaźnik posłużył jako wartość w dalszych analizach: zapotrzebowania na 
poszczególne nośniki paliw, spodziewanego efektu ekologicznego oraz nakładów 
inwestycyjnych oraz eksploatacji kosztów przygotowania c.w.u. Należy podkreślić, iż 
wsparcie dotychczasowego systemu przygotowania c.w.u., którym najczęściej na 
obszarze Gminy Turawa są kotły komorowe, instalacjami pomp ciepła, wiąże się ze 
zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla nawet o 75% (przy wskaźniku COP 3,5). 

134,68 281,20 133,20         435 000,00  
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Tabela 36. Uszczegółowienie działań Celu operacyjnego nr 3 
 

Cel strategiczny nr 3 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

Cel operacyjny 3.1  
Poprawa przepustowości infrastruktury drogowej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt realizacji 

(zł) Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

3.1.1.  Modernizacja drogi gminnej Nadleśna 
w m. Bierdzany 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Nadleśna w m. Bierdzany  na długości około 590 m. 0,92 3,52 0,00 259 000,00 

3.1.2. Modernizacja drogi gminnej Leśna - 
Opolska w m. Kadłub Turawski 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Leśna - Opolska w m. Kadłub Turawski  na długości około 423 m. 0,66 2,53 0,00 223 000,00 

3.1.3. Budowa drogi do Oczyszczalni 
Ścieków w Kotórzu Małym 

Zadanie obejmuje budowę drogi do Oczyszczalni Ścieków w Kotórzu 
Małym o nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości około 540 m. 0,84 3,23 0,00 20 000,00 

3.1.4. Modernizacja drogi gminnej Polna  
w m. Ligota Turawska 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Polna w m. Ligota Turawska na długości około 395 m. 0,61 2,36 0,00 282 000,00 

3.1.5. Modernizacja drogi gminnej 
Planetorza w m. Turawa 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Planetorza w m. Turawa na długości około 415  m. 0,64 2,48 0,00 86 000,00 

3.1.6. Modernizacja drogi gminnej Bukowa 
w m. Turawa 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Bukowa w m. Turawa  na długości około 553 m. 0,86 3,30 0,00 100 000,00 

3.1.7. Modernizacja drogi gminnej Opolska 
wraz z odwodnieniem w m. Węgry 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Opolska wraz z odwodnieniem w m. Węgry na dł. około 450 m. 0,70 2,69 0,00 600 000,00 

3.1.8. Modernizacja drogi gminnej Skośna  
w m. Zawada 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Skośna w m. Zawada  na długości około 424  m. 0,66 2,53 0,00 320 000,00 

3.1.9. Modernizacja drogi gminnej Sosnowa 
w m. Kotórz Mały 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Sosnowa w m. Kotórz Mały  na długości około 800 m. 1,24 4,78 0,00 200 000,00 

3.1.10. Modernizacja drogi gminnej Opolska 
w m. Kotórz Wielski 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Opolska w m. Kotórz Wielski  na długości około 750 m. 1,16 4,48 0,00 300 000,00 

3.1.11. Modernizacja drogi gminnej Dworska 
w m. Ligota Turawska 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Dworska w m. Ligota Turawska  na długości około 140 m. 0,22 0,84 0,00 50 000,00 

3.1.12. Modernizacja drogi gminnej Lipowa 
w m. Osowiec, Parking przy Lipowej 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Lipowa w m. Osowiec, Parking przy Lipowej  na dł. około 350 m. 0,54 2,09 0,00 247 000,00 
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Cel strategiczny nr 3 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

Cel operacyjny 3.1  
Poprawa przepustowości infrastruktury drogowej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt realizacji 

(zł) Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

3.1.13. Chodnik przy ul. Wiejskiej  
w m. Rzędów 

Zadanie obejmuje poprawę chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Rzędów  
na długości około   250 m. 0,39 1,49 0,00 25 000,00 

3.1.14. Modernizacja drogi gminnej Polna  
w m. Rzędów 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Polna w m. Rzędów na długości około  180 m. 0,28 1,08 0,00 64 000,00 

3.1.15. Modernizacja drogi gminnej 
Spokojna w m. Węgry 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Spokojna w m. Węgry  na długości około 440 m. 0,68 2,63 0,00 162 000,00 

3.1.16. Modernizacja drogi gminnej 
Kościelna w m. Zakrzów Turawski 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Kościelna w m. Zakrzów Turawski na długości około 640 m. 0,99 3,82 0,00 320 000,00 

3.1.17. Modernizacja drogi gminnej Prosta - 
Starowiejska w m. Bierdzany 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Prosta - Starowiejska w m. Bierdzany na długości około 300 m. 0,47 1,79 0,00 108 000,00 

3.1.18. Modernizacja drogi gminnej Polna  
w m. Kadłub Turawski 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Polna w m. Kadłub Turawski  na długości około 200 m. 0,31 1,19 0,00 90 000,00 

3.1.19. Modernizacja drogi gminnej 
Słoneczna w m. Kotórz Mały 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Słoneczna w m. Kotórz Mały na długości około 200 m. 0,31 1,19 0,00 90 000,00 

3.1.20. Modernizacja drogi gminnej Boczna 
do Oleskiej w m. Osowiec 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Boczna do Oleskiej w m. Osowiec  na długości około 70 m. 0,11 0,42 0,00 29 000,00 

3.1.21. Modernizacja drogi gminnej Boczna 
do Lipowej w m. Osowiec 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Boczna do Lipowej w m. Osowiec  na długości około 60 m. 0,09 0,36 0,00 27 000,00 

3.1.22. Modernizacja drogi gminnej Boczna 
do Cmentarnej w m. Osowiec 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Boczna do Cmentarnej w m. Osowiec  na długości około 50 m. 0,08 0,30 0,00 21 000,00 

3.1.23. Modernizacja drogi gminnej Jodłowa 
i Lipowa w m. Turawa 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Jodłowa i Lipowa w m. Turawa  na długości około 320 m. 0,50 1,91 0,00 138 000,00 

3.1.24. Modernizacja drogi gminnej 
Milenijna w m. Węgry 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Milenijna w m. Węgry na długości około 230 m. 0,36 1,37 0,00 99 0000,00 

3.1.25. Modernizacja drogi gminnej Opolska 
w m. Węgry 

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi 
gminnej Opolska w m. Węgry  na długości około 110 m. 0,17 0,66 0,00 45 000,00 
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Cel strategiczny nr 3 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

Cel operacyjny 3.2  
Zwiększenie liczby niskoemisyjnych pojazdów na obszarze gminy 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom energetyczno-
środowiskowy Koszt realizacji 

(zł) Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

3.2.1. Transport niskoemisyjny Zadanie obejmuje wymianę 3 wysoce emisyjnych pojazdów oraz 
zakup nowego pojazdu bojowego dla OSP Osowiec. 

230,46 883,24 0,00 1 500 000,00 

 
Cel strategiczny nr 3 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 
Cel operacyjny 3.3 

Tworzenie infrastruktury technicznej dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom energetyczno-
środowiskowy Koszt realizacji 

(zł) Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

3.3.1. Budowa ścieżki 
rowerowej w ramach 

Aglomeracji Opolskiej 

Wsparcie infrastruktury dotyczącej transportu rowerowego mieszkańców gmin stanowi 
przykład wzorowych inwestycji proekologicznych. Główną rolą m.in. ścieżek rowerowych 
jest obok funkcji rekreacyjnych, odciążenie ulic od emisyjnych pojazdów transportowych 
oraz budowanie przyjaznych środowisku zachowań mieszkańców. W związku z 
powyższym należy podjąć działania infrastrukturalne faworyzujące ten bezemisyjny środek 
komunikacji. W tym celu przewiduje się budowa ścieżki rowerowej w ramach Aglomeracji 
Opolskiej o długości ok. 16,00 km w obszarze Gminy Turawa.  

0,00 0,00 0,00 2 230 000,00 

3.3.2. Turystyczno-
rekreacyjne 

zagospodarowanie terenu 
wokół Jeziora Średniego  

w Turawie – etap III 

Zadanie obejmuje  turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora 
Średniego w Turawie – etap III, poprzez budowę ciągu pieszego o dł. 540 mb,  
z nawierzchnią z kostki bukowej betonowej wraz z oświetleniem parkowym LED, wzdłuż 
ciągu pieszego (na odcinku ok. 540 mb), placu do lokalizacji elementów małej architektury 
(ok. 450 m2), parkingu samochodowego (ok. 500 m2). Konstrukcja ciągu uwzględnia 
przejazdy samochodów komunalnych i służb rachunkowych.  

0,00 0,00 0,00 800 000,00 
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Tabela 37.  Uszczegółowienie działań Celu operacyjnego nr 4 
 

Cel strategiczny nr 4 
Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych oraz kreowanie ekoinnowacji 

Cel operacyjny 4.1 
Kompleksowe działania z zakresu edukacji ekologicznej 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom energetyczno-
środowiskowy Koszt 

realizacji Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

4.1.1. Cykl szkoleń z zakresu 
założeń pakietu 
klimatycznego 

Działanie przewiduje przeprowadzenie rozległych akcji edukacyjno-doradczych, 
obejmujących przede wszystkim zakres szeroko rozumianego zrównoważonego 
korzystania z energii, a także redukcji zanieczyszczeń powietrza, które skierowane będą do 
interesariuszy Planu i dodatkowo będą wspierały realizowane projekty od strony 
merytorycznej. Głównym zadaniem kampanii informacyjnych będzie zwrócenie większej 
uwagi społeczeństwa na rosnące możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
zarówno do produkcji ciepła jak i energii elektrycznej. Do grona interesariuszy, czyli osób, 
których Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczy, a także związanych z nim bezpośrednio 
lub pośrednio zalicza się m.in. lokalną administrację, mieszkańców, uczniów, zakłady 
budżetowe gminy, zakłady energetyczne, organizacje pozarządowe, banki, jak również 
podmioty gospodarcze. 
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50 000 zł 

4.2.2. Promocja 
proekologicznych 

zachowań 

Działanie obejmuje przeprowadzanie kampanii edukacyjnych i promocyjnych, których 
zakres będzie zawierał informacje dotyczące efektywności energetycznej, wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii  oraz ochronny i poprawy jakości powietrza atmosferycznego 
w Gminie Turawa. Akcje promocyjne będą skupione na edukacji dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie 
proekologicznych postaw i takich inicjatyw jak finansowanie kół naukowych, czy też 
organizacja konkursów tematycznych. Wskazane jest również zwiększenie intensywności 
działań edukacyjnych podczas organizowanych na terenie gminy masowych imprez 
kulturalnych i rekreacyjnych. Działanie zakłada także nabycie przykładowego modelu 
instalacji OZE produkującej energię cieplną lub elektryczną, która będzie zamontowana  
w newralgicznych punktach Gminy, co pozwoli na dotarcie do szerokiego grona 
interesariuszy i promowanie wśród nich proekologicznych zachowań. 
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Cel strategiczny nr 4 

Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych oraz kreowanie ekoinnowacji 
Cel operacyjny 4.2 

Wypracowanie i wdrożenie docelowego modelu sterującego zarządzaniem gospodarką niskoemisyjną gminy 

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom energetyczno-
środowiskowy Koszt 

realizacji Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

4.2.1. Lider ds. wdrożenia 
projektu 

Inteligentne zarządzanie energetyczne gminy, problematykę poszczególnych inwestycji 
zarekomendowanych w projekcie oraz bieżącą kontrolę wskaźników rezultatu  
z wykorzystaniem technologii informacyjnych powierza się Liderowi ds. Wdrożenia 
projektu. Zakres obowiązków stanowiska przedstawiono w pkt. 6.1 opracowania. 
Najważniejsze z nich to:  
 Nadzór nad merytorycznym zakresem projektu, koordynacja wszelkich prac 

związanych z przygotowaniem oraz wdrożeniem projektu. 
 Zarządzanie bazą danych utworzoną w ramach Planu. 
 Wdrażanie elementów niskoemisyjnych w planowaniu przestrzennym 

gminy. 
 Monitoring osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu. 
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Cel strategiczny nr 4 
Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych oraz kreowanie ekoinnowacji 

Cel operacyjny 4.3. 
Zielone zamówienia publiczne i planowanie przestrzenne  

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom energetyczno-
środowiskowy Koszt 

realizacji Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

4.3.1. Stosowanie zielonych 
zamówień publicznych   

Działanie dotyczy wdrażania na etapie przygotowania dokumentacji technicznej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "Zielonych Zamówień Publicznych" (green 
public procurement). Podstawową i charakterystyczną cechą jest wskazywanie  
w kryteriach wyboru wykonawcy usługi bądź też produktu będącego przedmiotem 
zamówienia rozwiązań, które ograniczają lub likwidują niekorzystny wpływ na środowisko 
naturalne zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i zużycia wykorzystywanych 
materiałów. Zielone zamówienia publiczne to rodzaj procedur nakładających na podmioty 
publiczne w ciągu całego cyklu funkcjonowania projektu (Life Cycle Cost) wymagania,  
co do których należy stosować takie kryteria jak: 
 kryterium energooszczędności (komputery, monitory, lodówki itp.); 
 kryterium surowców odnawialnych i z odzysku (produkcja ekologiczna);  
 kryterium niskiej emisji (dobór niskoemisyjnych środków transportu); 
 kryterium niskiego poziomu odpadów (ponowne wykorzystanie produktu,  

lub materiałów z których jest wykonany). 
 Omawiane działanie nie wymaga nakładów finansowych na potrzeby jego wdrożenia, 
natomiast osiągnięte dzięki niemu efekty zarówno ekologiczne jak i energetyczne mogą 
być fundamentalną wartością wynikającą z realizacji celu szczegółowego dokumentu jakim 
jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.  
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Cel strategiczny nr 4 
Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych oraz kreowanie ekoinnowacji 

