
UCHWAŁA NR XX/233/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu 
Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu 
Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028” 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej 
Gminy Łask na lata 2016-2020". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XX/233/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 
AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI PLANU 

MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
dla gminy Łask na lata 2019-2023 
z perspektywą na lata 2024-2028 

 
ŁASK, 2019 

 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 1



   
Opracowanie: 

Grupa CDE Sp. z o.o. 
Biuro: 

ul. Katowicka 80 
43-190 Mikołów 

Tel/fax: 32 326 78 16 
e-mail: biuro@ekocde.pl 

Zespół Redakcyjny: 
Michał Mroskowiak 

Anna Piotrowska 
Justyna Płachetka 

Wojciech Płachetka 
Aleksandra Szlachta 

 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 2



SPIS TREŚCI 
1. Streszczenie 
2. Wstęp 

2.1 Założenia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej 
2.2 Struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej gminy 

Łask 
2.3 Cele strategiczne i operacyjne 
2.3.1 Opis celów szczegółowych 
2.4 Podstawa prawna 
2.4.1 Źródła prawa na szczeblu Unii Europejskiej 
2.4.2 Źródła prawa na szczeblu krajowym 
2.4.3 Źródła prawa na szczeblu regionalnym 
2.4.4 Źródła prawa na szczeblu lokalnym 
3. Charakterystyka Gminy Łask- stan obecny 

3.1 Charakterystyka ogólna 
3.2 Środowisko przyrodnicze 
3.2.1 Ukształtowanie powierzchni  
3.2.2 Ochrona przyrody 
3.2.3 Pomniki przyrody 
3.2.4 Obszar Natura 2000 
3.3 Gospodarka wodna 
3.3.1 Wody powierzchniowe 
3.3.2 Wody podziemne  
3.4 Sytuacja demograficzna 
3.5 Sytuacja mieszkaniowa 
3.6 Sytuacja gospodarcza 
3.7 Wnioski wynikające z charakterystyki Gminy Łask 
4. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Łask 

4.1 Metodologia 
4.2 Czynniki wpływające na emisję 
5. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla- pod względem wykorzystania paliw i energii 

5.1 Energia elektryczna – zużycie i emisja CO2 
5.1.1 Oświetlenie uliczne 
5.2 Gaz sieciowy 
5.3 Paliwa opałowe 
5.4 Wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łask 
5.5 Paliwa transportowe 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 3



6. Inwentaryzacja emisji CO2 - z podziałem na rodzaj budynków 
6.1 Obiekty użyteczności publicznej 
6.2 Sektor handlowo-usługowy 
6.3 Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe 
6.4 Podsumowanie części inwentaryzacji 
6.5 Obszary problemowe 
7. Elementy Planu Mobilności Miejskiej 

7.1 Cechy Planu Mobilności Miejskiej 
7.2 Charakterystyka systemów komunikacyjnych 
7.2.1 Sieć drogowa 
7.2.2 Ruch rowerowy 
7.2.3 Komunikacja kolejowa 
7.2.4 Komunikacja lotnicza 
7.2.5 Transport publiczny 
7.2.6 Transport samochodowy 
7.3 Interesariusze 
7.4 Kierunki działań 
8. Elementy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

8.1 Inwentaryzacja niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Łask 
8.2 Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięć redukcji emisji 
8.2.1 Zakres analizowanych przedsięwzięć 
8.2.2 Wymiana źródeł ciepła  
8.2.3 Termomodernizacja instalacji wewnętrznych i „skorupy” budynku 
8.3 Charakterystyka ekologiczna programu ograniczania niskiej emisji 
8.3.1 Zmiana rocznych emisji zanieczyszczeń w wyniku wymiany kotła 
8.3.2 Efekty zastosowania odnawialnych źródeł energii 
8.4 Metodyczne i decyzyjne podstawy programu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
8.4.1 Cele programu 
8.4.2 Propozycje działań (wymiana źródeł ciepła, prace termorenowacyjne)  
8.5 Propozycje działań w ramach POP Strefa Łódzka 
8.6 Propozycje działań promocyjnych i edukacyjnych 
9. Sposoby ograniczania emisji CO2  

9.1 Metodologia doboru działań 
9.2 Oddziaływanie planowanych działań na środowisko 
9.3 Aspekty organizacyjne 
9.4 Specyfika poszczególnych metod redukcji emisji 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 4



9.4.1 Odnawialne źródła energii 
9.4.1.1 Energetyka wiatrowa 
9.4.1.2 Energetyka wodna 
9.4.1.3 Energia geotermalna 
9.4.1.4 Energia z biomasy 
9.4.1.5 Biogaz 
9.4.1.6 Wykorzystanie energii słonecznej 
9.5 Termomodernizacja 
9.6 Rekuperator 
9.7 Domy pasywne 
9.8 Sterowanie oświetleniem ulicznym i idea Smart Street Lighting 
9.9 Kierunki działań w sektorze transportu 
9.9.1 Promocja ruchu rowerowego 
9.9.2 Strefy ruchu pieszego 
9.9.3 Zarządzanie ruchem 
9.9.4 Systemy Park&Ride 
9.9.5 Intermodalność 
9.9.6 Inne rozwiązania w zakresie poprawy mobilności 
10. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 

10.1 Działania nieinwestycyjne 
10.2 Działania inwestycyjne 
11. Działania zrealizowane do 2018 roku 
12. Planowane rezultaty 
13. Monitoring i ewaluacja działań 

13.1 Interesariusze 
14. Uwarunkowania realizacji działań 
15. Źródła finansowania 

15.1 Unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 
15.2 Środki NFOŚiGW 
15.3 Środki WFOŚiGW 
15.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
15.5 Inne programy wsparcia finansowego 
Spis rysunków 
Spis tabel  

 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 5



1. Streszczenie 
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy 

Łask jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia 
energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów 
cieplarnianych, w tym CO2 oraz usatysfakcjonowaniem potrzeb mobilności ludzi i gospodarki 
w mieście, jak i otoczeniu. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia 
mieszkańców Gminy. Cel główny Gmina zamierza osiągnąć przez realizacje następujących celów 
szczegółowych: 

·promowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Łask, 
·efektywne gospodarowanie energią w gminie Łask, 
·promocja energii ze źródeł odnawialnych, 
·redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2, 
·edukacja i podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności i bezpieczeństwa 
·zapewnienie wszystkim mieszkańcom takich opcji transportowych, które pozwolą na dostęp do 

kluczowych celów podróży i usług, 
·propagowanie udziału pojazdów niskoemisyjnych 
·rozwój nowych usług w zakresie mobilności 
·promocja zdrowego stylu życia 
·współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu integracji systemu transportowego w gminie Łask. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Łask 

wyznacza główny cel strategiczny rozwoju Gminy, który polega na: 
POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ 

REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2, OGRANICZENIE 
ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE WSZYSTKICH SEKTORACH ORAZ TWORZENIE 
PRZYJAZNEGO OTOCZENIA DO EFEKTYWNEGO I BEZPIECZNEGO PORUSZANIA 

SIĘ MIESZKAŃCÓW W GMINIE 
Gmina Łask od wielu lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza poprzez efektywne i racjonalne wykorzystanie energii, a także poprawę warunków 
transportowych mieszkańcom i przedsiębiorcom. Większość z tych działań to zadania inwestycyjne 
polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, instalacji kolektorów 
słonecznych, wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, modernizacji i rozbudowie dróg.  
Aby ocenić efekt realizacji powyższych działań jako rok bazowy przyjęto rok 2018 (wybór roku 
bazowego wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii 
w tym okresie). Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy zarówno 
w scenariuszu nie zakładającym działań niskoemisyjnych jak i scenariuszu niskoemisyjnym jest rok 
2028. 

W celu zdiagnozowania stanu istniejącego przeprowadzono ankietyzację bezpośrednią wśród 
mieszkańców Gminy oraz obiektów użyteczności publicznej. Zinwentaryzowano także zużycie 
nośników energii w sektorze transportu i oświetlenia ulicznego. Na podstawie wszystkich uzyskanych 
danych stworzono bazę emisji CO2 na podstawie której można było wskazać główne obszary 
problemowe Gminy Łask.  

Aby możliwe było osiągnięcie zamierzonego przez Gminę celu należy wprowadzić działania 
ograniczające zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisję CO2 wśród wszystkich sektorów, oraz 
dostosowanie oferty transportowej miasta do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców w myśl zasady 
zrównoważonego rozwoju transportu. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej składa się z czterech 
bloków tematycznych: 

 
W pierwszej części opracowania dokonano charakterystyki Gminy Łask z perspektywy aspektów 

wpływających na emisję CO2 do atmosfery w szczególności przeanalizowano zmiany ilości 
mieszkańców Gminy, ilości pojazdów, ilości obiektów mieszkalnych i przedsiębiorstw działających 
na terenie Gminy. Ocenie poddano również zgodność opracowania z przepisami krajowymi, 
dokumentami strategicznymi oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  

W drugiej części dokumentu, omówione zostały korzyści jakie wynikają z Planu Mobilności 
Miejskiej, dokonano analizy sytuacji transportowej wraz z określeniem potencjału oraz mapy 
interesariuszy, w celu opracowania przyszłych scenariuszy rozwoju. Scenariusze te pomagają 
zrozumieć jak mobilność w miastach może wyglądać w przyszłości. 

W trzeciej części dokumentu zaprezentowano raport z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na 
terenie Gminy w podziale na źródła tej emisji tj. paliw opałowych, paliw transportowych, energii 
elektrycznej, gazu systemowego. 

W czwartej części opracowania wskazano działania, które mogą stanowić remedium, na rosnącą 
emisję CO2 na terenie Gminy. Wraz z działaniami wskazano potencjalne źródła ich finansowania, 
które powinny sprzyjać realizacji założonych celów. 

2. Wstęp 
2.1 Założenia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej 
Szczegółowe założenia dotyczące przygotowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 
2024-2028 obejmują następujące zagadnienia: 

·objęcie całości obszaru geograficznego Gminy, 
·skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, 

w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających 
na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powtrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu 
oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano 
przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu, 
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·współuczestnictwo przy tworzeniu dokumtu podmiotów będących producentami i odbiorcami 
energii, 

·objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii 
w perspektywie długoterminowej, 

·podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie, 
·podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 

(współpraca z mieszkańcami i działania edukacyjne), 
·spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, a także programami ochrony powietrza. 
WYMAGANIA PROCEDURALNE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM PLANU GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ 
·przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Miejskiej, 
·wskazanie mierników osiągnięcia celów, 
·określenie źródeł finansowania, 
·określenie planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji, 
·spójność z innymi planami/programami (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, programem ochrony powietrza), 
·zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
·kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań nie inwestycyjnych, takich jak planowanie miejskie, 

zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej oraz 
inwestycyjnych, w następujących obszarach: 
᠆ zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia 
usługowe, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS -
fakultatywnie), dystrybucja ciepła, 

᠆ zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, 
transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu, 

᠆ gospodarka odpadami -w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk) – 
fakultatywnie, 

᠆ produkcja energii -zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, 
z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS. 

WYMAGANIA PROCEDURALNE ZWIĄZANE ZE STRATEGICZNĄ OCENĄ 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późń. zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko wymagają projekty: 

·koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii 
rozwoju regionalnego; 

·polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 
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wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

·polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja 
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio 
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

Organ opracowujący dokument o którym mowa w art. 46 pkt. 1 i 2 ustawy OOŚ, może odstąpić od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu tego z właściwymi 
organami w postaci Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego, jeżeli realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko. 

Ponadto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie 
art. 47 ustawy OOŚ jest wymagane także w przypadku dokumentów innych niż te wymienione 
w art. 46 ustawy OOŚ, jeżeli taka konieczność zostanie uzgodniona z właściwym organem w postaci 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko pojawia wówczas się w sytuacji, gdy dokument wyznacza ramy dla 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub jeżeli 
realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej nie jest dokumentem o charakterze sektorowym, o którym mowa 
w art. 46 pkt. 2 ustawy OOŚ. Zadaniem projektu jest jedynie uporządkowanie i organizacja działań 
podejmowanych przez gminę, sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie oceny stanu 
sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji 
rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości. 

Istotnym założeniem dokumentu jest propagowanie wśród mieszkańców postaw proekologicznych 
i zachęcanie do podejmowania działań o charakterze prośrodowiskowym. Żadne z zadań ujętych 
w dokumencie nie stanowi przy tym przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
sam Plan również nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji innych, nieujętych w nim inwestycji, 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ze względu na prognozowany rodzaj i skalę wpływu dokumentu na ekosystem, można stwierdzić, 
iż nie występuje tutaj  skumulowane lub transgraniczne oddziaływanie oraz ryzyko negatywnego 
wpływu na zdrowie ludzi, a także żadne inne zagrożenie dla środowiska. Celem dokumentu jest 
bowiem upowszechnienie proekologicznych działań niskonakładowych o bardzo małej skali, które 
mogą zostać wdrożone przez indywidualne osoby i małe podmioty gospodarcze. 

2.2 Struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej 
gminy Łask 

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany zgodnie ze Szczegółowymi 
zaleceniami dotyczącymi struktury Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanymi przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zgodnie z powyższym niniejsze opracowanie ma następujący zakres i strukturę: 
1. Streszczenie 
2. Ogólna strategia 

·Cele strategiczne i szczegółowe. 
·Stan obecny. 
·Identyfikacja obszarów problemowych. 
·Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, 

budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę). 
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3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla: 
·Metodologię – opis sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji. 
·Informacje ogólne – opis czynników wpływających na emisję, charakterystyka Gminy. 
·Inwentaryzację - obliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy powstałej 

w skutek wykorzystania paliw transportowych, opałowych, energii elektrycznej gazu oraz ciepła 
sieciowego z podziałem na poszczególne sektory. 

·Prognozę emisji – planowany poziom emisji dla roku 2028 przy założeniu braku działań 
ukierunkowanych na obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz w wariancie niskoemisyjnym. 

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem: 
·Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania, 
·Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, 

harmonogram, koszty, wskaźniki) 
·Metodologię doboru działań – opis sposobów doboru proponowanych działań. 
·Opis poszczególnych metod redukcji emisji – część informacyjna planu działań poświęcona 

przybliżeniu korzyści płynących z zastosowania poszczególnych źródeł odnawialnych oraz 
przedsięwzięć sprzyjających poprawie efektywności energetycznej. 

·Zestawienie proponowanych działań – spis działań razem z planowanym efektem ekologicznym, 
kosztem ich realizacji oraz wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. 

·Monitoring i ewaluację działań – zalecenia dotyczące monitorowania rezultatów prowadzonych 
działań. 

·Uwarunkowania realizacji działań – określenie czynników sprzyjających oraz utrudniających 
realizację założonych działań. 

·Źródła finansowania – aktualne na dzień opracowania planu zestawienie programów 
umożliwiających sfinansowanie zaplanowanych działań. 

2.3 Cele strategiczne i operacyjne 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Łask 

wyznacza następujący główny cel strategiczny i cele szczegółowe: 
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Realizacja celów w zakresie zrównoważonej mobilności buduje pozycję gmin w krajowej 

i europejskiej przestrzeni, przyczyniając się bezpośrednio do poprawy ich wizerunku 
i konkurencyjności. Wymagane jest, aby realizować efektywne rozwiązania strukturalne, łączyć 
potencjał ilościowy systemu transportowego wraz z potrzebami obecnych i przyszłych pasażerów. 

Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i innymi gminnymi dokumentami 
strategicznymi. Gmina będzie dążyła do realizacji wyznaczonych celów poprzez realizację działań 
inwestycyjnych i nie inwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym Planie. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej jest dokumentem 
strategicznym, obejmującym swoim zakresem całkowity obszar terytorialny Gminy Łask. Działania 
w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach 
administracyjnych. 

Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości 
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych 
stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań 
krótkoterminowych. 

W ujęciu lokalnym zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności 
Miejskiej, jest natomiast uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę 
sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie 
emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które 
mogą zostać podjęte w przyszłości. 
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2.3.1 Opis celów szczegółowych 
Cel szczegółowy I 
Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Łask 
Promowanie gospodarki niskoemisyjnej ma bardzo duże znaczenie w kontekście realizacji 

poszczególnych celów działań. Działania edukacyjne i informacyjne pozwolą na podejmowanie 
świadomych decyzji inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem energii 
i paliw. Przewiduje się, że realizacja tego celu wpłynie korzystnie na podniesienie świadomości 
ekologicznej i kompetencji nie tylko użytkowników obiektów, ale także na wykonawców, w tym 
architektów i projektantów. Ważne jest również zaangażowanie dzieci i młodzieży w ramach 
kształtowania odpowiednich postaw proekologicznych. 