Cel operacyjny 4.3. 
Zielone zamówienia publiczne i planowanie przestrzenne  

Nr zadania Zakres zadania 

Zdefiniowany poziom energetyczno-
środowiskowy Koszt 

realizacji Redukcja 
emisji 

[tCO2/rok] 

Redukcja 
zużycia energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

4.3.2. Planowanie 
przestrzenne  

Wdrażanie elementów niskoemisyjnych w planowaniu przestrzennym gminy (zgodnie z 
regulacjami prawnymi do zadań własnych Gminy należy planowanie i organizacja 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze danej jednostki 
samorządowej, a także planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz 
finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych. Zadania te realizowane na 
przedmiotowym obszarze powinny być zgodnie z prawem lokalnym, tj. z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu –  
z kierunkami rozwoju gminy, zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Kolejne przyjmowane przez Radę Gminy Turawa 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać konieczność 
zachowania standardów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej 
budynków, promowania projektów mających na celu oszczędność energii, w tym do 
wykorzystania OZE poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów i wymagań, 
promowanie transportu publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego, oraz 
planowania zabudowy zorientowanej na wykorzystanie energii słonecznej,  
tj. projektowania nowych budynków o optymalnej ekspozycji na światło słoneczne. 
W trakcie aktualizacji Planów Zagospodarowania Przestrzennego będą one na bieżąco 
dostosowywane do założeń oraz zadań ujętych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy 
opolskiej. 
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Realizacja wyżej wymienionych działań będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przez co nie wpłynie w negatywny sposób na stan środowiska 
naturalnego w tym na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych (obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne, obszary Ramsar) oraz na inne formy ochrony przyrody  
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto realizacja działań prowadzona będzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu obszarów posiadających 
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego przez co nie spowoduje zniszczeń obiektów i zespołów zabytkowych. 
Należy również podkreślić ze inwestycje wynikające z działań maja charakter proekologiczny i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem efektywności ekologiczno-ekonomicznym. 
Każda inwestycja realizowana w ramach tych działań z mocy prawa na wstępnym etapie przygotowania projektów do wdrażania będzie podlegała odrębnej ocenie oddziaływania 
na środowisko. 
 W związku z tym, na tym etapie, inwestycje te nie niosą za sobą niebezpieczeństwa negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 
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6.3. Harmonogram realizacji działań oraz ich źródła finansowania 

Osiągnięcie założonego celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji konkretnych działań  
w wyznaczonym horyzoncie czasowym (do 2020 roku). W ramach Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gmina Turawa zaplanowała szereg działań inwestycyjnych i nie 
inwestycyjnych:  

 krótkoterminowych tj. w okresie do 3 lat,  
 średnioterminowych, tj. powyżej 3 lat. 

Planowane przedsięwzięcia zostały przyporządkowane do poszczególnych sektorów, zgodnie  
z metodologią przyjętą do sporządzania bazowej inwentaryzacji dwutlenku węgla.  

Zadania zaplanowane do realizacji w kilku kolejnych latach (zadania wieloletnie), 
których realizatorem będzie Gmina Turawa wpisane zostały do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Turawa.  

Zadania określone, jako bieżące jednoroczne - realizowane będą  w danym roku 
budżetowym w określonym w harmonogramie działań, w tabeli 38  przedziale czasowym  
w zależności od posiadanych środków finansowych własnych w danym roku budżetowym bądź 
dostępności funduszy zewnętrznych obejmujących tego typu zadania. 

Zadania określone, jako bieżące (zadania jednoroczne i wieloletnie) - realizowane będą 
w ramach wydatków bieżących, w zależności od posiadanych środków finansowych własnych 
bądź dostępności funduszy zewnętrznych obejmujących tego typu zadania. Gmina Turawa 
będzie dokonywać  zmiany budżetu poprzez wprowadzenie tych zadań.  

Przedsięwzięcia zaplanowane przez inne podmioty pozostają w gestii ich realizatorów. 

Cele główne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa nie zawierają „efektów 
ekologicznych” zadań inwestycyjnych nie mieszczących się w powyższych definicjach oraz 
realizowanych przez inne podmioty. 
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Tabela 38.  Harmonogram działań krótko- i średnioterminowych 

Cel operacyjny Zadanie Rodzaj 
zadania 

Perspektywa 
czasowa Realizator 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt 

realizacji 
[zł] 

Możliwe źródła 
finansowania Redukcja 

emisji 
[tCO2] 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Produkcja 
OZE [MWh] 
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1.1.1. Budowa lamp 
hybrydowych opartych 
na pozyskaniu energii 

słonecznej  
i wiatru 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017 - 2018 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
0,00 0,00  7,92 220 000,00  

Środki własne, 
NFOŚiGW  

(np. SOWA), ESCO 

1.1.2. Wymiana opraw 
oświetleniowych na 

energooszczędne  
w budynkach 

użyteczności publicznej 

Inwestycyjne 
realizowane 

w latach 
2016-2018 

Gmina Turawa 
(zadnie objęte WPF) 132,79 174,72 0,00 450 000,00 

Środki własne, 
NFOŚiGW  

(np. SOWA), ESCO 
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1.2.1. Przebudowa 
budynku Urzędu Gminy 

Turawa   

Inwestycyjne 
realizowane 

w latach 
2016-2018 

Gmina Turawa 
(zadanie objęte WPF) 23,64 84,75 0,00 1 000 000,00 

Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

(np. LEMUR); POIiŚ 
2014-2020, Fundusz 
termomodernizacji  

i remontów, RPO WO 
2014-2020, ESCO 
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Cel operacyjny Zadanie Rodzaj 
zadania 

Perspektywa 
czasowa Realizator 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt 

realizacji 
[zł] 

Możliwe źródła 
finansowania Redukcja 

emisji 
[tCO2] 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Produkcja 
OZE [MWh] 
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1.2.2. Budowa 
przyszkolnej hali 
sportowej przy 

Publicznym Gimnazjum 
w Turawie 

Inwestycyjne 
realizowane 

w latach 
2016-2018 

Gmina Turawa 
(zadanie objęte WPF) 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 

Środki własne, Fundusz 
Rozwoju Kultury 

Fizycznej, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, 

Samorząd 
Województwa 

Opolskiego  

1.2.3. Przebudowa 
budynku 

Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  

w Kadłubie Turawskim 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
0,00 0,00 0,00 300 000,00 

Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

(np. LEMUR); POIiŚ 
2014-2020, Fundusz 
termomodernizacji  

i remontów, RPO WO 
2014-2020, ESCO 

1.2.4. Modernizacja 
Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Osowcu 
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
27,61 78,67 0,00 145 000,00 

1.2.5. Modernizacja 
Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Osowcu 
Oddział Szkolny 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
18,41 52,45 

0,00 
150 000,00 
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Cel operacyjny Zadanie Rodzaj 
zadania 

Perspektywa 
czasowa Realizator 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt 

realizacji 
[zł] 

Możliwe źródła 
finansowania Redukcja 

emisji 
[tCO2] 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Produkcja 
OZE [MWh] 
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1.2.6. Modernizacja 
Przedszkola 

KUBUSIOWA 
AKADEMIA  
w Rzędowie 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2016-2018 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
3,87 11,22 0,00 60 000,00 

Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

(np. LEMUR); POIiŚ 
2014-2020, Fundusz 
termomodernizacji  

i remontów, RPO WO 
2014-2020, ESCO 

1.2.7. Modernizacja 
Publicznego Przedszkola 

w Bierdzanach 
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
23,93 68,18 0,00 40 000,00 

1.2.8. Modernizacja 
Publicznego Gimnazjum 

w Turawie  
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
13,20 36,59 0,00 30 000,00 

1.2.9. Modernizacja 
Szkoły Podstawowej  

w Bierdzanach 
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
5,23 15,16 0,00 10 000,00 

1.2.10. Modernizacja 
Przedszkola Publicznego 

w Zawadzie 
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
3,40 9,60 0,00 25 000,00 
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1.2.11. Modernizacja 
Publicznego Przedszkola 

w Turawie 
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2016-2018 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
3,22 9,33 0,00 55 000,00 

Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

(np. LEMUR); POIiŚ 
2014-2020, Fundusz 
termomodernizacji  

i remontów, RPO WO 
2014-2020, ESCO 

1.2.12. Modernizacja 
Oddziału 

Przedszkolnego  
w Zakrzowie Turawskim 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
8,21 23,79 0,00 46 800,00 

1.2.13. Modernizacja 
Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Turawie 
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
2,41 7,00 0,00 60 000,00 

1.2.14. Modernizacja 
budynku 

wielofunkcyjnego 
(Wodociągi  

i Kanalizacja Turawa  
Sp. z o.o., Publiczne 
Przedszkole Kotórz 

Mały, Koło Mniejszości, 
Świetlica)   

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
0,00 18,22 0,00 350 000,00 

1.2.15. Modernizacja 
budynku OSP Osowiec Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
4,02 11,66 

0,00 
60 000,00 

1.2.16. Modernizacja 
budynku OSP Węgry Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
5,63 16,32 0,00 100 000,00 
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1.2.17. Modernizacja 
budynku OSP Ligota 

Turawska   
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
6,44 34,83 0,00 60 000,00 

Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

(np. LEMUR); POIiŚ 
2014-2020, Fundusz 
termomodernizacji  

i remontów, RPO WO 
2014-2020, ESCO 

1.2.18. Modernizacja 
budynku 

wielofunkcyjnego  
w Węgrach 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2017-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie bieżące 

jednoroczne) 
0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł 

1.2.19. Budowa 
wielofunkcyjnego 

obiektu użyteczności 
publicznej  
w Turawie. 

Inwestycyjne do 2030 Gmina Turawa 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 

1.2.20. Modernizacja 
budynku WiK Turawa 

Sp. z o.o.  
przy ul. Opolskiej 43 w 

Turawie 

Inwestycyjne 2017-2020 WiK Turawa Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 122 000,00 

1.2.21. Modernizacja 
kościołów, obiektów 
sakralnych i innych 

obiektów należących do 
związków 

wyznaniowych 

Inwestycyjne 2017-2020 

Właściciele kościołów, 
obiektów sakralnych  

i innych obiektów 
należących do 

związków 
wyznaniowych 

0,00 0,00 0,00 500 000,00 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 158



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020  

 

 Diagnoza obszaru Inwentaryzacja Wdrożenie Monitoring

St
ro

na
  1

58
 

 

 

Cel operacyjny Zadanie Rodzaj 
zadania 

Perspektywa 
czasowa Realizator 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy Koszt 

realizacji 
[zł] 

Możliwe źródła 
finansowania Redukcja 

emisji 
[tCO2] 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Produkcja 
OZE [MWh] 

C
el

 s
tr

at
eg

ic
zn

y 
n

r 
1 

Po
pr

aw
a 

ef
ek

ty
w

no
śc

i e
ne

rg
et

yc
zn

ej
 

C
el

 o
pe

ra
cy

jn
y 

nr
 1.

3.
 

K
om

pl
ek

so
w

e 
dz

ia
ła

ni
e 

z 
za

kr
es

u 
te

rm
om

od
er

ni
za

cj
i  

i e
fe

kt
yw

no
śc

i e
ne

rg
et

yc
zn

ej
  

w
 b

ud
yn

ka
ch

  m
ie

sz
ka

ln
yc

h 

1.3.1.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Oleskiej 1 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
21,23 61,54 0,00 3 200,00 

Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

(np. LEMUR); POIiŚ 
2014-2020, Fundusz 
termomodernizacji  

i remontów, RPO WO 
2014-2020, ESCO 

1.3.2.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 1 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

20,75 60,15 0,00 3 200,00 

1.3.3.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 3 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

20,75 60,16 0,00 3 200,00 

1.3.4.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 2 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
12,39 35,91 0,00 59 400,00 

1.3.5.Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 8 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

6,14 17,79 0,00 36 800,00 

1.3.6.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Oleskiej 3 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,14 17,79 0,00 32 800,00 

1.3.7.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 14 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,78 19,67 0,00 33 800,00 

1.3.8.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 16 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,14 17,79 0,00 33 800,00 

1.3.9.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Lipowej 18 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

6,14 17,81 0,00 33 800,00 

1.3.10.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 2 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

6,14 17,79 0,00 39 800,00 
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1.3.11.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 4 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,14 17,79 0,00 39 800,00 

Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

(np. LEMUR); POIiŚ 
2014-2020, Fundusz 
termomodernizacji  

i remontów, RPO WO 
2014-2020, ESCO 

1.3.12.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 6 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,14 17,79 0,00 39 800,00 

1.3.13.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 8 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,14 17,79 0,00 36 800,00 

1.3.14.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 10 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,78 19,66 0,00 36 800,00 

1.3.15. Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 12 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,16 17,87 0,00 38 800,00 

1.3.16.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 14 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

5,69 16,50 0,00 35 800,00 

1.3.17.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 16 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,63 19,21 0,00 35 800,00 

1.3.18.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 18 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
6,13 17,77 0,00 48 800,00 

1.3.19.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 19 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
4,18 12,12 0,00 35 600,00 

1.3.20.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Leśnej 21 Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
4,19 12,13 0,00 35 600,00 
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1.3.21.  Termomodernizacja 

budynku przy ul. 
Dworcowej 4 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