Cel szczegółowy II 
Efektywne gospodarowanie energią w gminie Łask 
Efektywność wykorzystania energii zarówno w budynkach, jak i instalacjach, ma bezpośredni 

wpływ na emisję zanieczyszczeń oraz koszt eksploatacji obiektów. Na obszarze gminy znajdują się 
budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Część z nich 
charakteryzuje się znacznym potencjałem oszczędności energii możliwym do wykorzystania m.in. 
poprzez działania termomodernizacyjne. Ważnym jest wykorzystanie tego potencjału w budynkach 
użyteczności publicznej i obiektach mieszkalnych. Niemniejsze znaczenie ma wysoka efektywność 
wytwarzania energii, a także w przypadku nośników sieciowych (np. ciepła sieciowego) efektywność 
dystrybucji energii do odbiorców końcowych. Działania proefektywnościowe prowadzone zarówno 
po stronie odbiorców jak i dostawców oraz producentów powinny być prowadzone w oparciu 
o wspólny cel redukcji wpływu systemów energetycznych na środowisko. 

Cel szczegółowy III 
Promocja energii ze źródeł odnawialnych 
Coraz większa ekonomiczna opłacalność wykorzystywania tego typu technologii może mieć 

kluczowe znaczenie dla promocji technologii związanych z energią słoneczną czy geotermalną. 
Dlatego też głównym celem będzie wsparcie wykorzystania OZE zarówno poprzez działania 
związane z dofinansowaniem takich inwestycji, jak również promocją i edukacją 
mieszkańców/inwestorów, oraz w efekcie zwiększenie udziału wykorzystywanej energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych. Działania promujące odnawialne źródła energii mogą mieć znaczący wpływ 
zarówno na poziom wiedzy mieszkańców, lecz także przełożyć się bezpośrednio na decyzje 
podejmowane przez inwestorów. Istotne jest przedstawienie dobrych przykładów inwestycji 
wykorzystujących OZE oraz wdrażanie tego typu inwestycji na obszarze gminy. Istotne jest 
przedstawienie mieszkańcom rozwiązań prosumenckich, które będą mogły być przez nich 
wykorzystywane i dzięki którym staną się oni częścią eko-energetycznego systemu gminy Łask. 

Cel szczegółowy IV 
Redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 
Jednym z głównych celów działań gminy Łask jest ograniczenie emisji CO2 oraz gazów 

cieplarnianych zgodnie z europejską polityką klimatyczną. Ponadto istotne jest spełnienie wymogów 
norm dotyczących jakości powietrza. Należy pamiętać że przedsięwzięcia wskazane w niniejszym 
opracowaniu powinny uwzględniać działania we wszystkich sektorach zależnych od gminy, w tym 
także w sektorze transportowym. Realizowane działania powinny uwzględniać także przedsięwzięcia 
informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców, mając na względzie ich jak najbardziej 
intensywne zaangażowanie w inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń. 

Cel szczegółowy V  
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Edukacja i podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności i bezpieczeństwa 
Podstawą wdrażania strategii mających na celu poprawę mobilności w miastach oraz redukcję 

zanieczyszczeń powietrza jest świadomość ekologiczna mieszkańców. Wysokonakładowe inwestycje 
mogą nie przynieść oczekiwanych skutków, gdy świadomość społeczna jest niska. Podstawą 
wdrażania działań redukujących zanieczyszczenia pochodzące z tzw. emisji liniowej jest edukacja 
ekologiczna. Mieszkańcy powinni poznać sposoby oszczędzania paliw transportowych, a także 
możliwości korzystania z alternatywnych środków transportu. W tym celu ważna jest organizacja 
akcji promocyjno-edukacyjnych zarówno dla najmłodszych mieszkańców miasta (np. za 
pośrednictwem jednostek oświatowych) jak i dorosłych (np. przy okazji kursów prawa jazdy). 

Cel szczegółowy VI 
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom takich opcji transportowych, które pozwolą na dostęp do 

kluczowych celów podróży i usług 
Istotną rolą gminy jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do możliwości podróżowania w sposób 

bezpieczny i komfortowy. Ważne jest zatem umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców 
dostępu do komunikacji publicznej. W tym celu konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 
częstotliwości kursowania autobusów, dostosowanie infrastruktury transportowej, a także 
organizowanie połączeń komunikacyjnych w taki sposób, aby możliwe było przemieszczanie się 
mieszkańców zarówno w obrębie miasta jak i poza jego obszar. 

Cel szczegółowy VII 
Propagowanie udziału pojazdów niskoemisyjnych 
Aktualnie dostępny jest szeroki wachlarz działań promocyjnych, które mogą bezpośrednio wpływać 

na zachowania i decyzje podejmowane przez przemieszczających się użytkowników gminy. Promocja 
transportu ekologicznego może przebiegać np. w oparciu o pełnienie roli wzorca, wykorzystującego 
nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Istotne dla lokalnych władz jest promowanie środków 
transportu innych niż samochodowy. Celem jest także popularyzacja transportu rowerowego wśród 
mieszkańców jako alternatywy zdrowej i ekologicznej. 

Cel szczegółowy VIII 
Rozwój nowych usług w zakresie mobilności 
Poprawa mobilności w miastach niesie za sobą konieczność rozwoju nowych usług w tym obszarze. 

Jednym z rozwiązań jest zapewnienie zintegrowanej informacji na temat transportu publicznego 
poprzez centrum informacji telefonicznej, centra informacyjne, 24-godzinne punkty informacyjne 
oraz Internet. 

Cel szczegółowy IX 
Promocja zdrowego stylu życia 
Promocja zdrowego stylu życia ma za zadanie wykształcić wśród mieszkańców gminy potrzeby 

dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia 
zdrowia. Należy prowadzić edukację dotyczącą czynników zagrażających zdrowiu oraz sposoby 
ochrony zdrowia. 

Cel szczegółowy X 
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu integracji systemu transportowego w gminie Łask 
Za najważniejszy czynnik stymulujący rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych między 

miastami oraz do obszarów je otaczających wskazuje się lokalną infrastrukturę transportową oraz 
teleinformatyczną. Koncentracja działań miasta na budowie i modernizacji lokalnej infrastruktury 
drogowej oraz intensyfikacji połączeń transportowych, sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, 
równocześnie umożliwiając dostęp do oferowanych przez miasta usług publicznych. Prowadzone 
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równolegle do inwestycji transportowych inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną, a zwłaszcza 
w poszerzenie dostępu do szerokopasmowego Internetu obszarów wiejskich i słabiej rozwiniętych, 
wzmagają z kolei spójność gospodarczą i społeczną regionów. 

2.4 Podstawa prawna 
Przekształcenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań 

gospodarczych i środowiskowych stojących przed Unią Europejską i państwami członkowskimi. 
Gmina Łask dostrzega korzyści jakie niesie ze sobą przestawianie gospodarki na tory niskoemisyjne. 
Rozwój gospodarczy odbywa się w głównej mierze na poziomie lokalnym, a więc chcąc 
transformować gospodarkę – właśnie tam powinno się planować określone działania. 

2.4.1 Źródła prawa na szczeblu Unii Europejskiej 
·Europejska Polityka Energetyczna z 10 stycznia 1997 r.; 
·Strategia Energia 2020 z 10 listopada 2010 r.; 
·Pakiet klimatyczno-energetyczny z dnia 10 stycznia 2007 r.; 
·Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej 

energii Komisja Wspólnot Europejskich, 8 marca 2006 r.; 
·Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14 listopada 
2012 r.); 

·Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE L 09.140.16); 

·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; 

·Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007; 
·Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013. 
Wybrane powiązania na szczeblu europejskim 
Pakiet klimatyczno-energetyczny 
Pakiet klimatyczno-energetyczny, nazywany skrótowo pakietem „3 x 20%” został przyjęty przez 

Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich UE w marcu 2007 r. Cele wyznaczone 
w pakiecie są następujące: 

·zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do 
bazowego 1990 r., 

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

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

Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG 

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej 
w UE dla osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej o 20% (zmniejszenie zużycia 
energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy efektywności 
energetycznej po tym terminie. Ponadto, określa zasady opracowane w celu usunięcia barier na rynku 
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energii oraz przezwyciężenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również 
ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020. 

Zgodnie z dyrektywą, sektor publiczny w państwach członkowskich powinien dawać przykład 
w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi 
energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. W dyrektywie określono, iż państwa 
członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii 
w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc 
również na terenie Polski, w tym w gminie Łask, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć 
wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy 
związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii. 

Dyrektywa 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 2009/28/WE ustanawia wspólne ramy stosowania energii ze źródeł odnawialnych, aby 
ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i promować transport mniej szkodliwy dla środowiska 
naturalnego. W tym celu opracowane zostają krajowe plany działań oraz metody wykorzystywania 
biopaliw. 

Państwa członkowskie muszą przyjąć krajowe plany działania, które określają udział energii ze 
źródeł odnawialnych zużywany w sektorze transportu oraz energii elektrycznej i ogrzewania na rok 
2020. W tych planach należy uwzględnić wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej 
na końcowe zużycie energii (im większa redukcja zużycia energii, tym mniej energii ze źródeł 
odnawialnych potrzeba do osiągnięcia celu). W planach należy również ustanowić procedury 
usprawniania systemów planowania, opłat i dostępu energii ze źródeł odnawialnych do sieci 
elektroenergetycznej. 

2.4.2 Źródła prawa na szczeblu krajowym 
Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć 

w kilkunastu aktach prawnych. Planowanie energetyczne, zgodne z aktualnie obowiązującymi 
regulacjami, realizowane jest głównie na szczeblu miejskim. W pewnym zakresie uczestniczy w nim 
także samorząd województwa. Biorą w nim także udział wojewodowie oraz Minister Gospodarki, 
jako przedstawiciele administracji rządowej. Na planowanie energetyczne ma również wpływ 
działalność przedsiębiorstw energetycznych. 

Źródła prawa na szczeblu krajowym 
·Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.), 
·Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz. 755 z późn. zm.) 
·Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019 poz. 506.), 
·Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U.2018 poz. 2389 z późn. 

zm.), 
·Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.2018 

poz. 966 z późn. zm.), 
·Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2019 poz. 545 z późn. zm.) 
·Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2018 poz. 2016), 
·Konstytucja RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.), 
·Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 
·Polityka energetyczna Polski do 2030  roku, 
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·Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, 
·Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 
·Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 
·Polityka Ekologiczna Państwa, 
·Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. 
Wybrane powiązania na szczeblu krajowym 
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym  
Ustawa określa następujące zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego: 
·planowanie, w szczególności opracowywanie planów zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego, zwanych dalej planami transportowymi, 
·organizowanie, 
·zarządzanie. 
Plan transportowy jest aktem prawa miejscowego, umożliwiającym projektowanie pożądanego 

stanu docelowego oraz wskazującym mechanizmy, które będą stosowane w celu jego osiągania. 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)  
KPZK 2030 definiuje polityki przestrzenne Polski w perspektywie najbliższych 20 lat, łącząc 

planowanie przestrzenne z planowaniem społeczno-gospodarczym. Jednym z 6 celów strategicznych 
KPZK jest poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Z jednej z konkluzji dokumentu wynika, 
że zjawisku zwiększenia swobody gospodarczej (zwłaszcza po 1989 r.) towarzyszył niekontrolowany 
wzrost mobilności społeczeństwa przy wykorzystaniu motoryzacji indywidualnej, oraz drogowego 
transportu towarowego, w tym tranzytowego – z dramatycznymi skutkami w zakresie zewnętrznych 
kosztów transportu. Państwowa kolej ograniczyła swoją ofertę o ok. 2/3 w transporcie pasażerskim 
i prawie o połowę w transporcie towarowym. 

KPZK do 2030 r. zakłada następujące, kluczowe działania w zakresie polityki przestrzennej 
w obszarze transportu (wskazano postulaty istotne z punktu widzenia tego opracowania): 

·poprawę dostępności polskich miast i regionów, m.in. w celu łagodzenia takich patologii 
społecznych jak bierność czy bezrobocie, 

·zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu; 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
Krajowym dokumentem, który wyznacza kierunki działań w celu ograniczenia niskiej emisji jest 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Dokument ten, poprzez działania inicjowane na 
szczeblu krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie 
Wspólnoty. W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: 

·poprawa efektywności energetycznej, 
·wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 
·dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej, 
·rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 
·rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 
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·ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności polskiej 

gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży się to również na 
mierzalny efekt w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w sektorze 
energetycznym. 

Na dzień sporządzania Aktualizacji PGN Ministerstwo Energii przedłożyło do konsultacji projekt 
dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa 
w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed 
polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii 
z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja 
PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na 
zadania wykonawcze. 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 
Cel efektywności energetycznej dla Polski – osiągnięcie w latach 2010-2020 ograniczenia zużycia 

energii pierwotnej o 13,6 Mtoe. 
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych  
Dokument ten określa krajowe cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanych 

w transporcie oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej do 2020 roku. Cele te uwzględniają wpływ 
innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE 
w wykorzystaniu energii finalnej. Ponadto krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych określa współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, 
szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym 
państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy 
i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE. 

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
Potrzeba opracowania PGN jest zgodna z polityką krajową wynikającą z Założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 
2011 roku. Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich 
i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji 
międzynarodowych zobowiązań Polski i pakietu klimatyczno-energetycznego UE. 

Dlatego też bardzo ważne jest ukształtowanie postaw ukierunkowanych na rzecz budowania 
gospodarki niskoemisyjnej oraz patrzenia „niskoemisyjnego” na zasoby i walory gminy wśród władz, 
radnych oraz grup eksperckich. 

Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej określają szczegółowe 
zadania dla gmin do których należą: 

·rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 
·poprawa efektywności energetycznej, 
·poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 
·rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 
·zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 
Polityka Ekologiczna Państwa 
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Głównym celem strategicznym jest doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów 
strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą 
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 
Celem głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków. Istotnym celem z punktu widzenia niniejszego 
dokumentu, jest cel 7: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 
środowiska. Na realizację powyższego celu, składają się następujące kierunki interwencji (działania). 

Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych; kierunki interwencji: 

·Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 
·Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwiększaniu 

mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta, 
·Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego 

zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia 
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

·Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój miast. 
Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski; kierunek interwencji: 
·Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie zrównoważonego, 

spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, wyznacza priorytetowe kierunki interwencji 

publicznej. 
2.4.3 Źródła prawa na szczeblu regionalnym 
Kwestia efektywności energetycznej jest ważnym elementem polityki regionalnej, dlatego działania 

mające na celu ograniczenie emisji w gminie Łask są zgodne ze strategiami na szczeblu regionalnym: 
·Strategia rozwoju województwa- Łódzkiego 2020 (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/644/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013r.), 
·„Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą 

do roku 2024 (Uchwała Nr XXXI/415/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 
2016 roku.), 

·Program ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz plan działań krótkoterminowych; strefa łódzka (Uchwała Nr VII/90/15 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 r.), 

·Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz 
ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (Uchwała Nr XXXIV/429/17 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r.), 

·Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Wybrane powiązania na szczeblu wojewódzkim 
Strategia rozwoju województwa- łódzkiego 2020 
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W ramach dokumentu przewidziane są cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki działań, 
które zostaną w perspektywie do roku 2020 wdrożone na terenie województwa. Jednym z celów 
strategicznych jest „Region wykorzystujący potencjał endogeniczny do rozwoju inteligentnej 
gospodarki, oparty na kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców”, w ramach którego został 
wyznaczony cel operacyjny „Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji” osiągniecie tego celu 
pozwoli na uzyskanie w wymiarze krajowym wysokiej pozycji w zakresie tworzenia i wprowadzania 
zaawansowanych technologii innowacyjnych oraz dokonanie „skoku cywilizacyjnego” w rozwoju 
społeczno-gospodarczym regionu. Tym samym wzrośnie znaczenie i konkurencyjności województwa 
na arenie międzynarodowej oraz nastąpi włączenie inteligentnej gospodarki regionu w sieć powiązań 
o znaczeniu globalnym. Istotnym z punktu widzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Łask jest strategiczny kierunek działań wpisany w powyższy cel - „Rozwój nowoczesnej gospodarki 
energetycznej”, w ramach którego zostały wyznaczone dwa kierunki działań: „wdrażanie 
niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii” oraz „rozwój zielonych przemysłów i usług na 
rzecz wykorzystania OZE”. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów dotyczących wytwarzania energii 

z odnawialnych źródeł (OZE) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Istotnym 
zakresem działań będzie poprawa efektywności energetycznej, zarówno w przedsiębiorstwach jak i w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym (budynki wielorodzinne) poprzez głęboką, kompleksową 
modernizację energetyczną. Dofinansowanie przeznaczone zostanie także na budowę i modernizację 
instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto, wspierane będą działania 
w zakresie infrastruktury transportu, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie 
inteligentnych systemów transportowych ITS - w tym SDIP oraz wymiana oświetlenia w gminach na 
instalacje o wyższej efektywności energetycznej. 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – w ramach działania przewiduje się wsparcie projektów 
dotyczących budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych. Wśród beneficjentów działania znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia oraz spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe. 