11,59 33,59 0,00 66 400,00 

Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

(np. LEMUR); POIiŚ 
2014-2020, Fundusz 
termomodernizacji  

i remontów, RPO WO 
2014-2020, ESCO 

1.3.22.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Dworcowej 6 
Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
8,43 24,45 0,00 53 400,00 

1.3.23.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Dworcowej 5 
Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
1,30 3,76 0,00 13 000,00 

1.3.24.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Dworcowej 7 
Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
17,80 51,59 0,00 101 000,00 

1.3.25.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Dworcowej 9 
Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
18,04 52,28 0,00 101 800,00 

1.3.26.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Dworcowej 11 
Inwestycyjne 2016-2018 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

w Strzelcach Opolskich 
17,70 51,30 0,00 101 400,00 

1.3.27.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Fabrycznej 4-6 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

10,36 30,02 0,00 11 200,00 

1.3.28.  Termomodernizacja 
budynku przy ul. Nowej 1 

Inwestycyjne 2016-2018 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  
w Strzelcach Opolskich 

4,17 12,09 0,00 33 400,00 
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1.4.1. Efektywna 
energetycznie 

gospodarka gminy 
Inwestycyjne 2016-2020 Przedsiębiorcy niedefinio-

walne 
niedefinio

-walne 
niedefinio-

walne 0,00 

Środki własne 
przedsiębiorców, 

Środki UE, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
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2.1.1. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Gimnazjum  
w Turawie 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadnie objęte 

WPF, w ramach 
zad. 1.2.1) 

16,36 21,53 21,53 112 020,00  

Środki własne, RPO 
WO 2014-2020, POIiŚ 

2014-2020 

2.1.2. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Osowcu 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.3. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Osowcu Oddział Szkolny 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.4. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ligocie Turawskiej 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.5. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Oddziału Przedszkolnego 
Zakrzów Turawski 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.6. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zawadzie 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.7. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Bierdzanach 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

3,27 4,31 4,31 25 244,00 
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2.1.8. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Kotorzu Małym 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

3,27 4,31 4,31 25 244,00 
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2.1.9. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Turawie 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

Środki własne, RPO 
WO 2014-2020, POIiŚ 

2014-2020 

2.1.10. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Węgrach 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.11. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Zawadzie 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.12. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Publicznego Przedszkola  
w Bierdzanach 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  

2.1.13. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Turawie 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

3,27 4,31 4,31 25 244,00 

2.1.14. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku 

Urzędu Gminy Turawa 
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

8,18 10,76 10,76 56 010,00  
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2.1.15. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku OSP 

Osowiec 
Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

3,27 4,31 4,31 25 244,00 

Środki własne, RPO 
WO 2014-2020, POIiŚ 

2014-2020 

2.1.16. Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na Oczyszczalni 

Ścieków  
w Kotorzu Małym 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

40,90 53,81 53,81 297 550,00  

2.1.17. Montaż instalacji 
prosumenckich Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

255,20 335,79 335,79 1 969 032,00  
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Cel operacyjny Zadanie Rodzaj 
zadania 

Perspektywa 
czasowa Realizator 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy 
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Możliwe źródła 
finansowania Redukcja emisji 

[tCO2] 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 
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OZE 
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 2.2.1. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powstających 
ze spalania paliw na potrzeby 

ogrzewania obiektów 
mieszkalnych 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2016-2018 

Mieszkańcy przy 
wsparciu Gminy 

(zadanie 
bieżące) 

656,35 1 763,95 356,25 907  500,00  

Środki własne, 
WFOŚiGW,  NFOŚiGW 

(np. Efektywne 
wykorzystanie energii – 
dopłaty do kredytów na 

budowę domów 
energooszczędnych; 

Efektywne 
wykorzystanie energii – 
dopłaty do kredytów na 
kolektory słoneczne). 

2.2.2. Montaż instalacji 
kolektorów słonecznych na 

budynku Publicznego 
Przedszkola w Bierdzanach 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2016-2018 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

0,78 2,29 2,29  14 000,00  

2.2.3. Montaż instalacji 
kolektorów słonecznych na 
budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Ligocie 
Turawskiej 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2016-2018 

Gmina Turawa 
(zadanie 
bieżące) 

0,78 2,29 2,29  14 000,00  

2.2.4. Przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej za pomocą 

alternatywnych sposobów 
pozyskania-kolektory słoneczne 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Mieszkańcy przy 
wsparciu Gminy 

(zadanie 
bieżące) 

395,72 1  147,01 1  147,01    3 667 000,00  

2.2.5.Przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej za pomocą 

alternatywnych sposobów 
pozyskania-pompy ciepła 

Inwestycyjne 

realizowane 
w przedziale 

lat 
2018-2020 

Mieszkańcy przy 
wsparciu Gminy 

(zadanie 
bieżące) 

134,68 281,20 133,20         435 000,00  
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zadania 

Perspe-
ktywa 

czasowa 
Realizator 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy 

Koszt realizacji 
[zł] 

Możliwe źródła 
finansowania Redukcja emisji 

[tCO2] 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Produkcja 
OZE 

[MWh] 

C
el

 s
tr

at
eg

ic
zn

y 
nr

 3
 

Zm
ni

ej
sz

en
ie

 e
m

is
ji 

za
ni

ec
zy

sz
cz

eń
 k

om
un

ik
ac

yj
ny

ch
 

C
el

 o
pe

ra
cy

jn
y 

3.
1  

Po
pr

aw
a 

pr
ze

pu
st

ow
oś

ci
 in

fr
as

tr
uk

tu
ry

 d
ro

go
w

ej
 

3.1.1.  Modernizacja drogi gminnej 
Nadleśna w m. Bierdzany Inwestycyjne 2016 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,92 3,52 0,00 259 000,00 

Środki własne, PROW 
2014-2020, środki 

krajowe, Narodowy 
Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych. 

3.1.2. Modernizacja drogi gminnej 
Leśna - Opolska w m. Kadłub 

Turawski 
Inwestycyjne 2016 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,66 2,53 0,00 223 000,00 

3.1.3. Modernizacja drogi gminnej 
do Oczyszczalni Ścieków  

w Kotórzu Małym 
Inwestycyjne 2016 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,84 3,23 0,00 20 000,00 

3.1.4. Modernizacja drogi gminnej 
Polna w m. Ligota Turawska Inwestycyjne 2016 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,61 2,36 0,00 282 000,00 

3.1.5. Modernizacja drogi gminnej 
Planetorza w m. Turawa Inwestycyjne 2016-2017 Gmina Turawa 

(zadanie objęte WPF) 0,64 2,48 0,00 86 000,00 

3.1.6. Modernizacja drogi gminnej 
Bukowa w m. Turawa Inwestycyjne 2016-2017 Gmina Turawa 

(zadanie objęte WPF) 0,86 3,30 0,00 100 000,00 

3.1.7. Modernizacja drogi gminnej 
Opolska wraz z odwodnieniem w 

m. Węgry 
Inwestycyjne 2016 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,70 2,69 0,00 600 000,00 

3.1.8. Modernizacja drogi gminnej 
Skośna w m. Zawada Inwestycyjne 2016 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,66 2,53 0,00 320 000,00 

3.1.9. Modernizacja drogi gminnej 
Sosnowa w m. Kotórz Mały Inwestycyjne po 2020 r. Gmina Turawa 1,24 4,78 0,00 200 000,00 

3.1.10. Modernizacja drogi 
gminnej Opolska w m. Kotórz 

Wielski 
Inwestycyjne 2017-2018 Gmina Turawa 

(zadanie objęte WPF) 1,16 4,48 0,00 300 000,00 

3.1.11. Modernizacja drogi gminnej 
Dworska w m. Ligota Turawska 

Inwestycyjne 2017-2018 Gmina Turawa 
(zadanie objęte WPF) 0,22 0,84 0,00 50 000,00 
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3.1.12. Modernizacja drogi 
gminnej Lipowa w m. Osowiec, 

Parking przy Lipowej 
Inwestycyjne 2017 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,54 2,09 0,00 247 000,00  
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wa 

czasowa 
Realizator 

Zdefiniowany poziom 
energetyczno-środowiskowy 

Koszt realizacji 
[zł] 

Możliwe źródła 
finansowania Redukcja emisji 

[tCO2] 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Produkcja 
OZE 

[MWh] 

C
el

 s
tr

at
eg

ic
zn

y 
nr

 3
 

Zm
ni

ej
sz

en
ie

 e
m

is
ji 

za
ni

ec
zy

sz
cz

eń
 k

om
un

ik
ac

yj
ny

ch
 

C
el

 o
pe

ra
cy

jn
y 

3.
1  

Po
pr

aw
a 

pr
ze

pu
st

ow
oś

ci
 in

fr
as

tr
uk

tu
ry

 d
ro

go
w

ej
 

3.1.13. Modernizacja drogi gminnej 
Wiejska w m. Rzędów Inwestycyjne 2017 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,39 1,49 0,00 25 000,00 

Środki własne, PROW 
2014-2020, środki 

krajowe, Narodowy 
Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych. 

3.1.14. Modernizacja drogi gminnej 
Polna w m. Rzędów Inwestycyjne 2017 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,28 1,08 0,00 64 000,00 

3.1.15. Modernizacja drogi gminnej 
Spokojna w m. Węgry 

Inwestycyjne 2017 Gmina Turawa 
(zadanie jednoroczne) 0,68 2,63 0,00 162 000,00 

3.1.16. Modernizacja drogi gminnej 
Kościelna w m. Zakrzów Turawski Inwestycyjne 2017-2018 Gmina Turawa 

(zadanie objęte WPF) 0,99 3,82 0,00 320 000,00 

3.1.17. Modernizacja drogi gminnej 
Prosta - Starowiejska w m. Bierdzany Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,47 1,79 0,00 108 000,00 

3.1.18. Modernizacja drogi gminnej 
Polna  

w m. Kadłub Turawski 
Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,31 1,19 0,00 90 000,00 

3.1.19. Modernizacja drogi gminnej 
Słoneczna w m. Kotórz Mały Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,31 1,19 0,00 90 000,00 

3.1.20. Modernizacja drogi gminnej 
Boczna do Oleskiej w m. Osowiec Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,11 0,42 0,00 29 000,00 

3.1.21. Modernizacja drogi gminnej 
Boczna do Lipowej w m. Osowiec Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,09 0,36 0,00 27 000,00 

3.1.22. Modernizacja drogi gminnej 
Boczna do Cmentarnej w m. Osowiec Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,08 0,30 0,00 21 000,00 

3.1.23. Modernizacja drogi gminnej 
Jodłowa i Lipowa w m. Turawa Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,50 1,91 0,00 138 000,00 

3.1.24. Modernizacja drogi gminnej 
Milenijna w m. Węgry Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 

(zadanie jednoroczne) 0,36 1,37 0,00 99 0000,00  
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3.1.25. Modernizacja drogi gminnej 

Opolska w m. Węgry Inwestycyjne 2018 Gmina Turawa 
(zadanie jednoroczne) 0,17 0,66 0,00 45 000,00  
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3.2.1. Transport niskoemisyjny 
(zakup samochodu 

strażackiego dla OSP  
w Osowcu) 

Inwestycyjne 2016-2020 
Gmina Turawa 
(zadanie objęte 

WPF) 
230,46 883,24 0,00 1 500 000,00 

Środki własne, Środki 
UE, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 
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3.3.1. Budowa ścieżki 
rowerowej w ramach 

Aglomeracji Opolskiej 
Inwestycyjne 2016-2018 

Gmina Turawa 
(zadanie objęte 

WPF) 
0,00 0,00 0,00 2 230 000,00 

Środki własne, Środki 
UE, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 
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3.3.2. Turystyczno-rekreacyjne 
zagospodarowanie terenu 
wokół Jeziora Średniego  

w Turawie – etap III 

Inwestycyjne 2016 

Gmina Turawa 

(zadanie 
jednoroczne) 

0,00 0,00 0,00 800 000,00 

Środki własne, RPO 
WO 2014-2020, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW 
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4.1.1. Cykl szkoleń z zakresu 
założeń pakietu 
klimatycznego 

„Miękkie” 2015-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie będzie 

realizowane  
w ramach 

jednorocznych 
budżetów) 

niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne 50 000,00 

Środki własne, 
Środki UE, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

4.1.2. Promocja 
proekologicznych zachowań 

„Miękkie” 2015-2020 

Gmina Turawa 
(zadanie będzie 

realizowane  
w ramach 

jednorocznych 
budżetów) 

niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne 50 000,00 

Środki własne, 
Środki UE, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
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4.2.1. Lider ds. wdrożenia 
projektu 

„Miękkie” 2015-2020 Gmina Turawa niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne - W ramach zadań 

własnych Gminy 

4.3.1. Stosowanie zielonych 
zamówień publicznych   

„Miękkie” 2015-2020 Gmina Turawa niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne - W ramach zadań 

własnych Gminy 
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4.3.2. Planowanie 
przestrzenne 

„Miękkie” 2015-2020 Gmina Turawa niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne 

niedefinio-
walne - W ramach zadań 

własnych Gminy 

RAZEM: 2 382,09 6 075,57 2 184,93 29 438 978,00  - 
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7. Wdrożenie projektu 

Powodzenie realizacji PGN zależne będzie od sukcesywnego wdrażania poszczególnych jego 
działań. W celu właściwego przygotowania i wdrożenia projektu został opracowany szereg 
narzędzi, który umożliwi sprawne zarządzanie realizacją zadań, bieżącą kontrolę zgodności 
wypracowywanych rozwiązań z założeniami projektu, pozyskanie funduszy oraz nadzór nad 
terminową realizacją zadań. 
 