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej – w ramach działania przewiduje się wsparcie projektów dotyczących: 

·Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, 

·Likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub 
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła., 

·Budowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 
Beneficjentami działań są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich związki i stowarzyszenia oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja – w ramach działania przewiduje się wsparcie 
projektów dotyczących budowy i modernizacji instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej 
kogeneracji. Wśród beneficjentów działania znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
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samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia oraz spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe. 

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – w ramach działania 
przewiduje się wsparcie projektów dotyczących: 

·Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego 
·(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, 

buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), 
·Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), 
·Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego, 
·Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 
Beneficjentami działań w zakresie niskoemisyjnego transportu są: 
·Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest 

wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu 
publicznego. 

·Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące 
zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

·Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek 
JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego. 

Beneficjentami działania w zakresie poprawy efektywności oświetlenia w gminach są: 
·Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
·Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia. 
·Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej). 
·Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. 
Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 

z perspektywą do roku 2024  
Biorąc pod uwagę Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask istotny jest wyznaczony 

w Programie cel związany z ochroną powietrza atmosferycznego oraz efektywną gospodarką 
niskoemisyjną dla województwa łódzkiego, a mianowicie: 

„Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian 
klimatu” oraz wyznacza kierunki interwencji dla spełnienia tego celu: 

·zarządzanie jakością powietrza w województwie, 
·ograniczenie emisji powierzchniowej, 
·ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, 
·ograniczanie emisji ze źródeł przemysłowych i zmniejszenie energochłonności gospodarki, 
·dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu, 
·dalszy wzrost wykorzystania OZE w celu zapewnienia stabilności produkcji i dystrybucji energii. 
2.4.4 Źródła prawa na szczeblu lokalnym 
Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask jest zgodny z obowiązującymi 

dokumentami szczebla lokalnego: 
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·Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020, 
·Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask, 
·zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask 

z dnia 30 października 2018 r. 
Wybrane powiązania na szczeblu lokalnym 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020 
Celem głównym Strategii Zrównoważonego Rozwoju na terenie gminy Łask jest: 
zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, 

infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów środowiska 
naturalnego. 

Cel główny przekłada się na cele szczegółowe następnie na cele szczątkowe. Jednym 
z najważniejszych celów postawionych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju, z punktu widzenia 
niniejszego dokumentu jest: 

Zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego 
1. Aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska. 
2. Rekultywacja terenów zdegradowanych. 
3. Szczególna ochrona terenów chronionych. 
4. Ochrona czystości gleb i wód poprzez rozwój infrastruktury. 
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

Jednym z największych zagrożeń dla środowiska naturalnego Gminy Łask, jest korzystanie przez 
mieszkańców z indywidualnych systemów kanalizacji. Duża ilość szamb na terenie gminy jest 
przyczyną zanieczyszczenia wód podziemnych i gleb. Gmina posiada cenne walory środowiska 
naturalnego, będącego podstawą rozwoju turystyki, dlatego inwestycje mające na celu zachowanie 
dobrego stanu środowiska są niezwykle potrzebne. 

Do zadań które mają na celu osiągnięcie „Zachowanie unikalnych walorów środowiska 
naturalnego”: 

1. termomodernizacja i przebudowa budynku biurowo-warsztatowego ZKM w Łasku, 
2. rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja zaplecza boiska sportowego CSiR w Łasku przy 

ul. Armii Krajowej 5a, 
3. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask, 
4. budowa ścieżek rowerowych, 
5. budowa kanalizacji, 
6. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 
7. siłownia na powietrzu, 
8. wykorzystanie OZE na potrzeby oświetlenia dróg gminnych. 

Realizacja powyższych działań zaplanowana jest na lata 2015-2020. 
Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy 

Łask 
W dokumencie wyznaczono następujące cele: 
1. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy do wymaganych standardów. 
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2. Minimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego 
środowiska. 

3. Utrzymanie stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola elektromagne-
tycznego. 

4. Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 
5. Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem bieżących potrzeb 

modernizacyjnych i inwestycyjnych. 
6. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 
7. Ochrona gleb. 
8. Dalszy rozwój gospodarki odpadami. 
9. Ochrona różnorodności biologicznej. 
10. Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Łask z dnia 30 października 2018 r. 

Celem głównym rozwoju Gminy Łask jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia 
poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie 
unikalnych walorów środowiska naturalnego. Cel główny przekłada się na cele strategiczne, a te na 
cele cząstkowe: 

·wsparcie rozwoju gospodarczego w Gminie Łask, 
·poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej 

i technicznej, 
·zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego. 
W zakresie ochrony powietrza Studium wyznacza następujące działania: 
− eliminowanie zanieczyszczeń pochodzących z emisji pyłów i szkodliwych gazów, pochodzącej 

z gospodarstw domowych, w których następuje spalanie tradycyjnych źródeł energii (tzw. „emisji 
niskiej”), poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na rzecz niskoemisyjnych źródeł 
energii: gazowych, olejowych i odnawialnych, lub poprzez podłączanie obiektów do 
scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie 
termomodernizacji budynków; 

− stosowanie urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych gazów i pyłów do 
atmosfery oraz wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych; 

− preferowanie wykorzystania proekologicznych technologii produkcji w zakładach 
przemysłowych; 

− propagowanie szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
− wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie 

obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia i odory do powietrza. 
3. Charakterystyka Gminy Łask- stan obecny 

3.1 Charakterystyka ogólna 
Gmina Łask to gmina miejsko-wiejska położona w centralnej części województwa łódzkiego, 

w powiecie łaskim. W latach 1975 - 1998 Gmina Łask administracyjnie wchodziła w skład 
województwa sieradzkiego. Siedzibą Gminy Łask jest Miasto Łask. Gmina Łask dzieli się na 
31 sołectw: Aleksandrówek, Anielin, Bałucz, Borszewice, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, 
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Kopyść, Krzucz, Łopatki, Mauryca, Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, 
Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Bałucka, Wola 
Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wydrzyn i Zielęcice. 

 
Rysunek 1. Powiat łaski na tle województwa łódzkiego(źródło: grafika google). 

 
Rysunek 2. Gmina Łask na tle Powiatu Łaskiego 

W strukturze sieci osadniczej województwa miasto Łask nie zostało zaliczone do regionalnych lub 
subregionalnych ośrodków rozwoju, ale do miast powiatowych uzupełniających inne miasta 
stanowiące bieguny wzrostu. Wyróżnia się jednak funkcjami związanymi z obsługą lotniska 
wojskowego, które jakkolwiek obszarowo znajduje się w granicach administracyjnych gminy Buczek, 
to jednak z gminy Łask jest zapewniony dojazd do lotniska, tu stacjonowała baza lotnicza i tu było 
ulokowane zaplecza obsługi. Funkcjonalnie, miasto stanowi ośrodek obsługi własnej gminy i powiatu, 
ośrodek przemysłowy i – z uwagi na jego część o specyficznym charakterze – Kolumnę – oferującym 
bardzo dobre warunki mieszkaniowe i rekreacyjne. Obszar gminy Łask jest obszarem głównie 
rolniczym, ale we wschodniej części (rejon wsi Rokitnica) o wybitnie mieszkalno-rekreacyjnym 
charakterze. 

Pod względem komunikacyjnym Łask stanowi ważny węzeł drogowy. Przez teren gminy przebiega 
droga ekspresowa S8, drogi wojewódzkie nr 481, 482, 483 i 473 – główne oraz drogi powiatowe – 
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zbiorcze i lokalne. Poprzez węzeł drogowy „Łask” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S-8 i dawnej 
drogi krajowej Nr 12, miasto oraz obszar gminy uzyskają dobre połączenia drogowe w kierunku 
Wrocławia oraz autostrady A-1. Z kolei, położone niedaleko gminy węzły komunikacyjne „Róża” 
i „Dobroń” na trasie budowanej drogi ekspresowej S-14 zapewnią dogodne połączenie z autostradą A-
2. Nie bez znaczenia jest także przebieg linii kolejowej Łódź Kaliska-Ostrów Wlkp., która uzupełnia 
dogodne połączenia na tym kierunku. 

Pod względem przyrodniczym, najważniejszym elementem o wybitnie ochronnym charakterze jest 
szeroka dolina rzeki Grabi z nieuregulowaną, silnie meandrującą rzeką. Dolina stanowi w systemie 
obszarów prawnie chronionych Natura 2000 proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 
PLH 100021 „Grabia”, dolina Grabi wraz z doliną rzeki Końskiej z przyległościami stanowią Obszar 
Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi z proponowaną zmianą nazwy na Tuszyńsko-Dłutowski 
OCHK. 

3.2 Środowisko przyrodnicze 
Gmina Łask posiada cenne walory krajobrazowe i przyrodnicze, umożliwiające rozwój 

agroturystyki, krajoznawstwa, rolnictwa ekologicznego, czy rozwoju przetwórstwa. 
3.2.1 Ukształtowanie powierzchni 
Według podziału fizyczno - geograficznego obszar Gminy Łask należy do makroregionu Niziny 

południowo-wielkopolskiej i mezoregionu Wysoczyzna Łaska. Gmina Łask znajduje się w centrum 
Wysoczyzny Łaskiej. Najniżej położone tereny występują wzdłuż rzeki Grabi. W geomorfologii 
obszaru zaznaczają się dwie części: południowa i centralna o charakterze równinnej wysoczyzny 
morenowej, zbudowanej z gliny zwałowej oraz północna, w której dominującą formą są równiny 
wodnolodowcowe. Istotny element geomorfologiczny Gminy Łask stanowią wydmy. W części 
północnej rozwinięte są na równinach sandrowych koło Ulejowa, a w części południowej wykształciły 
się na równinie morenowej. 

Największą i najbardziej wyrazistą formą jest wydma koło wsi Teodory, której długość mierzona 
wzdłuż linii grzbietowej wynosi 6 km. Jednakże w wyniku eksploatacji piasków do wyrobu sylikatów 
w Teodorach znaczna część tej wydmy została zniwelowana. 

W południowo – wschodniej części Gminy Łask teren ma urozmaiconą rzeźbę – różnice wysokości 
pomiędzy wałami wydmowymi a doliną rzeki Grabi dochodzą tutaj do 35 metrów. Oprócz wydm na 
terenie Gminy Łask występują także dość liczne formy pochodzenia antropogenicznego (np. nasypy 
kolejowe, żwirownie, piaskownie, glinianki). Przez środkową część Gminy Łask przebiega dolina 
rzeczna wykorzystywana współcześnie przez rzekę Grabię i jej lewobrzeżny dopływ, rzekę Pisię. 
Dolina ma kształt łuku wygiętego w kierunku północnym. Buduje ją terasa zalewowa o powierzchni 
prawie płaskiej, wyniesiona 1-3 m ponad poziom lustra wody w rzece. 

3.2.2 Ochrona przyrody 
Dolina rzeki Grabi na odcinku znajdującym się w granicach gminy Łask stanowi naturalny korytarz 

ekologiczny. W planach Krajowego Systemu Ekologicznego jest uwzględniana jako teren o znaczeniu 
regionalnym. W chwili obecnej na mocy Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. U. Woj. Sieradzkiego z dnia 9 września 1998 r., Nr 20, poz. 115) 
teren doliny ma rangę: 

·Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Grabi” na terenie gmin: Dobroń, Łask, 
Sędziejowice, Widawa oraz miasta Łask. 

·Obszaru Chronionego Krajobrazu ”Środkowej Grabi” na terenie gmin: Buczek, Łask, Dobroń. 
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Kolumna-Las"  utworzony w 1993 roku decyzją Rady 

Miejskiej w Łasku. Jest najstarszą istniejącą tego typu formą ochrony przyrody w województwie 
łódzkim. 
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Zespół ma powierzchnię 365 ha i znajduje się w powiecie łaskim w granicach administracyjnych 
miasta Łask w jego rekreacyjno-wypoczynkowej dzielnicy Kolumnie. Ochroną objęty jest tu 
starodrzew sosnowy wraz z znajdującą się tu historyczną, drewnianą zabudową letniskową. 
Ograniczeniu podlega tu wycinka drzew. 

 
Rysunek 3. Granice Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Kolumna-Las 
Ponadto na mocy Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 marca 1993 r. został utworzony 

użytek ekologiczny „Rzeka Grabia” obejmujący 40 kilometrowy odcinek koryta rzeki od 
miejscowości Jamborek (gmina Zelów) do miejscowości Łęg Widawski (gmina Widawa). 

Zarząd Województwa Łódzkiego proponuje na miejsce Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Środkowej Grabi” stworzyć „Tuszyńsko-Dłutowski” Obszar Chronionego Krajobrazu. Do chwili 
obecnej projekt ten nie zyskał stosownej akceptacji ze strony władz samorządowych. 

3.2.3 Pomniki przyrody 
Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia 

o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, np.: sędziwe 
i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, głazy narzutowe. 

Wykaz pomników przyrody na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli. 
Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Łask 

Lp. Nazwa pomnika przyrody Pierśnica (cm) Miejscowość 

1 grupa drzew 3 Dęby szypułkowe 118, 116, 99 Zielęcice 
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2 Dąb szypułkowy 159 Wrzeszczewice 

3 Dąb szypułkowy 135 Gorczyn 

4 grupa drzew 3 Dęby szypułkowe 220, 146, 125 Wronowice 

5 Aleja drzew: Graby zwyczajne - Wronowice 

6 Wiąz szypułkowy 89 Leśnictwo Grabia oddz. 136 d, N - ctwo 
Kolumna 

7 Dąb szypułkowy 107 Leśnictwo Grabia oddz. 157 d, N - ctwo 
Kolumna 

8 Dąb szypułkowy 124 Leśnictwo Grabia oddz. 157 d, N - ctwo 
Kolumna 

9 Dąb szypułkowy 110 Ostrów 

10 Kasztanowiec zwyczajny 111 Ostrów 

11 Dąb szypułkowy 131 Ostrów 

12 Dąb szypułkowy 104 Ostrów 

13 Wiąz szypułkowy 210 Miasto Łask 

14 Wiąz szypułkowy 86 Miasto Łask –  
park miejski 

15 Wiąz szypułkowy 120 Miasto Łask –  
park miejski 

16 Wiąz szypułkowy 111 Miasto Łask –  
park miejski 

17 Lipa drobnolistna 84 Miasto Łask –  
park miejski 

18 Olsza czarna 111 Miasto Łask –  
park miejski 

19 Modrzew europejski 77 Miasto Łask –  
park miejski 

20 Modrzew europejski 73 Miasto Łask –  
park miejski 

21 Dąb szypułkowy "Janusz" 90 teren drogi powiatowej położonej przy 
Placu Gwiaździstym 

źródło: rejestr form ochrony przyrody prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi 

3.2.4 Obszar Natura 2000 
W granicach miasta i gminy Łask jest położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – 

proponowany Specjalny Obszar ochrony Siedlisk PLH 100021 „Grabia”. Podstawą prawną 
honorowania zasad ochrony tego obszaru jest Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. 
w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 
Bruksela, dnia 10.01.2011 K(2010)9669 wersja ostateczna, przyjęto listę projektowanych Specjalnych 
Obszarów Ochrony Siedlisk. Jednym z nich jest obszar PLH 100021 „Grabia: położony na terenach 
gmin Dłutów, Dobroń, Zelów, Łask, Sędziejowice i Widawa o łącznej powierzchni 1.670,5 ha. 

Grabia PLH 100021 
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Obszar obejmuje środkowy i dolny bieg rzeki Grabi wraz z przylegającymi ekosystemami 
łąkowymi i leśnymi, charakterystycznymi dla niewielkich rzek nizinnych Polski. Teren objęty 
granicami obszaru ciągnie się wzdłuż rzeki od miejscowości Kolonia Karczmy do ujścia, a jego 
granice wyznacza terasa zalewowa. 