W dalszej części rozdziału zawarto opis struktur organizacyjnych PGN wraz z opisem zakresu 
obowiązków i odpowiedzialności. 

Schemat 7.  Elementy składowe wdrożenia projektu 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

7.1. Zarządzanie Planem 
 

 

Uwarunkowania prawne narzucone przez ustawodawcę nakładają na jednostki samorządu 
terytorialnego odpowiedzialność za zrównoważony rozwój ich obszaru. Samorząd Gminy 
Turawa będzie nie tylko wykonawcą polityki energetycznej, ale również jej twórcą, 
przekładając politykę krajową na poziom lokalny. Budynki publiczne oraz energochłonna 
infrastruktura komunalna gminy są jednym z głównych ogniw w bilansie energetycznym  
a zatem także w bilansie emisji zanieczyszczeń powietrza. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe, odpowiedzialność za realizację „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa” spocznie na Urzędzie Gminy Turawa. 
 

Szeroki zakres rzeczowy Planu i zadań inwestycyjnych w nim zawartych uniemożliwia 
przekazanie zarządzania jednemu z referatów urzędu. W pracach wdrożeniowych dokumentu 
będą uczestniczyć pracownicy co najmniej następujących referatów i samodzielnych stanowisk 
pracy: 
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Schemat 8.  Zarządzanie Planem 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

Wdrażanie zarządzania energetycznego rozpocznie się od wyznaczenia osoby do realizacji 
zadań w ramach stanowiska Lider ds. wdrażania Planu. Osoba do pracy na tym stanowisku 
zostanie wyznaczona przez Wójta i będzie odpowiedzialna za realizację całego Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej kierując się ideą zrównoważonego rozwoju, której częścią jest 
dążenie do zapewnienia efektywności energetycznej. W zakres obowiązków pracownika wejdą: 

 

1. Nadzór nad merytorycznym zakresem projektu, koordynacja wszelkich prac 
związanych z przygotowaniem oraz wdrożeniem projektu. 

2. Współpraca z Komitetem Zarządzającym, Jednostkami wspomagającymi oraz jednostkami 
zewnętrznymi. 

3. Wybór doradców technicznych zgodnie z tematyką planowanej inwestycji oraz 
kompetencjami ewentualnych specjalistów. 

4. Dostosowywanie zarekomendowanych w projekcie działań do aktualnie obowiązujących 
cen, warunków technicznych i opłacalności inwestycji. 

5. Sukcesywne wdrażanie obowiązujących aktów prawnych, strategii, planów szczebla 
ponadregionalnego z zakresu racjonalnej gospodarki niskoemisyjnej. 

Przedsiębiorstwa 

Placówki użytkowo-
usługowe 

 

 

 

 

Wodociągi  
i Kanalizacja Turawa 

Sp. z o. o. 

 

Wójt Gminy Turawa 

 

 

Referat Budownictwa 

Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, 

Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa 

 

 

 

 

 

Referat Turystyki  
i Promocji 

 

Referat Planowania, 
Finansów i Podatków 

 

 

Radca Prawny  

 

Jednostki Podległe: 
Instytucje kultury, 
oświata, pomoc 

społeczna, ochrona 
zdrowia 
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6. Udział w przygotowaniu bądź aktualizacji planów ochrony środowiska, strategii rozwoju, 
planów energetycznych oraz planach zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzanie 
zapisów zgodnych z niniejszym projektem w rozdziałach powiązanych z energetyką oraz 
ochroną środowiska. 

7. Wprowadzanie własnych koncepcji działań energooszczędnych. 
8. Stała aktywność na gruncie pozyskania funduszy zewnętrznych do realizacji zadań 

proekologicznych. 
9. Nadzór nad wykonawstwem pod kątem terminowości oraz jakości wywiązania się  

z inwestycji przez jednostki zewnętrzne. 
10. Zarządzanie bazą danych oraz stroną internetową utworzoną w ramach projektu. 
11. Gromadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z projektem w tym dokumentów 

poświadczających stan zużycia energii elektrycznej, cieplnej i paliw. 
12. Obsługa biurowa i logistyczna. 
13. Pomoc mieszkańcom oraz przedsiębiorstwom zlokalizowanym na terenie gminy  

w pozyskaniu dotacji  na poprawę efektywności energetycznej i instalacje OZE. 
14. Rozpowszechnianie „dobrych nawyk” i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie użytkowania 

energii. 
15. Kontrola zużycia, kosztów energii oraz prognoza ich zmian. 
16. Nadzór energetyczny nad obiektami użyteczności publicznej. 
17. Udzielenie eksperckich rad zainteresowanym mieszkańcom gminy. 
18. Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. 
19. Wdrażanie elementów niskoemisyjnych w planowaniu przestrzennym gminy. 
20. Monitoring osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu. 
21. Opracowanie procedur organizacji współpracy (komunikacji w projekcie, kontroli postępu 

prac i  weryfikacji efektów ekologicznych). 
 
Kluczowym zadaniem powierzonym Liderowi będzie uwzględnianie w Specyfikacjach 
Istotnych Warunków Zamówienia inwestycji kryterium efektywności energetycznej. Zgodnie 
z Dyrektywą unijną 2004/17/WE i 2004/18/WE oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
dopuszcza się stosowanie kryteriów środowiskowych dla produktów i urządzeń kupowanych 
przez podmioty publiczne. „Zielone zamówienia publiczne” mają na celu zredukować 
odziaływanie na środowisko wszystkich urządzeń zużywających energię poprzez poprawę ich 
efektywności wykorzystania. 
 

Komitet Zarządzający. Celem głównym Komitetu Zarządzającego będzie wsparcie Lidera  
we wdrożeniu projektu. W skład tej komórki wejdą osoby najmocniej związane z tematyką 
gospodarki niskoemisyjnej z poszczególnych stanowisk organizacyjnych Urzędu Gminy (Wójt 
Gminy Turawa, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, Kierownik Referatu Budownictwa). 

 

Osoby na tym stanowisku będą w pełni współpracować z Liderem ds. Wdrożenia Projektu. 
Komunikacja pomiędzy tymi jednostkami będzie przebiegać na dwóch płaszczyznach:  
 
 Stałej: Wymiana bieżących informacji na temat dziedzin związanych z projektem. 

Sukcesywne przedłużanie zużycia paliw do aktualizacji bazy danych. Wspólne 
planowanie inwestycji i pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, 
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 Dynamicznej: W trakcie zaawansowanych działań inwestycyjnych czy decyzyjnych 
w obrębie projektu. Przygotowywanie dokumentacji pod zamówienia publiczne czy 
dokumenty strategiczne. Współpraca z doradcami technicznymi. 

 

Jednostki wspomagające. Szeroki zakres przedstawionych w projekcie inwestycji, zaangażuje  
w mniejszym stopniu do pracy również:  Referat Turystyki i Promocji Gminy, Referat 
Planowania, Finansów i Podatków, Jednostki Podległe: Instytucje kultury, oświatowe, 
komunalne, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, przy wsparciu radcy prawnego. 
 

Pomoc zarówno dla Lidera jak i Komitetu Zarządzającego będzie adekwatna do aktualnego 
zakresu obowiązków tych jednostek. Podstawą współpracy będzie również wymiana informacji 
„energetycznych” jak i ścisłe wzmożone działanie podczas procesów inwestycyjnych. 
 
Doradcy techniczni. Działania przedstawione w projekcie oparte zostały na wysoce 
efektywnych i przyjaznych środowisku przedsięwzięciach inwestycyjnych. Technologie  
mogą okazać się pionierskie na rynku lokalnym a nawet krajowym. Prawidłowa analiza 
inwestycji już na etapie planowania oraz dobór odpowiednich komponentów instalacji może 
wymusić zastosowanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Realizacja PGN obejmie 
zastosowanie wielu rozwiązań naprawczych, z tego też powodu Lider ds. Wdrażania Planu nie 
będzie w stanie być ekspertem we wszystkich tych dziedzinach. Planuje się  zatem wsparcie 
zewnętrznych doradców w realizacji PGN, głównie na etapie planowania działań 
inwestycyjnych. W zależności od poruszanej dziedziny wykwalifikowani specjaliści będą 
wspierać inwestorów, co w procesie eksploatacji stanowić będzie gwarancję opłacalności 
i bezpieczeństwa inwestycji. Ponadto zostaną podjęte kroki, aby przedsiębiorcy zainteresowani 
poprawą efektywności energetycznej swoich zakładów, Spółki i Jednostki Podległe UG oraz 
pozostałe placówki usługowo-użytkowe w miarę możliwości mogli również skorzystać z tego 
typu pomocy. 
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7.2. Możliwe źródła finansowania planu 

7.2.1. Środki własne 

Samorząd lokalny posiadający wystarczające środki finansowe może samodzielnie realizować 
projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Jednakże władze doświadczają 
obecnie ogromnej presji dotyczącej wydatków i ograniczają kapitał, który dana gmina mogłaby 
zainwestować, a w szczególności kwoty, które mogłaby pożyczyć. Poważnym problemem jest 
również brak wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w najnowszych dostępnych na rynku 
technologiach. Wybór najkorzystniejszych rozwiązań jest podstawą długoterminowych zmian 
na rzecz poprawy efektywności energetycznej w gminie, redukcji CO2, a co za tym idzie - 
spełnienia unijnych i krajowych wymogów prawnych. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się 
zaangażowanie władz i instytucji w pozyskiwaniu funduszy ze środków zewnętrznych 
omówionych w poniższych rozdziałach. 

7.2.2. Fundusze i programy krajowe 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Działalność WFOŚiGW skupia się wokół projektów realizowanych w skali poszczególnych 
województw. Dlatego też wielkość środków oraz wybór działań do refundacji jest 
zróżnicowana ze względu na dany oddział Funduszu. Proponowane wsparcie dotyczy przede 
wszystkim jednostek, które mogą pozyskiwać wsparcie finansowe głównie w postaci 
preferencyjnych pożyczek z możliwością częściowego ich umorzenia. Wysokość 
dofinansowania może wynosić od 70 do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Na ogół 
w ramach ogłaszanych konkursów wnioski przyjmowane są na bieżąco według aktualnej listy 
dofinansowanych projektów na poniższe działania: 
 

 rozwój energetyki odnawialnej opartej o wykorzystanie w procesie wytwarzania energii 
promieniowania słonecznego, wiatru i wody, zasobów geotermalnych oraz biomasy, 

 skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, 
 modernizacja instalacji stanowiących źródła emisji gazów i pyłów, 
 zmiana technologii produkcji na energooszczędne i mniej uciążliwe dla środowiska, 
 modernizacja kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane paliwem bardziej 

ekologicznym, 
 likwidacja lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym i przyłączanie obiektów do 

miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez modernizację 

systemów przesyłu i dystrybucji energii oraz termomodernizację i termorenowację 
budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej. 
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Fundusz Termomodernizacyjny Banku Gospodarstwa Krajowego 
 

W celu realizacji projektów inwestycyjnych zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu 
samorząd lokalny może skorzystać ze wsparcia Funduszu Termomodernizacyjnego Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Formą pomocy jest w tym przypadku 20% premia 
termomodernizacyjna na wykorzystany kredyt. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy inwestorzy, 
bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (spółdzielnie mieszkaniowe i spółki 
prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. 
 

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych, w skład, w których wchodzi m. in.: zmniejszenie zużycia energii na 
potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach, zmniejszenie kosztów 
pozyskania ciepła dostarczanego do budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego 
do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 
zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je 
lokalnych źródłach ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  
 

Jako zabezpieczenia zasadności przeprowadzonej inwestycji bank wymaga przeprowadzenia 
przez wnioskodawcę audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku  
o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Cel generalny nowej Strategii NFOŚiGW, jakim jest poprawa stanu środowiska 
i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne 
wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku zostanie zrealizowany poprzez 
wdrożenie czterech priorytetów środowiskowych tj.: 
 

 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 
 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, 
 ochrona atmosfery (najbardziej spójny z niniejszym projektem). 
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Tabela 39.  Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

Zakres programu Beneficjenci Forma i warunki dofinansowania 

KAWKA – Likwidacja niskiej 
emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej  
i rozwój rozproszonych, 

odnawialnych źródeł energii 

Podmioty wskazane w programach ochrony 
powietrza oraz wskazane indywidualnie 
przez WFOŚiGW w ogłaszanych 
konkursach 

Dotacja 
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,  

Inteligentne Sieci 
Energetyczne (ISE) 

Optymalizacja i 
racjonalizacji zużycie energii 

- przedsiębiorcy, 
- operatorzy systemów dystrybucyjnych 
i przesyłowych energii, 
- sprzedawcy energii, 
- jednostki samorządu terytorialnego 
- uczelnie, instytuty badawcze, PAN 

Dotacja 
do 50 % mikro i małe przedsiębiorstwa 
do 40 % średnie przedsiębiorstwa  
do 30 % duże przedsiębiorstwa do 50% jednostki samorządu terytorialnego  
do 50% uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 

LEMUR Energooszczędne 
Budynki Użyteczności 

Publicznej 
 

- podmioty sektora finansów publicznych, z 
wyłączeniem państwowych jednostek 
budżetowych, 
- samorządowe osoby prawne, spółki prawa 
handlowego 
- organizacje pozarządowe 

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji 
projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku, 
Dofinansowanie w formie pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej 
oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi:  
a) dla klasy A: do 1200 zł na 1 m2 ,  
b) dla klasy B i C: do 1000 zł na 1 m2  

Dopłaty do kredytów  
na budowę domów 
energooszczędnych 

- osoby fizyczne 
- deweloperzy 

w przypadku domów jednorodzinnych: 
• EUco 40 kWh/(m2*rok) –30 000 zł brutto 
• EUco 15 kWh/(m2*rok) –50 000 zł brutto 
w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: 
• EUco 40 kWh/(m2*rok) –11 000 zł brutto; 
• EUco 15 kWh/(m2*rok) –16 000 zł brutto. 

Inwestycje energooszczędne 
w małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

zarejestrowane w Polsce 
mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o 
współpracę zawartej z NFOŚiGW 
a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć 
obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej, 
 b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć 
obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynku/ów, 
 c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć 
wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres 
rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego,  
d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania 
energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE 
według zasad określonych przez NFOŚiGW; 
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BOCIAN – Rozproszone, 
odnawialne źródła energii - przedsiębiorcy Dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych 

Prosument – linia 
dofinansowania  

z przeznaczeniem na zakup  
i montaż mikroinstalacji 

OZE 

- osoby fizycznych 
- wspólnoty mieszkaniowe 

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w 
skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji: a) do 15% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła, o których 
mowa w ust. 7.5 pkt 1 lit. a, b, c, a w okresie lat 2015 – 2016 do 20% dofinansowania,  
b) do 30% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej, o których mowa w ust. 7.5 pkt 1 lit. d, e, f, a w 
okresie lat 2015 – 2016 do 40% dofinansowania 

Zarządzanie energią w 
budynkach użyteczności 

publicznej. 

- jednostki samorządu terytorialnego oraz 
ich związki, OSP, uczelnie, SPZOZ, 
organizacje pozarządowe 

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków innych niż środki GIS: do 30% kosztów kwalifikowanych  
2) dofinansowanie w formie dotacji ze środków GIS: do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie większe 
niż intensywność dofinansowania określona w umowach sprzedaży jednostek przyznanej emisji;  
3) dofinansowanie ze środków wyodrębnionych na pomoc techniczną GIS może być przeznaczone wyłącznie na koszty o 
których mowa w ust. 9.1.1 i wyniesie do 40 % tych kosztów; 
 4) dofinansowanie w formie pożyczki: do 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne dofinansowanie w formie 
dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych; 
 5) na przedsięwzięcie może zostać udzielone dofinansowanie uzupełniające w formie dotacji z innych środków NFOŚiGW 
w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, w celu lepszego wydatkowania środków GIS oraz w celu zachowania 
równego traktowania beneficjentów programu. Udzielenie dofinansowania uzupełniającego nie może spowodować 
przekroczenia łącznej intensywności dofinansowania bezzwrotnego w przedsięwzięciu ponad poziom 50% kosztów 
kwalifikowanych. 

Ryś - termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych 

-osoby fizyczne,  
- jednostki samorządu terytorialnego,  
- organizacje pozarządowe, w tym fundacje 
i stowarzyszenia, a także kościoły i inne 
związki wyznaniowe wpisane do rejestru 
kościołów i innych związków 
wyznaniowych oraz kościelne osoby 
prawne 

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją 
I. Dokumentacja:  0% dla kredytu, 100% dotacja, 
II. Grupa I. Prace termoizolacyjne 
-ocieplenie podłogi (Element 3), Wymiana okien (Element 4) - o ile nie są wykonywane łącznie z innymi elementami 
Grupy I: 0% dla kredytu, 100% dotacja, 
- przedsięwzięcia zawierające co najmniej Ocieplenie ścian (Element 1) albo Ocieplenie dachu (Element 2) połączone z 
innymi elementami z Grupy I (podłogi – Element 3 lub wymiana okien – Element 4) : 80% dla kredytu, 20% dotacja, 
- przedsięwzięcia zawierające co najmniej łącznie Ocieplenie ścian (Element 1) i Ocieplenie dachu (Element 2) połączone z 
innymi elementami z Grupy I (podłogi – Element 3 lub wymiana okien – Element 4): 60% dla kredytu, 40% dotacja, 
II. Grupa II. Instalacje wewnętrzne 
- Instalacja wentylacji mechanicznej (Element 5), Instalacja wewnętrzna (Element 6) : 80% dla kredytu, 20% dotacja, 
II. Grupa III. Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej 
- Kocioł kondensacyjny (Element 7), Węzeł cieplny (Element 8): 100% dla kredytu, 0% dotacja, 
- Kocioł na biomasę (Element 9), Pompa ciepła (Element 10, Element 11), Kolektory słoneczne (Element 12): 80% dla 
kredytu, 20% dotacja, 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  NFOŚiGW 
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7.2.3. Fundusze i programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 
 

Niniejszy dokument rekomenduje projekty infrastrukturalne oraz miękkie bezpośrednio 
ukierunkowane na unijną Politykę klimatyczno-energetyczną znajdującą silne 
odzwierciedlenie w założeniach funduszy Ram Strategicznych (EFRR, EFS, FS, EFRROW  
i EFMR) w latach 2014-2020. Mocniejszy nacisk w porównaniu do poprzedniego okresu 
programowania położony jest na przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Można to 
osiągnąć poprzez dywersyfikację zarówno źródeł energii (opartych obecnie na węglu) jak 
i kierunków dostaw (dominująca rola rynku wschodniego). Wsparcie finansowe na rozwój 
proekologiczny oraz bezpieczeństwo energetyczne samorządów lokalnych jest możliwe z: 

 PROW 2014-2020 - obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. Głównym celem tego 
Programu jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów 
środowiskowych. Poziom pomocy finansowej z EFRROW76 na lata 2014-2020 wynosi 
maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu. W zakres działania wchodzą trzy 
odrębne poddziałania, w ramach których realizowany jest szereg różnych typów operacji: 

 

 Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji: Gospodarka wodno – ściekowa, 
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 

 Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą 
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc  
o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-
gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. W skład 
poddziałania włączono Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 

 Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury 
obejmuje trzy typy operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, 
Kształtowanie przestrzeni publicznej, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. 
 

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  

W ramach PO IŚ będzie można uzyskać wsparcie na realizację dużych inwestycji 
infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury 
i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 

Szczegółową analizę nowego okresu programowania ukierunkowanego na cele niniejszego 
Planu przedstawiają poniższe tabele. Uzasadnienie potrzeby realizacji poszczególnych Osi 
Priorytetowych zawarte w tabeli powinno być przeanalizowane z władzami lokalnymi, tak aby 
wszystkie zaistniałe problemy w Gminie prawidłowo przyporządkować do konkursów 
ogłaszanych w latach 2014-2020. 
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Tabela 40.  Proekologiczne priorytety inwestycyjne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) 

 

Oś Priorytetowa I 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Cel tematyczny 4.  Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

Priorytet inwestycyjny Zakres interwencji  

Priorytet inwestycyjny 4.I  
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Wsparcie na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE  
do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV (projekty Operatorów Systemów Dystrybucyjnych). 

 

Priorytet inwestycyjny 4.II  
Promowanie efektywności energetycznej 

i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach. 

Audyty energetyczne (przemysłowe) dużych oraz średnich przedsiębiorstw oraz ogólnopolski system wsparcia doradczego dla przedsiębiorców 
(duże przedsiębiorstwa oraz MSP) w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. 
 
Wsparcie w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji, wprowadzanie systemów zarządzania energią a także budowa 
własnych instalacji. 

 

Priorytet inwestycyjny 4.III  
Wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze publicznej, w tym 
w budynkach publicznych  

i w sektorze mieszkaniowym. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i  budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych 
obiektów na energooszczędne, w tym również w zakresie związanym, m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz 
oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła oraz podłączeniem do niego lub modernizacją 
przyłącza). 

 

Priorytet inwestycyjny 4.IV  
Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych 

systemów dystrybucji działających na niskich 
i średnich poziomach napięcia. 

Wprowadzenie taryf wielostrefowych i dynamicznych, układów pomiarowo-rozliczeniowych wyposażonych w określone, zaawansowane 
funkcjonalności, w tym dwustronną komunikację z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa energetycznego oraz budowanie jednolitego, 
ogólnokrajowego systemu gromadzenia i przekazywania danych. Finansowanie pilotażowych i demonstracyjnych programów zarządzania 
popytem. 

 

Priorytet inwestycyjny 4.V 
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. 

Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, likwidacja węzłów grupowych wraz  
z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), budowa nowych odcinków sieci 
cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.  likwidacja 
indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. 

 

Priorytet inwestycyjny 4.VI 
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej 

kogeneracji ciepła i energii elektrycznej  
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło 

użytkowe. 
 
 

Wdrożenie technologii wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowę jednostki wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną 
zastąpione jednostkami wytwarzania energii w technologii wysokosprawnej kogeneracji. 
 
Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła w skojarzeniu, w tym i z OZE. 
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Oś Priorytetowa II 
Ochrona  środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu 
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 

Priorytet inwestycyjny Zakres interwencji  
Priorytet inwestycyjny 6.IV  

Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 
poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, 

rewitalizację miast, rekultywację  
i  dekontaminację terenów poprzemysłowych, 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
i propagowanie działań służących zmniejszeniu 

hałasu. 

Rekultywacja na cele środowiskowe obszarów zanieczyszczonych/zdegradowanych (zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach 
funkcjonalnych), co pozwoli na usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. 
 
Działania związane zarówno z rekultywacją terenu jak i docelowym zagospodarowaniem terenu na cele środowiskowe tj. pozwalającym na 
przekształcenie większości zrekultywowanego terenu w powierzchnie biologicznie czynne. 
 
Działania związane z rozwojem terenów zieleni (w tym również tzw. green infrastructure), przyczyniających się do promowania miejskich 
systemów regeneracji i wymiany powietrza 

 

Oś Priorytetowa III 
Rozwój sieci drogowej TEN-T  
i transportu multimodalnego 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 

Priorytet inwestycyjny Zakres interwencji  

Priorytet inwestycyjny 7.I  
Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 
inwestycje w ten-t. 

Stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich 
skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą stanowiącą główny węzeł miejski sieci bazowej. 
 
W ramach osi priorytetowej przewiduje się przede wszystkim budowę nowych dróg. W ciągach inwestycji obejmujących budowę dróg 
realizowane będą również obwodnice miast. 
 
W ograniczonym zakresie będą finansowane przebudowy niektórych odcinków dróg i  inne działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
obejmujące inwestycje infrastrukturalne na sieci TEN-T (engineering) oraz projekty dotyczące całej krajowej sieci drogowej, związane  
z doposażeniem jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) (enforcement + emergency), jak 
również organizacją kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym (education). 

 

Oś Priorytetowa IV 
Infrastruktura drogowa dla miast 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 

Priorytet inwestycyjny Zakres interwencji  

Priorytet inwestycyjny 7.A oraz 7.B 
Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 
inwestycje w TEN-T. 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 
łączenie węzłów drugorzędnych 

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,  
w tym z węzłami multimodalnymi. 

Inwestycje na krajowej sieci drogowej w TEN-T dotyczące powiązania infrastruktury miejskiej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe  
w miastach będących węzłami miejskimi sieci bazowej TEN-T62), odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie 
na drogach krajowych i ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), a także poprawy ich dostępności (trasy wylotowe na 
drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy miastach). 
 
Realizacja projektów na krajowej sieci drogowej poza TEN-T, związanych z połączeniem ośrodków miejskich z siecią TEN-T (drogi ekspresowe  
i drogi krajowe poza TEN-T, pełniące rolę tras wylotowych), powiązaniem miejskiej infrastruktury drogowej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi 
krajowe w miejskich węzłach sieci bazowej65) oraz z odciążeniem miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie, drogi 
krajowe w miastach na prawach powiatu).  
 
Projekty będą realizowane na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a także przez miasta na prawach 
powiatu. 
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Oś Priorytetowa VI 
Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu  
najważniejszych infrastruktur sieciowych 

Priorytet inwestycyjny Zakres interwencji  

Priorytet inwestycyjny 4.V  
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. 

W obszarze transportu miejskiego kontynuowane będą działania mające na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę 
płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.  
 
Wsparcie będzie dotyczyło przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej 
miast, służących podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu.  
 
Przewiduje się wdrażanie projektów, które będą zawierać elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu/drgań/zanieczyszczeń 
powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego.  
 
Projekty będą realizowane według najlepszej środowiskowo spośród badanych racjonalnych opcji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania 
danego problemu komunikacyjnego przy jak najmniejszym wpływie na klimat akustyczny i jakość powietrza (w szczególności minimalizacji emisji 
zanieczyszczeń powietrza) oraz redukcji gazów cieplarnianych. 

 

Oś Priorytetowa VII 
Poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  
w działaniu  najważniejszych infrastruktur sieciowych 

Priorytet inwestycyjny Zakres interwencji  
 

Priorytet inwestycyjny 7.E. Zwiększenie 
efektywności energetycznej 

i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 
inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 
integrację rozproszonego wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych 
 

Wspierane będą inwestycje w tzw. „inteligentną” infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergetycznym: 
 
 budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem 

technologii smart, 
 budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii smart, 
 budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego, 
 przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 16 grudnia 2014 r. 
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Tabela 41. Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) związane z gospodarką 
niskoemisyjną 
 

Oś priorytetowa III.2.A.1. Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 
 

Cel szczegółowy 1: Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego 
Główne typy beneficjentów: Opis typów i przykłady przedsięwzięć   

 
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, 

porozumienia i stowarzyszenia, 
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego, 
 przedsiębiorstwa. 