Długość Grabi objętej granicami obszaru Natura 2000 wynosi około 50 km, co stanowi nieco ponad 
połowę całkowitej długości rzeki wynoszącej 81,1 km. Źródła Grabi zlokalizowane są w okolicy wsi 
Dziwle na wysokości 229 m n.p.m. - mają charakter wysięków o wydajności 0,2 l/s, wysychających 
w okresie letnim. Początkowy odcinek rzeki jest strumieniem okresowym i charakteru stałego nabiera 
dopiero po około 0,5 km, gdzie przepływa przez nieckowate obniżenie z wydajnymi źródłami 
w okolicy wsi Kolonia Grabica. Stąd rzeka biegnie w kierunku południowym aż do miejscowości 
Mzurki. Średnia szerokość cieku wynosi 2,5 m, przy głębokości około 0,5 m. Osady denne mają 
głównie charakter piaszczysty i żwirowo-piaszczysty. Szerokość doliny rzecznej wynosi około 100 m. 
Wzrastają średnie szerokości i głębokości rzeki od początkowych 3 m i 1 m, aż do 20 m szerokości 
i 0,7 m głębokości w okolicach Baryczy. Szerokość doliny rzecznej wzrasta stopniowo od 100 m do 
1 km. Taka charakterystyka doliny rzecznej właściwa jest dla początkowej części wyznaczonego 
obszaru, od miejscowości Karczmy. Dno jest piaszczyste, tylko w nielicznych miejscach gdzie koryto 
Grabi przecina wychodnie skał kredowych bywa pokryte rumoszem wapiennym. W Baryczy rzeka 
skręca w kierunku zachodnim. Dolina utrzymuje szerokość około 1 km. Szerokość koryta waha się od 
10-20 m, głębokość około 0,8 m. Dno jest głównie piaszczyste. W okolicach Łasku następuje zmiana 
kierunku biegu rzeki z zachodniego na południowo- zachodni, który utrzymuje się aż do ujścia. 
Szerokość zwiększa się stopniowo od 15 do 30 m, średnia głębokość wynosząca około 1 m może przy 
wysokich stanach wód przekraczać 2 m. W dolnym biegu rzeki dno jest piaszczyste, często mocno 
zamulone. Dolina w większej części rozległa o szerokości 1-2 km. Grabia uchodzi do Widawki 
w okolicach wsi Łęg Widawski na wysokości 143 m n.p.m. 

Obszar ważny jako ostoja naturalnych siedlisk związanych z doliną rzeczną. Występują dobrze 
zachowane lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, niżowe łąki użytkowane ekstensywnie oraz 
starorzecza o różnym stopniu lądowacenia. Miejscami występują dobrze rozwinięte murawy 
szczotlichowe związane z wydmami śródlądowymi. Obszar ma duże znaczenie dla zachowania 
populacji bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Wzdłuż całego 
biegu rzeki objętej obszarem występuje liczna populacja ważki Ophiogmphus cecilia (trzepla zielona). 
Grabia według danych literaturowych (Piechocki 1969) jest ważną ostoja populacji skójki 
gruboskorupowej (Unio crassus) - informacje te udało się częściowo potwierdzić w badaniach 
z ostatnich lat. Starorzecza i odcinki lenityczne Grabi są także ważną ostoją zatoczka łamliwego 
(Anisus vorticulus). Lokalnie stwierdzono również populacje czerowńczyka nieparka (Lycaena 
dispar) (Lepidoptera) i zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis).Obszar ważny jako istotna w Polsce 
środkowej ostoja ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: kozy złotawej, minoga ukraińskiego, 
piskorza i kozy. 

3.3 Gospodarka wodna 
3.3.1 Wody powierzchniowe 
Głównym ciekiem gminy Łask jest Grabia, która jest rzeką IV rzędu. Płynie ona z południowego 

wschodu, przecinając teren gminy wygiętym ku północy łukiem, i opuszczając jej obszar w kierunku 
południowo-zachodnim. Jest ona dopływem Widawki - dopływu Warty. Do Grabi uchodzi niewielka 
rzeka Końska, płynąca południkowo przez południową cześć gminy. Ponadto sieć wodną uzupełniają 
różnej wielkości rowy melioracyjne. Większość cieków, za wyjątkiem Grabi i Końskiej, prowadzi 
niewiele wody. 

Na obszarze gminy znajdują się liczne, sztuczne zbiorniki wodne. Większość z nich to sztucznie 
piętrzone stawy rybne. Dość dużą powierzchnię zajmują także dawne wyrobiska cegielni (w 
szczególności w okolicach miejscowości Okup). Mimo antropogenicznego pochodzenia, zbiorniki te 
mają, na tym pozbawionym naturalnych jezior terenie, wysoką wartość biocenotyczną jako godowiska 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 27



płazów, oraz miejsca koncentracji zespołów gatunków roślin i zwierząt związanych z siedliskami 
wodnymi i bagiennymi. 

Pod względem hydrologicznym gmina Łask położona jest w obrębie dorzecza rzeki Odry, zlewni 
rzeki Warty. Obszar jest odwadniany przez rzekę Grabię. Na linii między Anielinem, Stryjami 
Paskowymi i Budami Stryjewskimi przebiega wododział II rzędu. Z terenów na północ od tej linii 
wody prowadzone są do Neru. 

Cały obszar doliny Grabi stanowi obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi. W obrębie 
miasta Łask część doliny chroniona jest wałami przeciwpowodziowymi. 

Rzeka Końska prowadzi wody z południowo-zachodniej części gminy. Charakteryzuje ją 
południowy przebieg oraz głębokie wcięcia erozyjne. Ze względu na bardzo dobre gleby tereny 
sołectw Gorczyn, Łopatki i Sięganów są intensywnie użytkowane rolniczo. Powoduje to zwiększoną 
ilość substancji biogennych. Do rzek płynących w granicach gminy należy także Pałusznica. Zbiera 
ona wody głównie z terenów rolnych, leśnych oraz obszarów zabudowy w sąsiedniej gminie Dobroń. 
Rzeki gminy charakteryzują się śnieżno-deszczowym reżimem zasilania. Najwyższe stany wody 
w rzekach notuje się w okresie wiosennym (II i III). 

Niskie stany występują na początku lata (VI) i jesienią (IX). Naturalne powierzchniowe zbiorniki 
wodne to przede wszystkim starorzecza położone w dolinie Grabi. Znajdują się także sztuczne 
zbiorniki wodne pełniące funkcje rybnych stawów hodowlanych. Ich całkowita powierzchnia 
w gminie wynosi 79,922 ha. Dolinom rzecznym towarzyszą na ogół wilgotne lub świeże łąki, lokalnie 
ze znacznym udziałem kęp zarośli wierzbowych i olszowych. Obok wilgotnych dolin rzecznych, 
również w paśmie wododziałowym Grabi i Neru występują liczne podmokłości, młaki i oczka wodne, 
charakterystyczne dla obszarów źródliskowych. Stanowią one istotną wartość przyrodniczą 
o szczególnym znaczeniu dla środowiska. Spełniają bowiem funkcję wodochronną. 

3.3.2 Wody podziemne 
Gmina Łask nie leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ani w obszarze jego 

ochrony. Występują w gminie Łask dwa poziomy wodonośne: górnokredowy i czwartorzędowy. 
Poziom górnokredowy związany jest ze spękanymi utworami mastrychtu i kampanu wykształconymi 
w facji marglisto-wapiennej, lokalnie piaszczystej. Warstwa wodonośna zasilana jest bezpośrednio na 
wychodniach przez wody opadowe oraz poprzez infiltrację wód opadowych przez nadległe utwory 
czwartorzędowe. Zwierciadło wody ma charakter napięty na wysoczyźnie i swobodny w dolinie 
Grabi. Miąższość utworów średnio wynosi 110-133 m. Wartość współczynnika infiltracji waha się od 
2,2-4,3 m 3/d w okolicy Łasku do 7,0-14,6 m3 /d w rejonie Kolumny. Najwyższe wydajności 
występują w rejonie Kolumny – powyżej 120 m 3 /d, natomiast wydajności powyżej 70 m3 /d 
występują na obszarze doliny Grabi. Na tym poziomie opierają się ujęcia dla Łasku oraz Bałucza. 
Wody tego poziomu są słabo zmineralizowane. Poziom czwartorzędowy nie występuje w rejonie wsi 
Bałucz i Stryje Paskowe. Utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci piasków o różnej 
granulacji, od drobnoziarnistych po żwiry. Miąższość warstwy waha się od 15 do 30 m, powyżej tej 
wartości występuje w rejonie Wronowic i Gorczyna. W okolicy Gorczyna zwierciadło ma charakter 
naporowy, natomiast na pozostałym obszarze jest swobodne. Wody tego piętra na znacznym obszarze 
są połączone z wodami poziomu górnokredowego tworząc jeden poziom użytkowy. Ma to miejsce 
przede wszystkim w dolinie Grabi. Z tego poziomu czerpią wody ujęcia w Okupie i w Gorczynie. 
Wody piętra czwartorzędowego charakteryzują się niewielką mineralizacją. Dla celów zaopatrzenia 
ludności w wodę czerpane są wody podziemne głównie z górnokredowego poziomu wodonośnego 
(ujęcie komunalne Łask-Ostrów z głębokości 100 m i więcej, ujęcie w Bałuczu z głębokości 60 m), 
ale też z utworów czwartorzędowych (Okup Mały z głębokości 52 m i 57 m, Gorczyn z głębokości 
54 m). Większość podmiotów gospodarczych czerpiących wodę z własnych ujęć pobiera je 
z poziomów czwartorzędowych położonych na różnych głębokościach w zależności od występowania 
i miąższości płatów glin zwałowych. 

3.4 Sytuacja demograficzna 
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Liczba ludności w Gminie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej rozwój, a także na 
zużycie energii. Według danych publikowanych przez Bank Danych Lokalnych teren gminy Łask 
w 2018 roku zamieszkiwało 27 747 osób. 

 
Rysunek 4. Zmiany liczby mieszkańców na terenie gminy Łask w latach 2000-2018 (Źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych BDL) 
Z powyższego wykresu można zaobserwować duże wahania w liczbie mieszkańców na przestrzeni 

lat. Do roku 2018 liczba ta zmalała w stosunku do roku 2000 o około 1083. Obserwując 
dotychczasowy trend do 2028 roku prognozuje się spadek liczby mieszkańców. Według szacunków 
w 2028 roku liczba osób zamieszkujących Gminę może wynieść 27 159. 

 
Rysunek 5. Zmiany liczby mieszkańców na terenie gminy Łask w latach 2000 - 2018 wraz 

z prognozą do roku 2028 (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL) 
Poniższa tabela przedstawia charakterystykę parametrów demograficznych na terenie Gminy. 

Spadek liczby mieszkańców na terenie Gminy przekłada się bezpośrednio na spadek liczby ludności 
na 1 km2. W 2010 roku teren Gminy zamieszkiwało 197 mieszkańców na 1 km2, zaś w 2018 roku 
zmalało do 191 mieszkańców na 1 km2. Największą część ludności stanowią mężczyźni w wieku 
produkcyjnym (15-64 lat), następnie kobiety w wieku produkcyjnym (15-59 lat). Teren Gminy 
zamieszkuje najmniej mężczyzn w wieku poprodukcyjnym. Strukturę wiekową ludności 
zamieszkującą teren Gminy przedstawia poniższa tabelka. 

Tabela 2. Charakterystyka parametrów demograficznych na terenie gminy Łask 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ludność na 1 km2  197 196 195 194 193 192 192 192 191 

Zmiana liczby ludności 
na 1000 mieszkańców  1,0 -4,2 -3,6 -4,1 -5,0 -7,1 1,3 -2,2 -4,6 
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K 2540 2479 2401 2345 2304 2 258 2 267 2 249 2 232 Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym M 2640 2569 2520 2467 2464 2 421 2 415 2 413 2 398 

K 8915 8791 8690 8585 8441 8 287 8 156 8 052 7 913 Ludność w wieku 
produkcyjnym M 9768 9722 9615 9529 9396 9 250 9 180 9 057 8 959 

K 3332 3450 3576 3703 3803 3 934 4 085 4 186 4 273 Ludność w wieku 
poprodukcyjnym M 1383 1446 1554 1612 1691 1 749 1 833 1 919 1 972 

Liczba mieszkańców ogółem 28578 28457 28356 28241 28099 27899 27936 27876 27747 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL 
3.5 Sytuacja mieszkaniowa 
Na terenie Gminy w 2018 roku odnotowano 11 250 mieszkań. Ich całkowita powierzchnia wynosiła 

820 380 m2. Poniższy wykres przedstawia zmiany ilości mieszkań na terenie Łask. 

 
Rysunek 6. Zmiany liczby mieszkań na terenie gminy Łask w latach 2000 – 2018 (Źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych z BDL) 
Z powyższego wykresu wynika, że liczba mieszkań na terenie Gminy wzrastała. Obserwując 

obecny trend wyznaczono prognozę liczby mieszkań do roku 2028. Według tej prognozy w 2028 roku 
na terenie Gminy będzie 12 355 mieszkań. Wzrost tego parametru nie przekłada się na wzrost liczby 
mieszkańców na terenie Gminy. 

Średnia powierzchnia 1 mieszkania na terenie Gminy Łask w 2018 roku wynosiła 72,9 m2. Na 
poniższym wykresie zaznaczono zmiany średniej powierzchni 1 mieszkania [m2] na terenie Gminy na 
przestrzeni lat 2002-2018.  

 
Rysunek 7. Średnia powierzchnia 1 mieszkania na terenie gminy Łask w latach 2002-2018 (Źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych z BDL) 
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3.6 Sytuacja gospodarcza 
Jednym z czynników wpływających na emisję CO2 jest działalność podmiotów gospodarczych na 

terenie Gminy. Łącznie w 2018 roku na terenie Gminy odnotowano 2 908 aktywnych podmiotów 
gospodarczych.  

 
Rysunek 8. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Łask w latach 

2000-2018 (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL) 
Obserwując obecnie panujące trendy wyznaczono prognozę zmian liczby podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy. 

 
Rysunek 9. Prognozowane zmiany liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie 

gminy Łask do 2028 roku (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL) 
Tabela 3. Liczba podmiotów działających na terenie gminy Łask z podziałem na kategorie PKD 

Sekcja 
wg PKD Opis 

Liczba 
podmiotów rok 

2014 

Liczba 
podmiotów rok 

2018 
A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 64 55 
B Górnictwo i wydobywanie 3 3 
C Przetwórstwo przemysłowe 367 350 
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 3 1 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 11 10 
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F Budownictwo 321 372 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 878 828 

H Transport i gospodarka magazynowa 152 161 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 79 70 

J Informacja i komunikacja 55 78 
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 78 76 
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 45 56 
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 244 277 
N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 47 42 

O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 23 22 

P Edukacja 111 108 
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 142 160 
R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 48 47 

S i T 
Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby  
i świadczące usługi na własne potrzeby 

167 192 

RAZEM 2838 2 908 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL 
3.7 Wnioski wynikające z charakterystyki gminy Łask 
Podsumowując zestawione wyżej informacje dotyczące charakterystyki Gminy można stwierdzić, 

iż Łask posiada wiele silnych stron, jednak w kilku obszarach pojawiają się również zagrożenia. 
Ważną zaletą gminy jest korzystne położenie geograficzne. Gmina znajduje się przy ważnych 
szlakach komunikacyjnych. Rozwinięty węzeł komunikacyjny jest również zagrożeniem, które 
wpływa bezpośrednio na zanieczyszczenia związane właśnie z komunikacją samochodową. Wzrasta 
tym samym emisja dwutlenku węgla pochodząca z transportu. Ponadto można zauważyć wzrost 
ogólnej powierzchni mieszkań, co bezpośrednio wpłynie na wzrost emisji dwutlenku węgla z tytułu 
zużycia energii elektrycznej oraz paliw opałowych wśród mieszkańców bądź podmiotów 
gospodarczych. 

4. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Łask 
4.1 Metodologia 
W ramach przegotowywanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask” została 

wykonana inwentaryzacja zużycia nośników energii oraz emisji CO2 na całym obszarze terytorialnym 
Gminy. 

Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2018. Wybór roku 2018 jako roku bazowego dla 
dokonanych obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych na temat emisji 
w tym okresie. W dokumencie pozostawiono również rok 2014, który ma na celu porównanie 
wielkości emisji w latach poprzednich i wskazanie trendu zachodzących zmian. 

Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2028. W dalszej części dokumentu 
rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont czasowy dla 
założonego planu działań. 
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Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie dobrać 
działania służące jej ograniczeniu. 

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii końcowej: 
·paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków), 
·paliw transportowych, 
·energii elektrycznej, 
·gazu sieciowego. 
Inwentaryzację emisji CO2 dla Gminy przeprowadzono dla następujących sektorów” 
·gospodarstwa domowe, 
·handel i usługi, 
·użyteczność publiczna, 
·oświetlenie, 
·transport lokalny. 
Źródła danych, które zostały wykorzystane do oszacowania emisji CO2 na terenie gminy Łask: 
·Bank Danych Lokalnych, GUS, 
·PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, 
·Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Łasku. 
Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki: 
Tabela 4. Zestawienie wskaźników emisji przyjętych w procesie tworzenia bazy emisji CO2 dla 

Gminy Łask 

Wskaźniki emisji CO2 dla paliw opałowych 

Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ 

Węgiel kamienny 0,09387 

Gaz ziemny 0,05582 

Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego 0,10976 

Oleje opałowe 0,07659 

Wskaźniki emisji CO2 dla paliw transportowych 

Gaz ciekły 0,06244 

Benzyny silnikowe 0,06861 

Olej napędowy 0,07333 

Wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 

energia elektryczna 0,812 

źródło: 
 http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2014.p
df  

4.2 Czynniki wpływające na emisję 
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Pierwszym etapem inwentaryzacji emisji na terenie Gminy jest identyfikacja okoliczności i cech 
charakterystycznych mających wpływ na wielkość emisji. 

Na tej płaszczyźnie wyróżnić można następujące czynniki: 
·determinujące aktualny poziom emisji, 
·determinujące wzrost emisyjności, 
·determinujące spadek emisyjności. 
Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą: 
·gęstość zaludnienia, 
·liczba gospodarstw domowych, 
·liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 
·stopień urbanizacji, 
·obecność zakładów przemysłowych, centrów usługowych oraz stref przemysłowych, 
·szlaki tranzytowe przebiegające przez teren Gminy, 
·liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy, 
·obecność linii ciepłowniczych i ilość obiektów korzystających z sieci ciepłowniczej. 
Wskazane wyżej czynniki wpływają na aktualne zużycie energii finalnej, a tym samym całkowitą 

wielkość emisji CO2 z obszaru Gminy w roku obliczeniowym. 
Do czynników determinujących wzrost emisyjności należą: 
·wzrost liczby mieszkańców, 
·wzrost liczby gospodarstw domowych, 
·wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 
·budowa nowych szlaków drogowych, 
·wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy, 
Do czynników determinujących spadek emisyjności należą: 
·spadek liczby mieszkańców, 
·spadek liczby gospodarstw domowych, 
·spadek liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, 
·spadek liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy, 
·termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych, 
·poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych, 
·rozbudowa sieci ciepłowniczej, 
·rozbudowa sieci gazowej, 
·wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Czynniki determinujące wzrost lub spadek emisyjności wpływać będą na wielkość emisji w roku 

docelowym. 
Celem inwentaryzacji jest zatem dokonanie charakterystyki Gminy w oparciu o wymienione wyżej 

kryteria, co pozwoli oszacować aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych w roku obliczeniowym 
oraz ustalić prognozowany trend zmian emisji do roku 2028. 
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5. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla- pod względem wykorzystania paliw i energii 
W tym rozdziale emisję CO2 przeanalizowano pod kątem wykorzystania paliw i energii przez 

wszystkie sektory na terenie gminy Łask. Przeanalizowano następujące typy nośników energii: 
·energia elektryczna, 
·paliwa gazowe, 
·paliwa transportowe, 
·energia cieplna (zużycie paliw stałych, gazowych i ciepło sieciowe). 
5.1 Energia elektryczna – zużycie i emisja CO2 
Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej na terenie gminy Łask uzyskano z PGE Dystrybucja 

S.A. Oddział Łódź-Teren oraz z zapotrzebowania na energię elektryczną dla gminy Łask-oferta 
zamówienia. 

W celu obliczenia emisji CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej wykorzystano poniższy 
wskaźnik: 

·1 MWh = 0,812 MgCO2 
Szczegółowe zużycie energii z podziałem na grupy taryfowe przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 5. Zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Łask w 2014 roku 

rok 2014 

Grupa taryfowa Zużycie MWh Zużycie GJ Wskaźnik emisji 
[Mg CO2/MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Sektor użyteczności publicznej,  
handlu i usług 71259,00 256532,40 0,812 57862,31 

Gospodarstwa domowe 20568,00 74044,80 0,812 16701,22 
 91 827,00 330 577,20  74 563,52 

Źródło: dane pochodzące z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren oraz Banku Danych 
Lokalnych, GUS 

Tabela 6. Zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Łask w roku 2018  
(źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź) 

rok 2018 

Grupa taryfowa Liczba 
odbiorców 

Zużycie 
MWh Zużycie GJ Wskaźnik emisji 

[Mg CO2/MWh] 
Emisja [Mg 

CO2] 

Sektor użyteczności publicznej, 
handlu i usług 1396 87109,00 313592,40 0,812 70732,51 

Gospodarstwa domowe 13 775 24066,00 86637,60 0,812 19541,59 

  111 175,00 400 230,00  90 274,10 

W 2014 roku zużycie energii elektrycznej na terenie gminy wyniosło 91 827 [MWh]. W 2018 roku 
zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynosiło 24 066 MWh, a w sektorze 
użyteczności publicznej, handlu i usług 87 109 MWh. Łączne zużycie w roku 2018 wyniosło 111 175 
MWh. 

Prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Gminy Łask w roku 2028 oszacowano 
na podstawie prognozy liczby mieszkańców oraz liczby podmiotów gospodarczych. Prognozowane 
wartości zapotrzebowania na ten nośnik energii przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 7. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w roku 2028 na terenie Gminy Łask 

rok 2028 - prognoza 

Grupa taryfowa Liczba 
odbiorców 

Zużycie 
MWh Zużycie GJ Wskaźnik emisji 

[Mg CO2/MWh] 
Emisja [Mg 

CO2] 
Sektor użyteczności publicznej, 

handlu i usług brak danych 90104,50 324376,18 0,812 73164,85 

Gospodarstwa domowe brak danych 23556,01 84801,62 0,812 19127,48 
  11 3660,50 409 177,80  92 292,33 

5.1.1 Oświetlenie uliczne 
Emisja CO2 z tytułu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łask została oszacowana na podstawie 

danych przekazanych przez Urząd Miejski w Łasku. Przyjmując założone wg metodyki programu 
priorytetowego GIS, Część 6 – SOWA – „Energooszczędne oświetlenie uliczne”, okres świecenia 
opraw w ciągu roku wynosi 4024 godziny. Wskaźnik emisji wynosi 0,812 [MgCO2/MWh]. Używając 
powyższych danych, oszacowano emisję CO2 powstałą ze zużycia energii elektrycznej na cele 
oświetleniowe. W procesie prognozowania emisji CO2 pochodzącej z zużycia energii elektrycznej na 
cele oświetleniowe założono, iż w roku 2028 emisja ta pozostanie na tym samym poziomie co w roku 
2018.  

Tabela 8. Charakterystyka systemu oświetleniowego na terenie Gminy Łask w 2014 roku 
Charakterystyka systemu oświetleniowego - stan na rok 2014 

Typ oprawy Moce opraw 
[W] Ilość opraw Roczny czas 

świecenia 
Zużycie 
energii 
[MWh] 

Zużycie 
energii [GJ] 

wskaźnik 
emisji 
[Mg 

CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

sodowe  70 2 480 4024 698,57 2514,84 0,81 567,24 
sodowe  125 604 4024 303,81 1093,72 0,81 246,70 

LED 70 16 4024 4,51 16,22 0,81 3,66 
   SUMA 698,57 2 514,84  567,24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łasku 
Tabela 9. Charakterystyka systemu oświetleniowego na terenie Gminy Łask w 2018 roku 

Charakterystyka systemu oświetleniowego - rok 2018 

Typ oprawy Moce opraw 
[W] Ilość opraw 

Roczny 
czas 

świecenia 

Zużycie 
energii 
[MWh] 

Zużycie 
energii 
[GJ] 

wskaźnik 
emisji 
[MG 

CO2/GJ] 

Emisja 
[Mg CO2] 

sodowe 70 2 906 4024 818,56 2946,82 0,81 664,67 
sodowe 100 87 4024 35,01 126,03 0,81 28,43 
sodowe 125 19 4024 9,56 34,41 0,81 7,76 
sodowe 150 229 4024 138,22 497,61 0,81 112,24 
sodowe 250 90 4024 90,54 325,94 0,81 73,52 

w tym LED 91 4024 16,48 59,32 0,81 13,38 
   SUMA 1 108,37 3 990,13  900,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łasku 
5.2 Gaz sieciowy 
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Dystrybutorem paliwa gazowego na terenie gminy Łask jest PGNiG Obrót Detaliczny. Dystrybutor 
nie udostępnił danych odnośnie zużycia paliw gazowych na terenie gminy za rok 2018, stąd zużycie 
oszacowano na podstawie danych GUS. 

W celu obliczenia emisji CO2 z tytułu zużycia gazu posłużono się następującymi wartościami: 
·1 m3 gazu = 0,03612 GJ 
·1 GJ gazu = 0,055 MgCO2 
W 2014 roku ogólne zużycie gazu na terenie gminy Łask wyniosło 29 052,94 GJ. Największe 

zużycie tego paliwa odnotowano przez użyteczność publiczną. Drugim pod kątem wykorzystania gazu 
sektorem były gospodarstwa domowe. 

Tabela 10. Zużycie paliwa gazowego wraz z emisją CO2 z podziałem na sektory w roku 2014  

rok 2014 

 

zużycie gazu [m3] 
wartość 
opałowa 
[GJ/m3] 

zużycie gazu [GJ] zużycie gazu [MWh] 

 
wskaźni
k emisji 

[Mg 
CO2/GJ]  

Emisja 
CO2 [Mg 

CO2] 

Gospodarstwa 
domowe  367 500,00   0,03612   13 274,10   3 676,93   0,056   740,96  

Użyteczność 
publiczna  392 609,00   0,03612   14 181,04   3 928,15   0,056   791,59  

Usługi i 
handel  44 236,00   0,03612   1 597,80   442,59   0,056   89,19  

SUMA  804 345,00   -   29 052,94   8 047,66   -   1 621,74  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PGNiG Obrót Detaliczny 
Tabela 11. Zużycie paliwa gazowego wraz z emisją CO2 z podziałem na sektory w roku 

2018 (źródło: dane GUS) 

rok 2018 

 

zużycie gazu 
[m3] 

wartość 
opałowa 
[GJ/m3] 

zużycie gazu [GJ] zużycie gazu 
[MWh] 

 
wskaźni
k emisji 

[Mg 
CO2/GJ]  

Emisja 
CO2 [Mg 

CO2] 

Gospodarstw
a domowe  854 837,84      0,03612      30 876,74      8 552,86      0,056      1 723,54     

Użyteczność 
publiczna  387 040,30      0,03612      13 979,90      3 872,43      0,056      780,36     
Usługi i 
handel  49 933,00      0,03612      1 803,58      499,59      0,056      100,68     

SUMA  1 291 811,14      -   46 660,22      12 924,88      -   2 604,57     

W 2018 roku łączne zużycie paliw gazowych na terenie gminy Łask wynosiło 46 660,22 GJ. 
Największe zużycie gazu odnotowuje się w sektorze gospodarstw domowych. 

Prognozowane zapotrzebowanie na paliwa gazowe w roku 2028 oszacowano na podstawie trendu 
zmian liczby mieszkańców Gminy Łask oraz podmiotów gospodarczych. Prognozowane zużycie gazu 
z podziałem na sektory w 2028 roku zostało zestawione w poniższej tabeli. 

Tabela 12. Zużycie paliwa gazowego wraz z emisją CO2 z tego tytułu z podziałem na sektory 
 – prognoza na rok 2028 

rok 2028-prognoza 
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zużycie gazu 
[m3] 

wartość 
opałowa 
[GJ/m3] 

zużycie 
gazu [GJ] 

zużycie gazu 
[MWh] 

 wskaźnik 
emisji [Mg 
CO2/GJ]  

Emisja 
CO2 
[Mg 
CO2] 

Gospodarstwa 
domowe  836 722,56      0,03612      30 222,42      8 371,61      0,056      1 687,02     

Użyteczność 
publiczna  378 838,34      0,03612      13 683,64      3 790,37      0,056      763,82     

Usługi i handel  51 650,09      0,03612      1 865,60      516,77      0,056      104,14     
SUMA  1 267 210,99      -   45 771,66      12 678,75      -   2 554,97     

Źródło: opracowanie własne 
Największe zużycie gazu występuje w sektorze gospodarstw domowych, a następnie w sektorze 

użyteczności publicznej. 
5.3 Paliwa opałowe 
Źródłem zaopatrzenia w energię cieplną dla gminy Łask są: 
·indywidualne systemy grzewcze zaspokajające potrzeby własne domu lub mieszkania; 
·ciepło sieciowe dostarczane przez PEC Sp. z o.o. w Łasku. 
Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Łask 

oszacowano przyjmując średni wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną, który wynosi 0,821 
GJ/m2/rok. Łączna powierzchnia wszystkich obiektów mieszkalnych na terenie gminy w 2018 roku 
wynosiła 820 380 m2, zatem łączne zapotrzebowanie na energię cieplną w roku 2018 wynosiło 
673 531,98 GJ. Strukturę wykorzystania nośników energii cieplnej w budynkach mieszkalnych 
przedstawia poniższy rysunek. Udział poszczególnych paliw w produkcji ciepła w budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy Łask został wyznaczony na podstawie badania ankietowego 
przeprowadzonego wśród mieszkańców oraz danych o sprzedaży ciepła przez PEC Sp. z o.o. 
w Łasku. 

 
Rysunek 10. Struktura wykorzystania nośników energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Łask (źródło: badanie ankietowe oraz dane udostępnione przez PEC Sp. z o.o. 
w Łasku) 

W poniższych tabelach zostało przedstawione szacunkowe zużycie energii cieplnej w budynkach 
mieszkalnych oraz emisja CO2 powstała z tego tytułu. W roku 2014 odnotowano zapotrzebowanie na 
ciepło równe 645 994,00 GJ. W 2018 roku zapotrzebowanie na ciepło wzrosło do 673 531,98 GJ. 
W związku z rosnącą liczbą mieszkań prognozuje się dalszy wzrost zapotrzebowania na ciepło. 
W 2028 roku wartość ta może wynieść 762 900,29 GJ.  

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 38



Tabela 13. Zużycie ciepła oraz emisja CO2 w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łask 
z podziałem na rodzaj paliwa – rok 2014 

2014 % 
Potrzeby cieplne 

zaspokajane z 
danego rodzaju 

paliwa [GJ] 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z danego 

rodzaju paliwa [MWh] 

wskaźnik 
emisji [Mg 
CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

ciepło sieciowe 13,24% 85519,00 23688,76 0,09 7696,71 
biomasa 0,67% 4322,07 1197,21 0,00 0,00 

gaz 0,61% 3939,01 1091,11 0,06 219,88 
węgiel  82,62% 533701,80 147835,40 0,09 50098,59 

olej opałowy 2,87% 18512,12 5127,86 0,08 1417,84 
SUMA 100,00% 645 994,00 155 251,57 - 59 433,02 

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego oraz PEC Sp. z o.o. 
Tabela 14. Zużycie ciepła oraz emisja CO2 w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łask 

z podziałem na rodzaj paliwa – rok 2018 

2018 
Potrzeby cieplne 

zaspokajane z danego 
rodzaju paliwa [GJ] 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z danego 

rodzaju paliwa [MWh] 
wskaźnik emisji 
[Mg CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

ciepło sieciowe 86815,96 24048,02 0,09 7813,44 
biomasa 77290,67 21409,52 0,00 0,00 

gaz 21542,42 5967,25 0,06 1202,50 
węgiel  474968,19 131566,19 0,09 44585,26 

olej opałowy 12914,73 3577,38 0,08 989,14 
SUMA 673531,98 162520,34  54590,34 

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego oraz PEC Sp. z o.o. 
Tabela 15. Zużycie ciepła oraz emisja CO2 w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łask 

z podziałem na rodzaj paliwa – prognoza rok 2028 

Prognoza na rok 2028 
Potrzeby cieplne 

zaspokajane z danego 
rodzaju paliwa [GJ] 

Potrzeby cieplne 
zaspokajane z danego 

rodzaju paliwa [MWh] 

wskaźnik 
emisji [Mg 
CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

ciepło sieciowe 100798,83 27921,28 0,09 9071,89 
biomasa 87221,53 24160,36 0,00 0,00 

gaz 24310,35 6733,97 0,06 1357,00 
węgiel  535995,48 148470,75 0,09 50313,90 

olej opałowy 14574,11 4037,03 0,08 1116,23 
SUMA 762900,29 211323,38  61859,03 

źródło: opracowanie własne 
Zużycie ciepła sieciowego wraz z emisją CO2 na terenie Gminy Łask w roku 2014, 2018 oraz 

prognoza na rok 2028 zostało przedstawione w poniższych tabelach. 
Tabela 16. Zużycie ciepła systemowego na terenie Gminy Łask z podziałem na odbiorców – rok 

2014 

Rok 2014 % Potrzeby cieplne  
[GJ] 

Potrzeby cieplne 
[MWh] 

wskaźnik emisji 
[Mg CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Gospodarstwa 
domowe 90,60% 85519,00 23688,763 0,09 7696,71 
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Użyteczność 
publiczna 6,93% 6541 1811,857 0,09 588,69 

Handel/usługi 2,47% 2336 647,072 0,09 210,24 
SUMA 100,00% 94396,00 26147,69 - 8495,64 

źródło: dane udostępnione przez PEC Sp. z o.o. 
Tabela  17. Zużycie ciepła systemowego na terenie Gminy Łask z podziałem na odbiorców – rok 

2018 

Rok 2018 % Potrzeby cieplne  
[GJ] 

Potrzeby cieplne 
[MWh] 

wskaźnik emisji 
[Mg CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Gospodarstwa 
domowe 84,41% 86815,96 24048,02 0,09 7813,44 

Użyteczność 
publiczna 13,40% 13777,69 3816,42 0,09 1239,99 

Handel/usługi 2,20% 2259,22 625,80 0,09 203,33 

SUMA 100,00% 102 852,87 28 490,24 - 9 256,76 

źródło: dane udostępnione przez PEC Sp. z o.o. 
Tabela 18. Zużycie ciepła systemowego na terenie Gminy Łask z podziałem na odbiorców – 

prognoza na rok 2028 

Prognoza na rok 2028 Potrzeby cieplne  
[GJ] 

Potrzeby cieplne 
[MWh] 

wskaźnik emisji [Mg 
CO2/GJ] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Gospodarstwa 
domowe 84976,20 23538,40776 0,09 7647,86 

Użyteczność 
publiczna 13485,72 3735,544539 0,09 1213,71 

Handel/usługi 2336,91 647,3240205 0,09 210,32 
SUMA 100 798,83 27 921,28 - 9 071,89 

źródło: opracowanie własne 
Największym zużyciem ciepła sieciowego charakteryzował się sektor gospodarstw domowych. 
5.4 Wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łask  
Wśród mieszkańców Gminy Łask prowadzone było badanie ankietowe, w którym mieszkańcy 

wskazywali między innymi wielkość zużycia energii z biomasy. 
Z badania ankietowego wynika także, że część mieszkańców wykorzystuje energię słoneczną do 

produkcji ciepłej wody użytkowej. Niestety ze względu na brak danych odnośnie mocy 
zainstalowanych instalacji trudno oszacować wielkość produkcji energii cieplnej z kolektorów 
słonecznych. Dlatego na potrzeby niniejszego opracowania w celu oszacowania poziomu 
wykorzystania OZE na terenie Gminy Łask do obliczeń przyjęto wartość zużycia biomasy. 

Z przeprowadzonej ankietyzacji wynika, iż w 2018 roku zużycie biomasy wyniosło 77 290,67 GJ. 
Prognozowane wykorzystanie biomasy wyznaczono proporcjonalnie do prognozowanych zmian 
liczby mieszkańców gminy przy założeniu, że biomasa staje się coraz popularniejsza. 

Tabela 19. Wykorzystanie OZE na terenie Gminy Łask 

 Rok 2014 Rok 2018 Prognoza na rok 2028 
Rodzaj OZE Zużycie GJ 
Biomasa 4 322,07  77 290,67      87 221,53     

 4 322,07 77 290,67 87 221,53 
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źródło: badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy. 
5.5 Paliwa transportowe 
Wielkość emisji CO2 powstała w wyniku spalania paliw transportowych oszacowano na podstawie 

danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Do obliczeń wykorzystano także 
dane publikowane przez Instytut Transportu Drogowego odnośnie średniego rocznego zużycia paliw 
transportowych (z podziałem na rodzaj paliwa oraz typ pojazdu), a także średniego rocznego zużycia 
paliw transportowych (z podziałem na rodzaj pojazdu i typ stosowanego paliwa). W poniższej tabeli 
przedstawiono liczę pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Łask oraz emisję CO2 generowaną 
przez transport lokalny. 

Tabela 20. Zestawienie liczby pojazdów, średniego rocznego zużycia pali transportowych, 
średniego rocznego przebiegu oraz emisji CO2 generowanej przez ruch lokalny na terenie Gminy 
Łask w roku 2014 

Emisja z ruchu lokalnego rok 2014 

 Liczba pojazdów Rodzaj 
Paliwa 

Gęsto
ść 

paliw
a 

[t/m3] 

Średn
i 

przeb
ieg 

[km/r
ok] 

Średnie 
spalanie 
[dm3/k

m] 

wartoś
ć 

opałow
a 

[GJ/kg
] 

wskaźnik 
emisji [Mg 
CO2/GJ] 

Zużycie 
paliw 

transportow
ych [GJ] 

Zużycie 
paliw 

transportow
ych [MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Emisja [Mg 
CO2] 

1 087 Benzyna 0,720 7000 0,040 0,045 0,06861 9813,05 2718,22 673,27 

0 Diesel 0,820 7000 0,040 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

M 
o 
t 
o 
c 
y 
k 
l 
e 

1 087 

0 LPG 0,562 7000 0,000 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

673,27 

13 145 Benzyna 0,720 6155 0,080 0,045 0,06861 208686,92 57806,28 14 318,01 

4 205 Diesel 0,820 11157 0,071 0,043 0,07333 118351,65 32783,41 8 678,73 

O 
s 
o 
b 
o 
w 
e 

17 350 

0 LPG 0,562 16645 0,102 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

22 996,74 

896 Benzyna 0,720 18541 0,321 0,045 0,06861 171934,40 47625,83 11 796,42 

1 662 Diesel 0,820 18541 0,248 0,043 0,07333 271530,36 75213,91 19 911,32 

C 
i 
ę 
ż 
a 
r 
o 
w 
e 

2 558 

0 LPG 0,562 18541 0,321 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

31 707,74 

9 Benzyna 0,720 26459 0,278 0,045 0,06861 2134,41 591,23 146,44 

0 Diesel 0,820 26459 0,278 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

A 
u 
t 
o 
b 
u 
s 
y 

9 

0 LPG 0,562 26459 0,278 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

146,44 

37 Benzyna 0,720 7529 0,100 0,045 0,06861 898,16 248,79 61,62 

0 Diesel 0,820 13016 0,105 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

S 
p 
e 
c 
j 
a 
l 
n 
e 

 do 
 3,5 

t 

37 

0 LPG 0,562 16663 0,125 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

61,62 
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26 Benzyna 0,720 7529 0,100 0,045 0,06861 631,14 174,83 43,30 

0 Diesel 0,820 13016 0,105 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

S 
a 
n 
i 
t 
a 
r 
n 
e 

26 

0 LPG 0,562 16663 0,125 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

43,30 

14 Benzyna 0,720 18541 0,321 0,045 0,06861 2686,48 744,15 184,32  

0 Diesel 0,820 18541 0,248 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 184,32 

C 
i 
ą 
g 
n 
i 
k 
i  

 
s 
a 
m 
o 
c 
h 
o 
d 
o 
w 
e 

14 

0 LPG 0,562 18541 0,321 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00  
 

64 Benzyna 0,720 100 17,00 0,045 0,06861 3507,89 971,68 240,68 

0 Diesel 0,820 100 15,00 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

C 
i 
ą 
g 
n 
i 
k 
i 
 r 
o 
l 
n 
i 
c 
z 
e 

64 

0 LPG 0,562 100 17,00 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

240,68 

15 278 Benzyna -   - -   - -  400292,45 110881,01 27 464,06 
5 867 Diesel  -  - -  -  -  389882,01 107997,32 28 590,05 

S 
U 
M 
A 

21 145 
0 LPG -  -  -  -  -  0,00 0,00 0,00 

56 054,11 

źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Instytut Transportu Drogowego 
Tabela 21. Zestawienie liczby pojazdów, średniego rocznego zużycia pali transportowych, 

średniego rocznego przebiegu oraz emisji CO2 generowanej przez ruch lokalny na terenie Gminy 
Łask w roku 2018 

Emisja z ruchu lokalnego rok 2018 

 
Liczba pojazdów Rodzaj 

Paliwa 
Gęstoś

ć 
paliwa 
[t/m3] 

Średni 
przebie

g 
[km/ro

k] 

Średnie 
spalani

e 
[dm3/k

m] 

wartość 
opałow

a 
[GJ/kg] 

wskaźni
k emisji 

[Mg 
CO2/GJ

] 

Zużycie 
paliw 

transportow
ych [GJ] 

Zużycie 
paliw 

transportowy
ch [MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

Emisja [Mg 
CO2] 

1 747 Benzyna 0,720 7000 0,040 0,045 0,06861 15771,30 4368,65 1 082,07 

0 Diesel 0,820 7000 0,040 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

M 
o 
t 
o 
c 
y 
k 
l 
e 

1 747 

0 LPG 0,562 7000 0,000 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

1 082,07 
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14 129 Benzyna 0,720 5997 0,060 0,045 0,06861 163912,97 45403,89 11 246,07 

4 448 Diesel 0,820 12200 0,055 0,043 0,07333 106044,91 29374,44 7 776,27 

O 
s 
o 
b 
o 
w 
e 

20 200 

1 623 LPG 0,562 10200 0,084 0,047 0,06244 36973,22 10241,58 2 308,61 

21 330,95 

719 Benzyna 0,720 18541 0,321 0,045 0,06861 137969,68 38217,60 9 466,10 

2 004 Diesel 0,820 27375 0,164 0,043 0,07333 319667,32 88547,85 23 441,20 

C 
i 
ę 
ż 
a 
r 
o 
w 
e 

2 723 

0 LPG 0,562 18541 0,321 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

32 907,30 

18 Benzyna 0,720 32549 0,254 0,045 0,06861 4798,00 1329,05 329,19 

0 Diesel 0,820 26459 0,278 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

A 
u 
t 
o 
b 
u 
s 
y 

18 

0 LPG 0,562 26459 0,278 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

329,19 

92 Benzyna 0,720 4730 0,076 0,045 0,06861 1066,30 295,36 73,16 

0 Diesel 0,820 14120 0,080 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

S 
p 
e 
c 
j 
a 
l 
n 
e 

 do 
3,5 
t  

92 

0 LPG 0,562 16330 0,129 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

73,16 

0 Benzyna 0,720 7529 0,100 0,045 0,06861 0,00 0,00 0,00 

0 Diesel 0,820 13016 0,105 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

S 
a 
n 
i 
t 
a 
r 
n 
e 

0 

0 LPG 0,562 16663 0,125 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 

0,00 

29 Benzyna 0,720 18541 0,321 0,045 0,06861 5564,84 1541,46 381,80  

0 Diesel 0,820 18541 0,248 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 381,80 

C 
i 
ą 
g 
n 
i 
k 
i 
 s 
a 
m 
o 
c 
h 
o 
d 
o 
w 
e 

29 

0 LPG 0,562 18541 0,321 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00  
            

C 
i 
ą 
g 
n 
i 
k 
i 

 
 r 
o 

96 

96 Benzyna 0,720 100 17,00 0,045 0,06861 5261,83 1457,53 361,01 

361,01 
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0 Diesel 0,820 100 15,00 0,043 0,07333 0,00 0,00 0,00 

l 
n 
i 
c 
z 
e 

0 LPG 0,562 100 17,00 0,047 0,06244 0,00 0,00 0,00 
16 830 Benzyna -   -  -  -  - 334344,92 92613,54 22 939,41 
6 452 Diesel  -  -  -  -  - 425712,23 117922,29 31 217,48 

S 
U 
M 
A 

24 905 
1 623 LPG  -  -  -  -  - 36973,22 10241,58 2 308,61 

56 465,49 

Prognozę liczby pojazdów a tym samymi prognozę emisji wyznaczono na podstawie prognozy 
zmian liczby mieszkańców Gminy, która została wyznaczona do roku 2028. 

W poniższej tabeli przedstawiono prognozowaną liczbę pojazdów na terenie Gminy Łask  
w roku 2028 oraz szacowaną emisję CO2 z tego tytułu. 

Tabela 22. Zestawienie liczby pojazdów, średniego rocznego zużycia pali transportowych, 
średniego rocznego przebiegu oraz emisji CO2 generowanej przez ruch lokalny na terenie Gminy 
Łask w roku prognozowanym 2028 

Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2028 

 

Liczba 
pojazdów 

Rodzaj 
Paliwa 

Gęsto
ść 

paliw
a 

[t/m3] 

Średni 
przebieg 
[km/rok

] 

Średnie 
spalanie 
[dm3/km

] 

wartość 
opałowa 
[GJ/kg] 

wskaźni
k emisji 

[Mg 
CO2/GJ] 

Zużycie paliw 
transportowyc

h [GJ] 
Zużycie paliw 

transportowych 
[MWh] 

Emisja 
[Mg CO2] 

Emisja 
[Mg CO2] 

1 761 Benzyna 0,720 7000 0,040 0,045 0,06861 15900,19636 4404,35 1 090,91 

0 Diesel 0,820 7000 0,040 0,043 0,07333 0 0,00 0,00 

M 
o 
t 
o 
c 
y 
k 
l 
e 

1 761 

0 LPG 0,562 7000 0,000 0,047 0,06244 0 0,00 0,00 

1 090,91 

14 161 Benzyna 0,720 6050 0,060 0,045 0,06861 165741,9077 45910,51 11 371,55 

4 454 Diesel 0,820 12000 0,055 0,043 0,07333 104444,2727 28931,06 7 658,90 

O 
s 

ob 
o 
w 
e 

20 241 

1 625 LPG 0,562 10200 0,084 0,047 0,06244 37022,06303 10255,11 2 311,66 

21 342,11 

721 Benzyna 0,720 18541 0,321 0,045 0,06861 138287,0015 38305,50 9 487,87 

2 009 Diesel 0,820 30000 0,164 0,043 0,07333 351126,0565 97261,92 25 748,07 

C 
i 
ę 
ż 
a 
r 
o 
w 
e 

2 729 

0 LPG 0,562 29087 0,321 0,047 0,06244 0 0,00 0,00 

35 235,94 

20 Benzyna 0,720 26459 0,278 0,045 0,06861 4637,971042 1284,72 318,21 

0 Diesel 0,820 33684 0,245 0,043 0,07333 0 0,00 0,00 

A 
u 
t 
o 
b 
u 
s 
y 

20 

0 LPG 0,562 29087 0,278 0,047 0,06244 0 0,00 0,00 

318,21 

S 
p 
e 
c 
j 
a 
l 

90 
90 Benzyna 0,720 4200 0,076 0,045 0,06861 926,7552109 256,71 63,58 

63,58 
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0 Diesel 0,820 18000 0,080 0,043 0,07333 0 0,00 0,00 
n 
e 

do  
3,5
t 

0 LPG 0,562 16600 0,135 0,047 0,06244 0 0,00 0,00 

0 Benzyna 0,720 1000 0,100 0,045 0,06861 0 0,00 0,00 

0 Diesel 0,820 18746 0,105 0,043 0,07333 0 0,00 0,00 

S 
a 
n 
i 
t 
a 
r 
n 
e 

0 

0 LPG 0,562 29087 0,125 0,047 0,06244 0 0,00 0,00 

0,00 

28 Benzyna 0,720 1000 0,321 0,045 0,06861 293,776706 81,38 20,16  

0 Diesel 0,820 18746 0,248 0,043 0,07333 0 0,00 0,00 20,16 

C 
i 
ą 
g 
n 
i 
k 
i 
 s 
a 
m 
o 
c 
h 
o 
d 
o 
w 
e 

28 

0 LPG 0,562 29087 0,321 0,047 0,06244 0 0,00 0,00  
            

94 Benzyna 0,720 100 17,00 0,045 0,06861 5150,323173 1426,64 353,36 

0 Diesel 0,820 100 15,00 0,043 0,07333 0 0,00 0,00 

C 
i 
ą 
g 
n 
i 
k 
i 

 
r 
o 
l 
n 
i 
c 
z 
e 

94 

0 LPG 0,562 100 17,00 0,047 0,06244 0 0,00 0,00 

353,36 

16 875 Benzyna  -  -  -  -  - 330937,9318 91669,81 22 705,65 
6 462 Diesel  -  -  -  -  - 455570,3292 126192,98 33 406,97 

S 
U 
M 
A 

24 963 
1 625 LPG -  -   -  -  - 37022,06303 10255,11 2 311,66 

58 424,28 

Źródło: opracowanie własne 
6. Inwentaryzacja emisji CO2 - z podziałem na rodzaj budynków 

Zużycie energii i paliw w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Łask w bazie 
danych zostało podzielone na: 

•budynki mieszkalne – jednorodzinne, 
•sektor handel i usługi, 
•budynki Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, 
•budynki użyteczności publicznej: 

᠆ oświatowe, 
᠆ sportowe, 
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᠆ kulturowe, 
᠆ biurowe. 
Dane o zużyciu energii uzyskano na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. W bilansie 

emisji uwzględniano tylko dane o zużyciu paliw na cele grzewcze, gdyż dane o zużyciu energii 
elektrycznej we wszystkich budynkach na terenie gminy zostały kompleksowo ujęte w tabeli 5. 