 

W ramach PI 4e wsparcie otrzymają projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej, programów 
ochrony powietrza lub Strategii ZIT przygotowanych przez władze samorządowe, dotyczących  
w szczególności infrastruktury transportu publicznego, tj. planów zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym 
obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne 
obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii jak np.: zbiorowy transport pasażerski, 
transport niezmotoryzowany, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka 
miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy 
promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).  
 

Inwestycje będą miały na celu ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast na 
rzecz komunikacji publicznej, integrację funkcjonujących podsystemów transportowych, a tym samym 
niwelowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne (m.in. infrastruktura Park&Ride, 
Bike&Ride, zatoki, ścieżki rowerowe),. W przypadku projektów dotyczących dróg inwestycje mogą być 
realizowane pod warunkiem wskazanym w UP, tj. ujęcia ich zakresu w przygotowanych planach gospodarki 
niskoemisyjnej, planach zrównoważonej mobilności miejskiej lub w ramach ZIT. Dodatkowo w ramach 
projektów wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej i programów ochrony powietrza, planowane 
jest podjęcie działań mających na celu kontrolowanie poziomu stężenia zanieczyszczeń powietrza na 
obszarach przekroczeń. W efekcie realizacja działań w ramach PI 4e ma przyczynić się przynajmniej do 
obniżenia stężeń do poziomów dopuszczalnych.  
 

W rezultacie podejmowane działania przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, redukcji gazów 
cieplarnianych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. 
 

Główne typy przedsięwzięć  
 

 budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego  
w centrach miast, 

 zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy), 
 wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji, 
 rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji 

zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, 
bus pasy), 
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 infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską, 
 infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego, 
 systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza.  

 

 
 

Oś priorytetowa III.2.A.1. Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 
 

Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Główne typy beneficjentów: Opis typów i przykłady przedsięwzięć  

 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozu-
mienia i stowarzyszenia;  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu teryto-
rialnego, 

 jednostki sektora finansów publicznych, 
 jednostki naukowe, 
 szkoły wyższe, 
 przedsiębiorstwa, 
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych, 
 organizacje pozarządowe, 
 podmiot wdrażający instrument finansowy.  

 

W celu zwiększenia efektywności energetycznej w ramach PI 4c wdrażane będą przede wszystkim 
działania koncentrujące się na realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej przygotowanych przez władze 
samorządowe. Dofinansowanie uzyskają projekty prowadzące do zwiększenia sprawności energetycznej 
istniejących instalacji i urządzeń, a także poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Warunkiem wstępnym rozpoczęcia inwestycji 
powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego. Wsparcie będzie skierowane głównie na głęboką 
modernizację energetyczną budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE (jako elementu niezbędnego 
do uzyskania optymalnych efektów działań związanych z poprawą wydajności energetycznej) i wymianą 
systemów indywidualnego ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła. Wsparcie może zostać udzielone na 
inwestycje kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej 
oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania 
(indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń 
powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać 
wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest 
uzasadnione ekonomicznie. Preferowane powinny być instrumenty finansowe w przypadku powyższych 
inwestycji. Możliwość użycia instrumentów finansowych na tego typu projekty będzie przedmiotem oceny 
ex-ante zgodnie z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Projekty powinny 
również przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Najważniejszym rezultatem inwestowania w poprawę 
efektywności energetycznej będzie racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorze 
publicznym oraz mieszkalnictwie, co spowoduje spadek zużycia energii, a także ograniczy negatywny 
wpływ na środowisko, poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery. 
 

Główne typy przedsięwzięć  
 

 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia 
tych obiektów na energooszczędne, 

 audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu, 
 wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą 

wyposażenia na energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe.  
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Oś priorytetowa III.2.A.1. Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 
 

Cel szczegółowy 3: Zwiększona efektywność energetyczna MSP 
Główne typy beneficjentów: Opis typów i przykłady przedsięwzięć   

 
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
 podmiot wdrażający instrument finansowy.  

 

Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, 
przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Działania z zakresu zwiększenia efektywności będą 
prowadzone w koordynacji z głęboką modernizacją energetyczną budynków. W ramach PI 4b 
dofinansowanie otrzymają projekty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których realizacja przyczyni 
się w znaczącym stopniu do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody, doprowadzając do optymalizacji 
zużycia energii, w tym poprzez m.in. systemy zarządzania energią i jej jakością, instalacje i urządzenia 
techniczne służące poprawie efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany procesów 
technologicznych z wykorzystaniem OZE. W przypadku dofinansowania systemów zarządzania energią 
mających na celu odzysk ciepła odpadowego, wsparcie uzyskają projekty dotyczące odzyskiwania ciepła  
z instalacji przemysłowych w celu ograniczenia własnego zużycia energii w przedsiębiorstwach, jak  
i umożliwiające korzystanie z ciepła odpadowego przez użytkowników zewnętrznych (np. miejskie sieci 
ciepłownicze). Ponadto dofinansowane zostaną audyty energetyczne wyłącznie jako kompleksowe 
elementy projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Efektywne 
wykorzystanie powstałych oszczędności energii obniży koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, przyczyni 
się do poprawy ich konkurencyjności, a także wpłynie na zmniejszenie emisyjności gospodarki 
województwa opolskiego.  
 

Przedsięwzięcia wspierane poprzez instrumenty finansowe polegać będą na poprawie bilansu 
energetycznego przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie strat energii, ciepła oraz wody. Planowana 
interwencja wpisuje się w kierunki stosowania instrumentów finansowych określone w UP i jest 
odpowiedzią na zalecenia KE wskazane w CSR nr 4 oraz 5. Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia ogólnego 
przeznaczenie wkładu z Programu na instrumenty finansowe wymaga przeprowadzenia oceny ex-ante  
w tym zakresie. Wyniki oceny ex-ante instrumentów finansowych w RPO WO 2014-2020 potwierdzają 
zasadność wniesienia wkładu do instrumentu finansowego w ramach PI 4b. 
 
Główne typy przedsięwzięć  
 

 zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i 
użytkowania energii,  

 zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego 
w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,  

 zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, 
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 głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, 
 instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł 

odnawialnych, jako uzupełniający element projektu, 
 audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu, 
 wsparcie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 

produkcji i użytkowania energii, poprzez instrumenty finansowe, 
 wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią, poprzez 
instrumenty finansowe, 

 wsparcie zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty 
finansowe, 

 wsparcie głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty 
finansowe, 

 wsparcie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze 
źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu, poprzez instrumenty finansowe, 

 wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element kompleksowy projektu, poprzez instrumenty 
finansowe.  

 
Główne grupy docelowe  
 

W przypadku interwencji w formie instrumentów finansowych realizowane przedsięwzięcia skierowane 
będą do przedsiębiorstw z sektora MSP zamierzających zmniejszać energochłonność procesów 
produkcyjnych, a także zwiększać efektywność energetyczną.  
 

Zasięg terytorialny  
 

Wsparciem w ramach PI 4b w formie instrumentów finansowych zostanie objęty cały obszar województwa 
opolskiego (także obszary wiejskie). Wsparciem dotacyjnym zostaną objęte w szczególności 
przedsiębiorstwa z podregionu nyskiego (wg klasyfikacji NUTS3), co zostało potwierdzone wynikami oceny 
ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020. 
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Oś priorytetowa III.2.A.1. Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 
 

Cel szczegółowy 4: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
Główne typy beneficjentów: Opis typów i przykłady przedsięwzięć   

 Podmiot wdrażający instrument finansowy. 

 

W ramach PI 4a wspierany będzie rozwój energetyki w oparciu o źródła odnawialne. Wsparcie zostanie 
skierowane na inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych (wiatrowej, słonecznej, biomasy oraz pozostałych, w tym geotermalnej). Wsparciem objęte 
zostaną również m.in. inwestycje w instalacje służące dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, instalacje do 
produkcji biokomponentów i biopaliw.  
 

Mając na uwadze pozytywny odbiór instrumentów finansowych wśród podmiotów gospodarczych  
i pozostające na wysokim poziomie zainteresowanie takimi formami finansowania inwestycji, IZRPO WO 
podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu stosowania instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020 
m.in. o obszar odnawialnych źródeł energii. Działania podejmowane w ramach PI 4a dotyczyć będą 
instrumentów finansowych na rzecz rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych. Ze względu na 
konieczność zwiększenia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zasadnym jest 
utworzenie odrębnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw zamierzających prowadzić lub 
prowadzących tego typu działalność. Planowana interwencja ponadto wpisuje się w kierunki stosowania 
instrumentów finansowych określone w UP i jest odpowiedzią na zalecenia KE wskazane w CSR nr 4 oraz 
5. Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia ogólnego przeznaczenie wkładu z Programu na instrumenty 
finansowe wymaga przeprowadzenia oceny ex-ante w tym zakresie. Wyniki oceny ex-ante instrumentów 
finansowych w RPO WO 2014-2020 potwierdzają zasadność wniesienia wkładu do instrumentu 
finansowego w ramach PI 4a. 
 

Główne typy przedsięwzięć  
 

 wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrumenty finansowe.  
 

Główne grupy docelowe  
 

Realizowane przedsięwzięcia skierowane będą do przedsiębiorstw z sektora MSP prowadzących 
działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.  
 

Zasięg terytorialny  
 

Wsparciem w ramach PI 4a zostanie objęty cały obszar województwa opolskiego (także obszary wiejskie). 
 
 

Opracowanie własne na podstawie: „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
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7.2.4. Inne źródła finansowania 

 
Third Party Financing (TPF) 

 

Jednym z rozwiązań jest finansowanie przedsięwzięć energooszczędnych przez zewnętrzną 
(„trzecią”) stronę, którą najczęściej bywa bank. Realizator w formie kredytu przeprowadza 
działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku użytkownika. Wykorzystuje 
przy tym rozwiązania zarówno techniczne jak i organizacyjne, które powinny być 
najefektywniejsze na rynku, co niesie za sobą pokaźne obciążenie finansowe. Następnie kredyt 
ten jest spłacany na podstawie różnicy w rachunku za energię przed i po wdrożeniu 
przedsięwzięć. Tym samym właściciel nie tylko redukuje emisję CO2 oraz poprawia efekt 
wizualny budynku, ale również robi to ogólnie rzecz biorąc nie ponosząc żadnych kosztów 
finansowych. 
 

Energy Services Company (ESCO) 
 

Zdecydowanie szerszą ofertę rynkową wykazują firmy ESCO. Są to przedsiębiorstwa handlowe 
proponujące następujące usługi: 
 

 consulting w zakresie technicznym i technologicznym, 
 wykonawstwo ogólne, 
 analiza energetyczna, 
 zarządzanie projektem, 
 finansowanie projektu, 
 szkolenia, 
 zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 pomiar zużycia energii, 
 zrównoważone oszczędności energii, 
 zarządzanie ryzykiem. 

Decyzja o sfinansowaniu projektu zainteresowanego podmiotu następuje jedynie po 
przeprowadzeniu dogłębnej analizy własności, planów i rozwiązań efektywnych energetycznie, 
zapewniających opłacalność działań. Następnie, podobnie jak w przypadku TPF, koszty 
inwestycyjne są rekompensowane z uzyskanych oszczędności zużycia energii przez podmioty. 
Istnieją cztery podstawowe rodzaje umów dotyczących poprawy efektywności energetycznej, 
ich wybór powinien być poprzedzony szczegółową indywidualną analizą formalno-techniczną.  

Są to umowy:  
 w których ESCO oferuje finansowanie i daje gwarancję oszczędności, co oznacza,  

że ESCO ponoszą ryzyko zarówno finansowe jak i dotyczące oszczędności energii, 
 w których ESCO bierze na siebie tylko ryzyko dotyczące oszczędności energii,  

a za finansowanie odpowiedzialny jest klient, 
 umowy przewidujące całkowitą cesję oszczędności na ESCO na czas określony  

(ang. first out contracts), w których wszystkie oszczędności z tytułu kosztów energii są 
wykorzystywane na spłatę odsetek i amortyzację długu do momentu całkowitej jego 
spłaty, 

 umowy o zarządzanie zużyciem energii, na podstawie których ESCO otrzymuje zapłatę 
za świadczenie usługi energetycznej, np. umowy tzw. „chauffage” dotyczące ogrzewania 
lub oświetlenia danej przestrzeni. 
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Kredyty bankowe - komercyjne 
 

Wybór tej formy finansowania inwestycji proekologicznych w gminie powinien być 
uzależniony od atrakcyjności oferty kredytowej banku jak i analizy szybkiej stopy zwrotu 
poniesionych nakładów. Korzystną w tym zakresie wydaje się oferta Banku Ochrony 
Środowiska – „Kredyty na realizację przedsięwzięć energooszczędnych”.  Beneficjentem może 
być zarówno przedsiębiorstwo jak i jednostka samorządu terytorialnego. Inwestor może 
wnioskować o kredyt na inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, 
takie jak: 

 wymiana i/lub modernizacja, rozbudowa, oświetlenia ulicznego, 
 wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów 

użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp., 
 wymiana przemysłowych silników elektrycznych, 
 wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach 

mieszkalnych, 
 modernizacja technologii na mniej energochłonną, 
 wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, 
 inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. 