6.1 Obiekty użyteczności publicznej 
W roku 2014 dane dotyczące zużycia ciepła uzyskano od 39 podmiotów, w których emisja CO2 

z tytułu zużycia energii cieplnej wynosiła 1699,27 [MgCO2], a zużycie paliw wynosiło 25 202,36 GJ. 
W 2018 roku ankietyzacji poddano 38 obiektów. Emisja CO2 w ankietyzowanych budynkach 
wyniosła 1957,90 Mg, a zużycie paliw było równe 27 169,57 GJ. W porównaniu z rokiem 
2014 zauważa się wzrost zużycia paliw opałowych, a co za tym idzie – wzrost emisji CO2. 

Tabela 23. Zestawienie obiektów użyteczności publicznej, które wzięły udział w ankietyzacji wraz 
ze wskazaniem sposobu ogrzewania w 2018 roku 
Lp
. Nazwa typ paliwa 
1 Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie gazowe 
2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy gazowe 
3 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁASKU gazowe 
4 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie gazowe 
5 Urząd Miejski w Łasku gazowe 
6 Szkoła Podstawowa w Okupie olej opałowy 
7 Szkoła Podstawowa w Bałuczu węgiel 
8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku gazowe 
9 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku (Marcin Koziara) olej opałowy 
10 Wiejskie Stowarzyszenie "Nasze Sprawy" węgiel 
11 Wiejskie Stowarzyszenie "Wieś Dzieciom" węgiel 
12 Urząd Skarbowy w Łasku olej opałowy 
13 Nadleśnictwo Kolumna olej opałowy 

gazowe 14 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŁASKU olej opałowy 
15 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŁASKU gazowe 

węgiel 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM.IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 
W ŁASKU gazowe 

gazowe 
17 STAROSTWO POWIATOWE W ŁASKU ciepło 

systemowe 
18 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁASKU gazowe 

gazowe 
19 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku ciepło 

systemowe 
20 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku Sp. z o.o. gazowe 
21 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku Sp. z o.o. - Stacja Uzdatniania 

Wody gazowe 

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku Sp. z o.o. - Oczyszczalnia 
Ścieków gazowe 

23 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W ŁASKU-KOLUMNIE olej opałowy 
24 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU gazowe 
25 Przedszkole Publiczne Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku ciepło 

systemowe 
26 Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko ciepło 

systemowe 
olej opałowy 

ciepło 
systemowe 27 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku 

ciepło 
systemowe 
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28 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku 98-100, ul. M. Konopnickiej 21 gazowe 
29 Powiatowy Zarząd Dróg gazowe 
30 Centrum Sportu i Rekreacji drewno 
31 Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu węgiel 
32 Stowarzyszenie "Nasza Szkoła - Wrzeszczewice" węgiel 
33 Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa węgiel 
34 Niepubliczne Przedszkole w Teodorach węgiel 
35 Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku - Przychodnia Rejonowa nr 1 ciepło 

systemowe 
36 Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku - Przychodnia Rejonowa nr 2 w 

Kolumnie olej opałowy 
37 Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku - Ośrodek Zdrowia w Bałuczu gazowe 
38 Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku - Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczewicach węgiel 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
Struktura wykorzystania nośników energii na cele grzewcze w obiektach użyteczności publicznej, 

została przedstawiona poniżej wraz ze zużycie wyrażonym w GJ. Jak można zauważyć największe 
zużycie generują paliwa gazowe, a następnie ciepło systemowe i węgiel. 

Rysunek 11. Struktura wykorzystania nośników energii na cele grzewcze w obiektach 
użyteczności publicznej w [GJ] w 2018 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankietyzacji. 
6.2 Sektor handlowo-usługowy 
Wielkość emisji CO2 z wykorzystania paliw opałowych w sektorze handlowo-usługowym została 

oszacowana na podstawie otrzymanych danych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W 2014 roku 
emisja CO2 z tytułu zużycia energii cieplnej wynosiła 4 422,32 [MgCO2], a zużycie paliw wynosiło 
51 465,63 GJ. W 2018 roku zebrano informacje dla 54 obiektów handlowo-usługowych działających 
na terenie gminy. Zużycie paliw opałowych wyniosło 70 944,54 GJ, a emisja CO2 była równa 
6 210,53 Mg. 

Struktura wykorzystania nośników energii na cele grzewcze w obiektach handlowo- usługowych, 
została przedstawiona poniżej wraz ze zużycie wyrażonym w GJ. Jak można zauważyć najczęściej 
spotykanym paliwem są paliwa węglowe, następnie olej opałowy. 

Rysunek 12. Struktura wykorzystania nośników energii na cele grzewcze w obiektach handlowo-
usługowych w [GJ] w 2018 roku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Marszałkowskiego. 
Zgodnie z powyższym rysunkiem najwięcej emisji wśród budynków użyteczności publicznej 

generują paliwa węglowe, następnie olej opałowy. 
Rysunek 13. Emisja wynikająca z wykorzystania nośników energii na cele grzewcze w obiektach 

handlowo- usługowych w [MgCO2] w 2018 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Marszałkowskiego. 
6.3 Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe 
Wielkość emisji CO2 z wykorzystania paliw opałowych w sektorze Spółdzielni i Wspólnot 

Mieszkaniowych została oszacowana na podstawie danych otrzymanych od Spółdzielni i Wspólnot 
z terenu gminy Łask. Dane dotyczące zużycia ciepła uzyskano od: 
1) Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa (82 budynki), 
2) wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez Łaską Spółdzielnię Mieszkaniową (19 budynków), 
3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku (68 budynków). 
W roku 2014 emisja CO2 z tytułu zużycia energii cieplnej wynosiła 3990,45 [MgCO2], a zużycie 

paliw wynosiło 41 401,58 GJ. W przypadku energii elektrycznej zużycie wyniosło 136,291 MWh, 
emisja z tego tytułu wynosiła 110,67 [MgCO2]. W 2018 roku zużycie energii cieplnej wyniosło 
42 639,07 GJ, a emisja CO2 ze zużycia energii na potrzeby cieplne była równa 3 837,52 Mg. Zużycie 
energii elektrycznej wynosiło 113,75 MWh. 

Poniżej zostało przedstawione zużycie paliw opałowych wraz z emisją w 2014 i 2018 roku. 
Tabela 24. Zużycie ciepła wraz z emisją, z podziałem na Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty 

Mieszkaniowe w 2014 roku 
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 ZUŻYCIE 
CIEPŁA 

[GJ] 

EMISJA 
[MgCO2] 

ZUŻYCIE 
ENERGII 

ELEKTRYCZN
EJ 

EMISJA Z 
ENERGII 

ELEKTRYCZNE
J 

SPÓŁDZIELNIE 
MIESZKANIOWE 

40 438,73 3794,58924
2 

136,291 110,668292 

WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE 

962,8568 195,86 B.D B.D 

SUMA 41 401,58 3990,45 136,291 110,668292 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankietyzacji. 
Tabela 25. Zużycie ciepła wraz z emisją generowaną przez Spółdzielnie i Wspólnoty w 2018 roku 

(źródło: ankietyzacja) 

Adres Źródło ciepła Zużycie 
ciepła [GJ] 

Emisja CO2 
[Mg CO2] 

Zużycie energii 
elektrycznej 

[MWh] 

Emisja CO2 z energii 
elektrycznej [Mg 

CO2] 
Łaska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa (82 

budynki) 
ciepło systemowe 36 370,07 3273,31 98,98 80,37 

Wspólnoty 
Mieszkaniowe 

zarządzane przez 
Łaską Spółdzielnię 
Mieszkaniową (19 

budynków) 

ciepło systemowe 6 269,00 564,21 14,77 11,99 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w 

Łasku (68 
budynków) 

własne 
mieszkańców - 

głównie węgiel i 
drewno 

bd - bd - 

SUMA  42 639,07 3 837,52 113,75 92,36 

6.4 Podsumowanie części inwentaryzacji 
Przeprowadzona inwentaryzacja zużycia energii końcowej na terenie Gminy Łask i emisji CO2 

z niej wynikającej pozwoliła wskazać główne obszary problemowe Gminy. W poniższej tabeli 
przedstawiono sumaryczne zużycie energii końcowej na terenie Gminy Łask w roku 2014, 2018 oraz 
prognoza na rok 2028. Z tabeli wynika, iż na terenie gminy największym zużyciem cechują się paliwa 
transportowe. Drugie miejsce stanowi wykorzystanie paliw na cele grzewcze. 

Tabela 26. Bilans energetyczny Gminy Łask w roku 2014, 2018 oraz prognoza na rok 2028 

Rok 2014 Rok 2018 Rok 2028 Zużycie energii 
końcowej wg rodzajów 

paliw GJ MWh GJ MWh GJ MWh 
Energia elektryczna 330577,20 91569,88 400230,00 110863,71 409177,80 113342,25 
w tym: oświetlenie 

uliczne 2514,84 696,61 3990,13 1108,37 3990,13 1108,37 

Paliwa gazowe 29052,94 8047,66 46660,22 12924,88 45771,66 12678,75 
Paliwa opałowe 569534,31 157761,00 641862,03 177795,78 714479,55 197910,83 

Ciepło systemowe 94396,00 26147,69 102852,87 28490,24 100798,83 27921,28 
Paliwa transportowe 790174,46 218878,32 797030,37 220777,41 823530,32 228117,90 

SUMA 1816249,74 503101,18 1992625,62 551960,40 2097748,30 581079,38 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek  14. Graficzne zestawienie zużycia energii końcowej na terenie Gminy Łask w roku 2014, 

2018 oraz prognoza na rok 2028 źródło: opracowanie własne 
Bilans energetyczny Gminy Łask sporządzono także w ujęciu sektorowym. Najbardziej emisyjnym 

sektorem w roku 2018 okazał się sektor transportowy. Istotnie wysoką emisją charakteryzują się także 
gospodarstwa domowe. 

Tabela 27. Zużycie energii końcowej na terenie Gminy Łask z podziałem na sektory 

Rok 2014 Rok 2018 Rok 2028 Zużycie energii finalnej 
wg sektorów GJ MWh GJ MWh GJ MWh 

Gospodarstwa domowe 729373,89 202036,57 769503,90 213152,58 853613,98 236451,07 
Użyteczność publiczna 286708,76 79418,33 348897,46 96644,60 343270,39 95085,90 

Handel i usługi 5542,25 1535,20 73203,76 20277,44 73343,47 20316,14 
Oświetlenie uliczne 2514,84 696,61 3990,13 1108,37 3990,13 1108,37 

Spółdzielnie i 
Wspólnoty 

Mieszkaniowe 
1935,55 536,15 - - - - 

Transport 790174,46 218878,32 797030,37 220777,41 823530,32 228117,90 
SUMA 1816249,74 503101,18 1992625,62 551960,40 2097748,30 581079,38 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 15. Graficzne zestawienie zużycia energii końcowej z podziałem na sektory na terenie 

Gminy Łask w roku 2014, 2018 oraz prognoza na rok 2028 
W poniższej tabeli przedstawiono bilans emisji CO2 na terenie Gminy Łask z podziałem na rodzaj 

nośnika energii w roku 2014, 2018 oraz prognozowanym 2028. Największą emisję generuje zużycie 
energii elektrycznej a następnie paliw opałowych i transportowych. 

Tabela 28. Bilans emisji CO2 na terenie Gminy Łask z podziałem na rodzaj stosowanego paliwa – 
rok 2014, 2018 oraz prognoza na rok 2028 

Rok 2014 Rok 2018 Rok 2028 Emisja CO2 wg rodzaju paliw 
Mg Mg Mg 

Energia elektryczna 74 563,52 90 274,10 92 292,33 
w tym: oświetlenie uliczne 567,24 900,00 900,00 

Paliwa gazowe 1 621,74 2 604,57 2 554,97 
Paliwa opałowe 56 849,22 52 354,01 58 209,73 
Ciepło sieciowe 8 495,64 9 256,76 9 071,89 

Paliwa transportowe 56 054,11 56 465,49 58 424,28 
SUMA 198 151,47 211 854,92 221 453,20 

źródło: opracowanie własne 
Analizując emisję CO2 na terenie Gminy Łask w ujęciu sektorowym można zaobserwować 

dominujący udział gospodarstw domowych oraz użyteczności publicznej w łącznej emisji CO2. 
Drugie miejsce stanowi sektor transportowy.  

Tabela 29. Bilans emisji CO2 na terenie Gminy Łask z podziałem na sektory paliwa – rok 2014, 
2018 oraz prognoza na rok 2028 

Rok 2014 Rok 2018 Rok 2028 Emisja CO2 wg sektorów Mg Mg Mg 
Gospodarstwa domowe 76 655,32 74 652,97 81 316,51 
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Użyteczność publiczna 60 062,80 73 422,61 74 388,09 
Handel i usługi 4 632,56 6 413,86 6 424,31 

Oświetlenie uliczne 567,24 900,00 900,00 
Spółdzielnie i Wspólnoty 

Mieszkaniowe 179,45 - - 

Transport 56 054,11 56 465,49 58 424,28 
SUMA 198 151,47 211 854,92 221 453,20 

6.5 Obszary problemowe 
Transport 
Problem zwiększonej emisji dotyczy głównych ulic na terenie całej gminy. Jest on spowodowany 

nasileniem ruchu tranzytowego na drogach przecinających obszar terenów gminnych, szczególnie 
w porach wysokiego natężenia ruchu. Czynnikiem mającym istotny wpływ na ten stan są w głównej 
mierze przyzwyczajenie kierowców do korzystania z własnego samochodu, co z kolei powoduje 
zakorkowanie głównych ulic w mieście. Kolejnym aspektem jest potrzeba stworzenia sprawnego 
i spójnego systemu komunikacji publicznej. 

Jako główne kierunki działań w sektorze transportu należy wskazać: 
·rozbudowę i usprawnienie systemu komunikacji publicznej, poprzez rozwój i dopasowanie linii 

autobusowych  do aktualnych potrzeb mieszkańców (w szczególności dojazdy na trasie miejsce 
zamieszkania – miejsce pracy – nowe obiekty biurowe, nowe osiedla), poprzez dostosowanie tras, 
częstotliwości i pojemności pojazdów, 

·wymianę taboru autobusowego na pojazdy spełniające bardziej rygorystyczne normy 
środowiskowe, 

·modernizację oraz budowę dróg w celu uniknięcia szybszego niszczenia się pojazdów, w tym 
niskoemisyjnych, 

·zwiększenia dostępności gminy dla rowerzystów (rozbudowa systemu tras rowerowych), 
·działania edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (m.in. ecodriving). 
Odnawialne Źródła Energii 
Problemem jest produkcja energii elektrycznej z OZE przy niedostatecznie rozwiniętej sieci 

dystrybucyjnej. Powszechne zastosowanie OZE ma szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji 
z indywidualnych gospodarstw domowych. Należy podkreślić, że kolektory słoneczne jako źródło 
ciepłej wody nie powinny zastępować ciepłej wody z sieci ciepłowniczej, w obszarach, gdzie sieć ta 
jest rozwinięta. Również pompy ciepła nie powinny być wykorzystywane w sektorach o dostępnej 
sieci ciepłowniczej. Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową w obszarach 
rozwiniętej sieci ciepłowniczej prowadzi do spadku jej efektywności, co przekłada się na wzrost 
emisji (zwiększone straty cieplne oraz gorszy współczynnik skojarzenia, mniejsze wykorzystanie 
mocy ogranicza efektywność produkcji ciepła). Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, iż 
wykorzystanie OZE na terenie gminy Łask jest niewielkie. 