 
Leasing 

 
Ciekawym rozwiązaniem dla samorządów z ograniczonym budżetem jest zawarcie umowy 
leasingowej na użytkowanie sprzętu podnoszącego efektywność energetyczną jednostki bez 
jego zakupu. Taka forma wsparcia niesie za sobą pewne ryzyko związane z prawem własności, 
jednak główni dostawcy sprzętu czasami zapewniają finansowanie swojego sprzętu 
(finansowanie przez dostawcę). 
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8. Monitoring i ewaluacja 

Monitoring  

Stopień realizacji celu strategicznego oraz celów operacyjnych Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Turawa wymaga stałego monitoringu. Działanie to pozwala usprawniać 
proces wdrażania Planu i adaptować go do zmieniających się z biegiem czasu warunków,  
a także daje możliwość reakcji na konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek.  

Proces monitoringu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Turawa rozpocznie się od 
sukcesywnej aktualizacji danych energetycznych oraz innych danych o aktywności 
poszczególnych sektorów w ujęciu energetyczno-środowiskowym. Zbieranie danych  
i formułowanie ich wyników w sprawozdaniu będzie realizowane przez Lidera ds. wdrażania 
Planu. Poza danymi energetycznymi znajdą się tam również informacje na temat realizacji 
poszczególnych działań.   

Wzór sprawozdania:  

Sprawozdanie monitorujące realizację założeń  
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Turawa 

Sprawozdanie za okres:  

Osoba sporządzająca:  

Nazwa jednostki sprawdzanej:  

Wielkość zużytej energii i paliw:  

Liczba realizowanych projektów ich 
zakres: 

 

Etap realizacji projektów:  

Problemy w realizacji projektów:  

Szacowana wartość ograniczenia 
emisji CO2: 

 

Zadania (zgodnie  
z harmonogramem), jakie należy 

wykonać do momentu opracowania 
kolejnego sprawozdania: 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zebrane dane stanowią podstawę do określenia postępów we wdrażaniu PGN. Zestawienie, 
informacji zawartych w sprawozdaniach pozwoli na ocenę postępów realizacji założeń Planu. 
Brak widocznych zmian w realizacji projektów i zużyciu paliw  będzie odnotowywany  
w sprawozdaniu, wskazane będą przyczyny tej sytuacji oraz  działania naprawcze, które 
pozwolą osiągnąć zakładane cele.  
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Powołany Komitet Zarządzający będzie punktem strategicznym zbierania wszelkich informacji 
na temat zużycia energii oraz stopnia realizacji poszczególnych działań przewidzianych  
w dokumencie.  

Schemat 9. Schemat procesu monitoringu PGN Gminy Turawa 

Źródło: Opracowanie własne 

Ewaluacja 
 

W ramach ewaluacji przewidziano szereg narzędzi określenia spójności, efektywności, jakości 
oraz stopnia realizacji PGN na podstawie zdefiniowanych w niniejszym projekcie kryteriów. 
PGN przewiduje sukcesywną sprawozdawczość oraz 2 raporty, których zakres zostanie 
przeanalizowany w ujęciu globalnym, tematycznym oraz szczegółowym. 

 

 Sprawozdawczość. Ze względu na prognozowaną dynamikę danych energetycznych 
gminy zostanie przynajmniej  raz w roku przygotowane sprawozdanie ze stopnia 
realizacji Planu oraz jego wpływu na politykę klimatyczną UE. Przygotowanie 
sprawozdań powierza się Liderowi ds. Planu (do 31 stycznia) w latach 2015-2020. 

 Raport pośredni 2017  - dotyczący aktualnie zrealizowanych projektów w zakresie 
Planu oraz zaplanowanych przyszłych kroków i podjętych środków finansowych. 
Raport będzie również dotyczyć aktualnie osiągniętego wskaźnika redukcji CO2  
wraz z analizą graficzną.  

PGE Dystrybucja S.A. 

Sektor usług, Handlu, 
Przemysłu 

Mieszkalnictwo 

W cyklu rocznym: 
Zużycie energii i paliw, 
plany inwestycyjne oraz 
zrealizowane projekty 

pro-środowiskowe 

Zespół odpowiedzialny za wdrażanie 
PGN 

Referat 
Gospodarki 
Nierucho-
mościami, 
Ochrony 

Środowiska  
i Rolnictwa 
inspektor  

Referat 
Budownictwa, 

inspektor  
ds. zamówień 
publicznych 

 

Referat Planowania, 
Finansów i Podatków  

Cykl fakturowania: 

Zużycie energii i paliw, 

plany inwestycyjne oraz 

zrealizowane projekty 

pro-środowiskowe 

Monitoring  
i ewaluacja 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 192



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020  

 

 

Diagnoza obszaru Inwentaryzacja Rekomendacja działań Wdrożenie

St
ro

na
  1

92
 

 Raport końcowy 2020 - dotyczący wszystkich zrealizowanych projektów na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji CO2. Określenie zadań 
niezrealizowanych i problemów jakie pojawiły się w okresie wdrażania. 

Przygotowanie raportów powierza się Liderowi ds. wdrażania Planu oraz Komitetowi 
Zarządzającemu do końca stycznia 2018 r. oraz stycznia 2021 r. 
 

Sprawozdania i raporty będą opracowywane zarówno merytorycznie jak i finansowo.  
Dla przejrzystości informacji sprawozdań i raportów będą one przygotowywane  
na standardowych formularzach aby ułatwić porównanie i analizę trendów. W raportach będą 
ujęte rzeczowe, najważniejsze działania podjęte w danych okresie sprawozdawczym. 
Dodatkowo będą zawarte wydatki poniesione w związku z realizacją działań, podsumowanie 
napotkanych i przewidywanych problemów oraz krótka charakterystyka rozwiązania 
problemów. Dozwolone będzie również projektowanie nowych działań, w przypadku, gdy 
wcześniej zaplanowane działania nie przyniosą pożądanych rezultatów lub wystąpią nowe 
okoliczności, takie jak pojawienie się nowych funduszy czy zmiany w stosowanych 
technologiach. Raporty będą obejmować konkretny odcinek czasowy zmian i analizę wobec 
roku bazowego oraz roku 2020. 
 
Schemat 10.  Monitoring i ewaluacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turawa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie „Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji 
publicznej.”  

Źródło: opracowanie własne 

Najważniejszym wskaźnikiem, jaki Gmina Turawa  planuje osiągnąć do roku 2020 będzie 
(zgodnie z jednym z celów głównych dokumentu) stopień redukcji CO2 emitowanego do 
atmosfery wyrażonej w %. Monitoring i ewaluacja projektu nie będzie ograniczać się jednak 
jedynie do tego wskaźnika. Złożoność działań i ich różny charakter oraz dziedziny, których 
dotyczą dają podstawę do analizy efektów pod kątem wielu wskaźników produktu i rezultatu. 

Strategia niskoemisyjna-2015 Raport pośredni-2017 Raport końcowy-2020 

Analiza potrzeb  
i możliwości rozwoju 

REZULTAT 

(Redukcja CO2 o 6,68%) 

Wdrożenie projektów/Monitoring 

Sprawozdawczość (co najmniej 2 razy w roku) 
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Na potrzeby niniejszego dokumentu opracowano przykładowe wskaźniki, które będą 
wykorzystywane do sporządzania sprawozdań i raportów.  

Ewaluacja działań wynikających Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Turawa będzie 
opierała się na dwóch rodzajach ocen: 

 on-going (ocena w trakcie realizacji Planu – w procesie Zarządzanie Końcem Etapu) – 
jest pomocna przy określaniu czy przyjęte cele i podjęte w następstwie działania 
zmierzają w dobrym kierunku, 

 ex-post (ocena po realizacji Planu w procesie Zamykanie Realizacji Planu) – jest to 
ocena długoterminowego wpływu Planu na interesariuszy, jest pomocna przy 
określeniu czy efekty wynikłe z zastosowania Plau są trwałe.  

Bardzo ważną częścią raportu ewaluacyjnego są postawione w nim pytania badawcze 
odpowiadające poszczególnym kryteriom ewaluacyjnym, które pozwalają na ukierunkowanie 
badań na najistotniejsze kwestie.  

W raporcie ze względu na 2 rodzaje działań ewaluacyjnych będą brane pod uwagę następujące 
kryteria ewaluacyjne: trafność, skuteczność, efektywność (przy ewaluacji on-going) oraz 
skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość (przy ewaluacji ex-post). 

 Trafność – na podstawie tego kryterium będzie odbywać się ocena adekwatności celów  
w odniesieniu do zmieniających się potrzeb (biorąc pod uwagę dynamiczność zmian, 
które mogą spowodować konieczność modyfikacji celów Planu), pozwoli to ocenić  
w jakim stopniu cele PGN odpowiadają potrzebom i priorytetom.  

 Skuteczność – kryterium to odnosi się do wszystkich elementów Planu i pozwoli 
ocenić stopień realizacji zakładanych celów oraz skuteczność użytych metod. Na jego 
podstawie dokona się oceny, np.: czy działania wpisane w PGN prowadzą do 
osiągnięcia założonych celów. 

 Efektywność - kryterium to pozwoli określić relacje pomiędzy poniesionymi 
nakładami (zasoby finansowe, zasoby ludzkie, czas) a wynikami i rezultatami 
osiągniętymi z realizacji celów PGN. 

 Użyteczność – kryterium to pozwoli określić, do jakiego stopnia realizacja 
postawionych w PGN celów odpowiada potrzebom lub wyzwaniom interesariuszy oraz 
czy wywołuje ona korzystne zmiany społeczno-gospodarcze.  

 Trwałość - kryterium to pozwoli określić czy zaplanowane pozytywne efekty realizacji 
celów PGN będą widoczne po jej zakończeniu, jak długo będą się one utrzymywać po 
zakończeniu realizacji oraz jak długo będą widoczne jego skutki i kogo będą dotyczyć 
uzyskane efekty. Pozwolą one ocenić na ile zmiany wywołane realizacją PGN będą 
faktycznie trwałe i widoczne po jej zakończeniu. 

Adaptacja Planu do zmieniających się uwarunkowań prawnych czy ekonomicznych umożliwi 
nieustanne ulepszenie i minimalizację zagrożenia osiągnięcia spodziewanych efektów. 
Poszczególne działania wiążą się z znacznymi nakładami finansowymi, dlatego bieżąca 
obserwacja postępu w realizacji PGN będzie miała na celu również zapewnienie prawidłowego 
wydatkowania przyznanych środków. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Turawa został opracowany na okres 5 lat (2016-2020).  
W tym czasie mogą nastąpić zmiany w warunkach realizacji niektórych działań, a także  
w warunkach finansowania. Dlatego też rzeczywista zdolność Gminy do wdrożenia 

Id: F2DFD75D-0EF6-44EC-899D-3D114DB151A1. Podpisany Strona 194



 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020  

 

 

Diagnoza obszaru Inwentaryzacja Rekomendacja działań Wdrożenie

St
ro

na
  1

94
 

określonych działań, jak również dostępne środki finansowe mogą nie odpowiadać przyjętym 
w PGN założeniom.  

Z różnych przyczyn może okazać się, że niektóre działania należy wdrożyć wcześniej niż 
przewidywano lub odłożyć ich realizację w czasie. Narzuca to potrzebę aktualizacji PGN, która 
będzie dokonywana w zależności od potrzeb. Każda aktualizacja będzie podyktowana  
i będzie bazować na dokładnych danych uzyskanych w wyniku monitoringu i ewaluacji.  

Tabela 42. Wskaźniki produktu i rezultatu wymagane do osiągnięcia celu głównego Planu 
CEL PROJEKTU WSKAŹNIKI REALIZACJI 2010 2020 

Cel główny  Poziom redukcji emisji CO2 0,00% 7,28% 

Wzrost udziału OZE w ogólnym bilansie energii  0,00% 2,06% 

Poziom redukcji energii finalnej 0,00% 5,73% 

Cel strategiczny 1: 
Poprawa 

efektywności 
energetycznej 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów (inwestycyjnych/miękkich) 
związanych z polityką niskoemisyjną 

0 50 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 0 PLN 
12 826 800,00 

PLN 

Wskaźniki 
rezultatu 

Redukcja emisji CO2 0 tCO2 542,18 tCO2 

Redukcja zużycia energii finalnej 0 MWh 1 406,58 MWh 

Wzrost wykorzystania OZE 0 MWh 7,92 MWh 

Cel strategiczny 2: 
Modernizacja 

źródeł ciepła oraz 
wzrost 

zastosowania OZE  
w produkcji energii 

elektrycznej  
i użytkowej 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów (inwestycyjnych/miękkich) 
związanych z polityką niskoemisyjną 

0 22 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 0 PLN 8 077 178,00 PLN 

Wskaźniki 
rezultatu 

Redukcja emisji CO2 0 tCO2 1 595,65  tCO2 

Redukcja zużycia energii finalnej 0 MWh 3 732,72 MWh 

Wzrost wykorzystania OZE 0 MWh 2 177,01 MWh 

Cel strategiczny 3: 
Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 
komunikacyjnych 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba inwestycji związanych z redukcją emisji CO2 
wynikającej z eksploatacji paliw transportowych 

0 28 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 0 PLN 8 435 00,00 PLN 

Wskaźniki 
rezultatu 

Redukcja emisji CO2 wynikającej z eksploatacji paliw 
transportowych 

0 tCO2 244,25 tCO2 

Redukcja zużycia energii finalnej wynikającej z 
eksploatacji paliw transportowych 

0 MWh 936,28 MWh 

Cel strategiczny 4: 
Wzrost 

świadomości 
mieszkańców 

w zakresie postaw 
ekologicznych oraz 

kreowanie 
ekoinnowacji 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów (inwestycyjnych/miękkich) 
związanych z polityką niskoemisyjną 

0 4 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 0 PLN 100 000,00 PLN 

Wskaźniki 
rezultatu 

Redukcja emisji CO2 0 tCO2 n/d 

Redukcja zużycia energii finalnej 0 MWh n/d 

Wzrost wykorzystania OZE 0 MWh n/d 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Procedura wprowadzania zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na 
lata 2015-2020 może przebiegać na dwa sposoby.  
 

Ze względu na bardzo istotne zapisy zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. 
nazwy zadania, usunięcia i dodania zadania, terminu realizacji oraz planowych kosztów 
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realizacji zadania do dokonania ich zmian konieczna będzie uchwała Rady Gminy. Natomiast 
do dokonania zmiany w pozostałej części dokumentu np. poprawki redakcyjne konieczna 
będzie ich wprowadzenie poprzez odpowiednie zarządzenie Wójta Gminy Turawa. 

9. Współpraca z interesariuszami 
 

Interesariuszami Planu będą jednostki, grupy lub organizację, na które Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej wpłynie w sposób bezpośredni lub pośredni. Jako interesariuszy należy 
rozumieć wszystkich mieszkańców Gminy Turawa z podziałem na:  
 

 Interesariuszy wewnętrznych – komórki organizacyjne Urzędu Gminy, jednostki 
budżetowe, 

 Interesariuszy zewnętrznych – mieszkańcy Gminy Turawa i jednostki nie będące 
jednostkami gminy.  

 

Ważnym aspektem jest wypracowanie właściwego systemu współpracy, gdyż:  
 

 Realizacja każdego z działań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpływa na otoczenie 
społeczne.  

 Otoczenie społeczne wpływa na możliwości realizacji działań.  

 

Podstawą odniesienia sukcesu jest słuchanie interesariuszy, ich opinii oraz wzajemna 
współpraca.  
 

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych interesariuszy: 
 

 Mieszkańcy – 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 opalanych  
w szczególności, węglem oraz miałem węglowym) 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 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.  
 

 Przedsiębiorcy – 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.  
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Co ważne wykorzystanie OZE musi być przyjazne zarówno środowisku, jak  
i społeczności lokalnej, stąd też rekomenduje się wykorzystywanie źródeł o najniższej 
uciążliwości. Zatem PGN nie przewiduje na terenie gminy budowy dużych instalacji 
wiatrowych, czy rozległych farm fotowoltaicznych.  
 

 Samorząd terytorialny (administracja gminna) i jednostki powiązane – chociaż obiekty 
publiczne odpowiadają za stosunkowo niewielką część zużycia paliw i energii na 
terenie gminy, to jednakże pełnią istotną rolę w promowaniu zachowań pro 
środowiskowych. Realizując inwestycje za zakresu odnawialnych źródeł energii na 
obiektach takich jak – szkoły, przedszkola, samorząd może dawać dobry przykład 
wykorzystania tego rodzaju technologii, stanowiąc również lokalną bazę referencyjną 
pozwalającą w praktyce ocenić opłacalność oraz racjonalność konkretnych rozwiązań. 
W obszarze komunikacji rolą samorządu powinno być również promowanie  
i stwarzanie możliwości do zachowań sprzyjających wykorzystywaniu alternatywnych 
form transportu – zwłaszcza poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych.  

 

 Osoby i podmioty korzystające z komunikacji samochodowej – gwałtownie w ostatnich 
latach rosnąca ilość pojazdów poruszających się po drogach, generuje wiele 
negatywnych skutków - zatłoczenie dróg, niedostatek miejsc parkingowych, wypadki 
drogowe, zanieczyszczenie powietrza. Kluczowe jest zatem dotarcie do osób 
korzystających na co dzień z samochodów aby zmieniały swoje nawyki komunikacyjne, 
wybierając alternatywne formy transportu, bądź promując zasady ekonomicznej jazdy 
samochodem (ecodrivingu), która pozwala obniżyć ilość spalanego paliwa, a tym 
samym emisję.  
 

 Firmy budowlane, deweloperzy, osoby podejmujące się budowy domów – jednym  
z priorytetów Planu jest poprawa efektywności energetycznej, w istniejących 
budynkach umożliwia to termomodernizacja tych obiektów, w przypadku budynków 
nowopowstających - o niskie zapotrzebowanie na energię można zadbać już na etapie 
projektowania, a następnie wyboru materiałów budowlanych. Stąd też istotną rolą jest 
promowanie takich technologii (domy pasywne, domy energooszczędne), które 
sprzyjać będą ograniczaniu zapotrzebowania na energię cieplną.  
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10. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
stanowi Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w myśl której przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów 
lub programów w określonych obszarach, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji 
przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 48 ww. ustawy 
organ opracowujący dokument po uzgodnieniu z właściwymi organami może odstąpić  
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w dniu 22.04.2016 r. 2016 r. (znak sprawy: 
WOOŚ.411.2.53.2016.ER) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa”.  

Również Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu  w dniu 06.05.2016 r. 
(znak sprawy: NZ.9022.1.122.2016.JG) zaopiniował pozytywnie zamiar odstąpienia od  
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Turawa na lata 2015-2020 to dokument 
przyczyniający się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym  
do roku 2020 tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, które będą realizowane 
poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza. 

Do realizacji nadrzędnego celu przedmiotowego dokumentu, przyczyniają się cele główne, 
strategiczne, operacyjne oraz przypisane do nich działania. Wyznaczono zadania inwestycyjne 
(wymiana źródeł światła na energooszczędne, prace modernizacyjne i termomodernizacyjne, 
wymiana instalacji grzewczych, instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła, montaż 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach, zakup pojazdów, budowa ścieżek rowerowych, 
modernizacja nawierzchni dróg) oraz zadania miękkie (kampanie promocyjne, szkolenia, 
zielone zamówienia publiczne). 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonej dokumentacji, uwzględniając zakres planowanych 
działań, rodzaj i skalę oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego opracowaniem, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, że realizacja planowanych 
zadań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Równocześnie wskazał,  
że dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że działania polegające na termomodernizacji budynków mogą 
odbywać się w potencjalnych miejscach odpoczynku nietoperzy oraz gniazdowania ptaków, 
terminy termomodernizacji  budynków należy w szczególności dostosowywać do okresu 
lęgowego ptaków. Takie rozwiązania pozwolą zapobiegać łamaniu zakazów dotyczących 
chronionych gatunków zwierząt, o których mowa w § 7  rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 6 października 2014 r. w sprawie gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348) oraz 
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uwzględnić stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy 
na obiektach budowlanych (http://opole.rdos.gov.pl/regionalna-rada-ochrony-przyrody).   

Przy uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu Planu wzięto pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 ww. ustawy.  
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11. Spis tabel, wykresów, map i rycin 
 

Spis tabel 
 

Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Turawa. 
Tabela 2. Wykaz użytków ekologicznych na terenie Gminy Turawa 
Tabela 3.  Prognoza zmian liczby ludności na obszarze wiejskim dla woj. opolskiego i powiatu opolskiego 
Tabela 4. Charakterystyka zasobów mieszkalnych Gminy Turawa 
Tabela 5. Struktura wiekowa mieszkań 
Tabela 6.  Średnia ilość odpadów przypadająca na jednego mieszkańca Gminy [kg] 
Tabela 7.  Wykaz znaczących pomiotów gospodarczych w Gminie Turawa 
Tabela 8. Podmioty w Gminie Turawa według sektorów własnościowych 
Tabela 9. Charakterystyka ujęć wodnych w Gminie Turawa w 2014 r. 
Tabela 10. Charakterystyka infrastruktury wodociągowej  
Tabela 11. Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej  
Tabela 12. Charakterystyka infrastruktury gazowniczej 
Tabela 13. Dane dotyczące rodzaju i przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Gminie Turawa 
Tabela 14. Zestawienie zbiorcze dróg wewnętrznych Gminy Turawa 
Tabela 15.  Liczba odbiorców i zużycie gazu 
Tabela 16.  Dane dotyczące GPZ-u zlokalizowanego na terenie Gminy Turawa 
Tabela 17.   Długość linii energetycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Turawa 
Tabela 18.   Maksymalne obciążenia torów 15 kV, zasilających  Gminę Turawa 
Tabela 19.  Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4kV zlokalizowanych na terenie Gminy Turawa 
Tabela 20.  Zapotrzebowanie Gminy Turawa na energię elektryczną (umowy kompleksowe i dystrybucyjne)  
w latach 2010-2014 w podziale na grupy taryfowe 
Tabela 21. Wartość opałowa oraz wskaźnik emisji podstawowych paliw energetycznych 
Tabela 22.  Charakterystyka obiektów użyteczności publicznej 
Tabela  23.  Charakterystyka energetyczna budynków wielorodzinnych 
Tabela  24.  Charakterystyka energetyczna budynków i obiektów komunalnych 
Tabela  25. Odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych 
Tabela 26. Zestawienie liczby lamp na terenie Gminy Turawa z podziałem na rodzaj i moc źródła światła 
Tabela 27. Charakterystyka zarejestrowanych pojazdów na obszarze Gminy Turawa w latach 2010-2014  
Tabela 28. Wykaz samochodów będących na stanie Gminy Turawa 
Tabela 29.  Bilans zużycia energii finalnej w Gminie Turawa 
Tabela  30.  Bilans zużycia energii z podziałem na nośniki  
Tabela 31. Bilans emisji CO2 z podziałem na sektory    
Tabela 32. Bilans emisji CO2 z podziałem na nośnik 
Tabela 33.  Projekty inwestycyjne i edukacyjne zrealizowane w latch 2010-2015  na obszarze Gminy Turawa 
związane z redukcją zużycia energii oraz zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza  
Tabela  34.  Uszczegółowienie działań Celu operacyjnego nr 1 
Tabela  35.  Uszczegółowienie działań Celu operacyjnego nr 2 
Tabela 36 Uszczegółowienie działań Celu operacyjnego nr 3 
Tabela 37.  Uszczegółowienie działań Celu operacyjnego nr 4 
Tabela 38.  Harmonogram działań krótko- i średnioterminowych 
Tabela 39.  Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska 
Tabela 40.  Proekologiczne priorytety inwestycyjne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). 
Tabela 41. Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WO 2014-2020) związane z gospodarką niskoemisyjną 
Tabela 42. Wskaźniki produktu i rezultatu wymagane do osiągnięcia celu głównego Planu 
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Spis wykresów 
 
Wykres 1. Liczba ludności faktycznie zamieszkałej w Gminie Turawa 
Wykres  2.  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
Wykres  3. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w m2  
Wykres 4.  Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w latach 2010-2013 [t] 
Wykres 5. Podmioty gospodarcze wg klasyfikacji PKD 2007 
Wykres 6.  Podmioty gospodarcze według klas wielkości 
Wykres  7.  Zużycie energii finalnej w sektorze użyteczności publicznej [MWh]  
Wykres 8.  Emisja CO2 w sektorze użyteczności publicznej [t] 
Wykres  9.  Zużycie energii finalnej w sektorze użyteczności publicznej [MWh]  
Wykres  10.  Emisja CO2 w sektorze usługowo-użytkowym [t] 
Wykres 11.  Zużycie energii pierwotnej w sektorze handlu i usług w uwzględnieniem poszczególnych 
nośników [MWh] 
Wykres 12.  Emisja CO2 w sektorze usługowo-użytkowym [t] 
Wykres 13. Struktura ankietowanych gospodarstw rolnych 
Wykres 14.  Liczba i rodzaj punktów oświetleniowych z wyszczególnieniem mocy 
Wykres 15. Liczba pojazdów poszczególnych rodzajów zarejestrowanych z terenu Gminy Turawa w 2014 r. 
Wykres 16.  Zużycie energii paliw transportowych z podziałem na nośniki (MWh) 
Wykres 17. Emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania paliw transportowych [t} 
Wykres 18.  Zużycie energii finalnej z podziałem na sektory [MWh] 
Wykres  19.  Zużycie energii finalnej z podziałem na nośniki energii [MWh] 
Wykres 20. Bilans emisji CO2  w poszczególnych sektorach [t] 
Wykres  21.  Bilans emisji CO2  z podziałem na nośniki energii [t] 
 

Spis map 
 

Mapa 1.   Położenie geograficzne Gminy Turawa 
Mapa 2.  Położenie obszarów chronionych  na terenie Gminy Turawa 
Mapa 3.  Położenie Obszarów Natura 2000 na terenie gminy Turawa i w jej najbliższym sąsiedztwie 
Mapa 4.  Położenie Obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Turawa (Zbiornik Turawski PLB 160004). 
Mapa 5.  Położenie Obszaru Natura 2000 w sąsiedztwie Gminy Turawa (Łąki w okolicach Chrząstkowic 
PLH 160010 ). 
 

Spis schematów 
 

Schemat 1. Wyzwania rozwojowe i cele Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 związane  
z gospodarką niskoemisyjną 
Schemat 2.  Priorytety,  cele operacyjne do 2017 r. oraz podstawowe kierunki działania w Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 
związane z gospodarką niskoemisyjną 
Schemat 3.  Ścieżka przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa 
Schemat 4.  Metody pozyskania danych inwentaryzacyjnych 
Schemat 5.  Zakładany poziom zmian emisji CO2 na obszarze Gminy Turawa 
Schemat 6.  Struktura celów strategicznych i operacyjnych wspierających cel główny 
Schemat 7.  Elementy składowe wdrożenia projektu 
Schemat 8.  Zarządzanie Planem 
Schemat 9. Schemat procesu monitoringu PGN Gminy Turawa 
Schemat 10.  Monitoring i ewaluacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turawa” 
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