Problemem z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest również mała świadomość 
społeczna. 
W ramach niniejszego dokumentu zaproponowano działania edukacyjne i promocyjne, które 
mogą w pozytywny sposób wpłynąć na świadomość mieszkańców 

Oświetlenie uliczne 
W oświetleniu ulicznym i sygnalizacji świetlnej oraz podświetleniu obiektów wciąż 

wykorzystywane są stare, energochłonne źródła światła. Należy dążyć do wymiany wszystkich źródeł 
światła na nowe, pracujące w technologii LED wraz z systemami sterowania ,które pozwalają na 
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oszczędność energii rzędu 55 % w porównaniu do aktualnych opraw rtęciowych.  Oszczędność 
powstała przy tej inwestycji waha się w granicy 2 do 4 lat, przy znacznym ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery 

Sieć ciepłownicza 
Straty ciepła wynikające z braku izolacji sieci ciepłowniczej stanowią znaczący problem zarówno 

z punktu widzenia efektywności energetycznej jak i ochrony powietrza. W trakcie transportu ciepła 
w systemie bez izolacji tracone jest od 10% do 15% wyprodukowanego ciepła. Straty te stanowią 
wartość emisji kilkudziesięciu ton CO2 do atmosfery.  

Budownictwo 
Podstawowym problemem w obszarze budownictwa jest stan budynków. W większości z nich 

wykorzystywane jest stare, nieefektywne oświetlenie, bez systemów sterowania czy regulacji 
natężenia światła. 

Ponadto zabiegi termomodernizacji często nie są przeprowadzane kompleksowo (tj. docieplenie, 
izolacje, stolarka okienna i drzwiowa, stropodachy, instalacje, instalacje wewnętrzne oraz źródła 
ciepła). 

Jako główne kierunki działań w tym obszarze należy wskazać: 
·realizację przez gminę Łask, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli domów 

jednorodzinnych działań w zakresie renowacji i termomodernizacji budynków oraz wymiany 
ogrzewania na efektywne (w przypadku zabytkowych budynków, należy podjąć działania 
termomodernizacyjne w zakresie w jakim uzyska się zgodę konserwatora zabytków), 

·realizację działań w zakresie termomodernizacji w innych niż gminne budynkach użyteczności 
publicznej oraz w budynkach pełniących funkcje handlowo-usługowe, 

·realizację działań w zakresie efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności 
publicznej oraz handlowo-usługowych (m.in. klimatyzacja, oświetlenie, energooszczędny sprzęt, 
systemy zarządzania energią), 

·inne działania zwiększające efektywność energetyczną w budynkach na terenie gminy, 
·wsparcie finansowe działań mieszkańców w zakresie termomodernizacji i wymiany ogrzewania na 

efektywne, 
·działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej i właściwych postaw 

wśród mieszkańców (dla uzyskania maksymalnego efektu, działania należy prowadzić w sposób 
ciągły). 

7. Elementy Planu Mobilności Miejskiej 
Plany Mobilności Miejskiej są nowym rodzajem dokumentów strategicznych uchwalonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest poprawianie systemu planowania 
i realizacja działań mających na celu dążenie do zrównoważonego modelu mobilności na danym 
obszarze. Istotne jest, że Plan Mobilności powinien dotyczyć miasta w granicach funkcjonalnych, 
nie zaś terytorialnych. Istnieje zatem potrzeba powiązania działań planowanych na terenie miasta oraz 
jego suburbiach (obrzeżach). 

Zgodnie z Wytycznymi opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej, plan 
zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. Sustain Urban Mobility Plan – SUMP) to strategiczny 
dokument stworzony w celu realizacji potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich 
otoczeniu, przygotowany w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Opiera się on na istniejących 
praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji oraz udziału społecznego a także 
oceny funkcjonującej polityki transportowej. 
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Głównym celem Planu Mobilności, zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju, jest 
zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności 
mieszkańców 
i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru 
miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie. 

7.1 Cechy Planu Mobilności Miejskiej 
Zgodnie z Koncepcją dotyczącą planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju opublikowanej przez Komisję Europejską w 2013 roku można wyróżnić 
najważniejsze cechy Planu Mobilności: 

·dostępność i dostosowanie podstawowych potrzeb wszystkich użytkowników w zakresie 
mobilności, 

·równoważenie i zaspokajanie różnego rodzaju potrzeb związanych z mobilnością i usługami 
transportowymi dla mieszkańców, przedsiębiorstw oraz sektora przemysłowego, 

·wyznaczanie kierunków zrównoważonego rozwoju i lepszej integracji różnych rodzajów 
transportu, 

·spełnianie wymogów dotyczące zrównoważonego rozwoju (rentowność, sprawiedliwość 
społeczna, ochrona zdrowia i jakość środowiska), 

·optymalizacja wydajności i opłacalności transportu, 
·wskazanie kierunków lepszego zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz lepszego 

wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej i usług, 
·wpływ na zwiększenie atrakcyjności środowiska miejskiego, podniesienie jakości życia i poziomu 

zdrowia publicznego, 
·działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
·dążenie do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem, emisji gazów 

cieplarnianych i zużycia energii, 
·dążenie do poprawy funkcjonowania transeuropejskiej sieci transportowej i całego europejskiego 

systemu transportu. 
Należy podkreślić, że plany mobilności powinny służyć przede wszystkim zbilansowanemu 

i zintegrowanemu rozwojowi wszystkich środków transportu, w tym także ruchu pieszego oraz 
rowerowego. Dzięki uwzględnieniu w rachunku ekonomicznym wszystkich kosztów zewnętrznych 
poszczególnych form podróżowania, priorytetem Planu Mobilności jest niskoemisyjność i małe 
zapotrzebowanie na przestrzeń wykorzystywanych środków transportu. Z tego powodu, plany 
mobilności dążą do utrzymania lub wręcz redukcji udziału podróży indywidualnym transportem 
samochodowym i przejęcia tych podróży przez inne, bardziej przyjazne, formy podróżowania. 

Wśród korzyści z tworzenia planów mobilności można wymienić przede wszystkim możliwość 
stworzenia długoterminowej wizji, która dzięki poprawie warunków podróżowania przyczyni się do 
ograniczenia kosztów mobilności ponoszonych przez mieszkańców oraz miasto. Duży nacisk 
położony jest także na zaangażowanie różnych środowisk w proces realizacji założeń dokumentu. 
Mowa tu zarówno o organizacjach pozarządowych, jak i o przedsiębiorcach oraz innych istotnych 
podmiotach działających w sferze przestrzeni publicznej. Istotna jest nie tylko wymiana wiedzy 
i poglądów pomiędzy poszczególnymi podmiotami, ale także stworzenie wspólnej wizji, która uzyska 
poparcie poszczególnych organizacji. Docelowo Plan Mobilności może tym samym przyczynić się do 
powstania nowej, bardziej zrównoważonej kultury mobilności, co przełoży się na poprawę 
wspomnianej już jakości życia na danym obszarze. 

7.2 Charakterystyka systemów komunikacyjnych 
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7.2.1 Sieć drogowa 
Gmina Łask ma korzystne połączenia komunikacyjne. W Łasku zbiegają się: 
·drogi ekspresowe: S8, 
·drogi wojewódzkie: 

᠆ Nr 473 łącząca Łask z Szadkiem i Uniejowem, 
᠆ Nr 481 relacji Łask Wieluń, 
᠆ Nr 482 relacji Pabianice - Łask - Sieradz- Bralin, 
᠆ Nr 483 relacji Łask – Częstochowa. 
W listopadzie 2014 roku oddana do użytkowania została droga S8 (Wrocław - Łódź - Warszawa - 

Białystok) w przebiegu Wrocław-Łódź. 
Mapy: Układ dróg krajowych i wojew- ódzkich przebiegających przez Gminę Łask 
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Źródło: BPPWŁ – studium trasowania s8 

Przebiegający przez Łask tranzytowy szlak drogowy spełnia bardzo ważną rolę w układzie 
komunikacyjnym Polski. 

Przez obszar gminy przebiega szereg dróg powiatowych. Są to następujące drogi: 
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·Nr 4906E – Janiszewice – Okup, 
·Nr 2300E – Okup – Bałucz, 
·Nr 2321E – Borszewice – Anielin, 
·Nr 4912E – Dziadkowice – Kiki, 
·Nr 3706E – Łask – Kwiatkowice, 
·Nr 3301E – Wiewiórczyn – Janowice, 
·Nr 4912E – Dobroń – Jamborek, 
·Nr 2300E – Okup – Marzenin. 
Ogólnie obszar gminy charakteryzuje się bogatym układem drogowym. Drogi wojewódzkie są 

w całości pokryte nawierzchnią asfaltową. Stan dróg wojewódzkich jest zadawalający, a dróg 
powiatowych średni. 

7.2.2 Ruch rowerowy 
Na terenie miasta Łask przebiegają następujące ścieżki rowerowe (ciągi pieszo-rowerowe). Są to: 
·ul. Jodłowa – droga gminna, 
·ul. Batorego – droga powiatowa, 
·ul. Lutomierska – droga powiatowa, 
·ul. Leśników Polskich – droga wojewódzka. 
Tabela 30. Szanse i zagrożenia dla miejskiego ruchu rowerowego. Źródło: rowery.silesia.org.pl 

Szanse Zagrożenia 
Rower umożliwia podróż od drzwi do drzwi; Brak dróg rowerowych i rozwiązań z zakresu 

organizacji ruchu zapewniających 
bezpieczeństwo rowerzystom. 

Znaczna ilość krótkich podróży odbywanych w 
miastach( do 5km) oznacza, że rower w takim 

przypadku nie ma konkurencji w zakresie czasu 
przejazdu; 

Zwiększanie pasów ruchu dla samochodów oraz 
wytyczanie miejsc do parkowania samochodów 

na jezdniach i chodnikach nie pozwala na 
wytyczanie dróg rowerowych a nawet może 

uniemożliwiać sprawny przejazd rowerzystów 
przez skrzyżowania w przypadku braku dróg 

rowerowych. 
Zatłoczenie miasta transportem indywidualnym 

(odnoszący się w tym przypadku do samochodów 
osobowych)powoduje, że często powstające korki 

znacznie wydłużają czas podróży; 

Znaczne skażenie środowiska ulicznego 
spalinami samochodowymi. 

Duża ilość ulic jednokierunkowych sprawia, że 
droga przebyta samochodem znacznie się 

wydłuża w porównaniu z najkrótszą drogą jaką 
można pokonać rowerem; 

Brak parkingów rowerowych. 

Brak możliwości zaparkowania samochodu 
blisko celu podróży oraz wysokie opłaty za 
parkowanie mogą zachęcić do wybierania 

roweru; 

Brak w budynkach wielorodzinnych miejsc 
pozwalających na łatwe i bezpieczne garażowanie 

rowerów. 

Podróż rowerem, pod warunkiem, że nie korzysta 
się z ulic skażonych spalinami samochodowymi 
stanowi formę relaksu i rekreacji sportowej w 
bardzo pozytywny sposób wpływających na 

Niekorzystne dla rowerzystów w niektórych 
przypadkach rozwiązania stosowane na drogach 

rowerowych: okrężny przebieg dróg rowerowych, 
zła jakość nawierzchni drogi rowerowej, wysokie 
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zdrowie i zachowanie sprawności fizycznej; krawężniki przecinające drogi rowerowe, długie 
cykle sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. 

Wysokie koszty dojazdu z wykorzystaniem 
prywatnego samochodu mogą przyczynić się do 

korzystania z roweru 

Bariera psychologiczna - traktowanie roweru jako 
środka komunikacji dla ubogich, ewentualnie 

tylko dla młodzieży. 

7.2.3 Komunikacja kolejowa 
Przez obrzeża miasta przebiega linia kolejowa PKP z Warszawy przez Łódź do Kalisza 

i Wrocławia. Ma ona ważne znaczenie dla ruchu osobowego. Stacje kolejowe na terenie gminy 
usytuowane są w Kolumnie, Łasku oraz Borszewicach. 

Przez południową część powiatu prowadzi magistrala kolejowa Śląsk-Porty, szczególnie ważna 
w przewozach towarowych, zaś w bezpośrednim sąsiedztwie (3 km od powiatu) znajduje się duży 
węzeł kolejowy Zduńska Wola-Karsznice. 

7.2.4 Komunikacja lotnicza 
Na terenie gminy zlokalizowana była 32 Baza Lotnicza sformułowana 1 stycznia 2001 roku, 

w przypadku przekształcenia 10 pułku lotnictwa myśliwskiego, który stacjonował przez prawie 40 lat. 
Lotnisko to przystosowane do roku 2003 dla potrzeb NATO. Jednostka odpowiada za zabezpieczenie 
szkolenia i działań bojowych eskadr lotniczych zarówno w systemie obronnym RP, jak i w systemie 
obrony powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Baza ta jest również ściśle związana z regionem 
łaskim. 

Dowództwo i kadra utrzymuje kontakty z władzami, instytucjami administracyjnymi, społecznymi 
i kulturalnymi, szkołami oraz zakładami pracy w regionie. 

Nie istnieją plany dotyczące, zmiany wykorzystania lotniska do celów cywilnych, zarówno 
w zakresie przewozów pasażerskich jak i towarowych. 

7.2.5 Transport publiczny 
Transport publiczny na terenie Łasku oraz gmin sąsiadujących Świadczy Zakład Komunikacji 

Miejskiej w Łasku, który jest zakładem budżetowym Gminy Łask. 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku swoim zasięgiem obejmuje gminy Łask, Dobroń, Buczek, 

Zelów oraz miasta: Łask, Pabianice. 
Wykaz szczegółowy linii ZKM działających na terenie gminy Łask: 
·Linia nr 1 Łask PKP, po terenie miasta, Barycz, Wronowice; 
·Linia nr 2 Łask Szpital, po ternie miasta, Sięganów; 
·Linia nr 3 Łask Pl. 11-go Listopada, po terenie miasta, Ostrów, Gucin, Teodory; 
·Linia nr 5 Łask ul. Jodłowa, po terenie miasta, Bałucz, Ulejów; 
·Linia B Łask ul. Jodłowa, po terenie miasta, Kopyść, Okup; 
·Linia C Łask Szpital, po terenie miasta, Gorczyn, Czestków, Wola Buczkowska, Buczek, 

Bachorzyn, Zelów; 
·Linia D Łask PKP, po ternie miasta, Orpelów, Dobroń, Chechło, Pabianice". 
Głównymi kierunkami ruchu pasażerów są przewozy młodzieży do szkół w Łasku oraz Pabianic, 

oraz przewozy pracownicze. 
Po wycofaniu się przewoźnika jakim był PKS z realizacji kursów w kierunku Szadku oraz 

Wrzeszczewic, północna część gminy została pozbawiona komunikacji pasażerskiej. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Zakład Komunikacji Miejskiej uruchomił nową linię 
komunikacyjną nr 4 na trasie Łask – Bałucz – Wrzeszczewice, która działa od 1 września 2019 r. 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 59



Gmina Łask dla potrzeb ZKM Łask zakupiła 14 autobusów wyposażonych w system informacji 
pasażerskiej oraz w systemy poprawiające bezpieczeństwo pasażerów. Zakupiono 10 dużych 
autobusów oraz 4 małe. 

W ZKM stosowane są ulgi oraz bezpłatne przejazdy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łasku nr 
IV/40/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku. 

W poniższej tabeli znajduje się szczegółowa charakterystyka stanu taboru ZKM w Łasku. 
Tabela 31. Charakterystyka taboru ZKM w Łasku 

Ilość miejsc 
Ilość 

miejsc 
łącznie Typ autobusu 

Siedzących Stojących Ogółem 

Liczba 
autobusów 

Rok 
produkcji 

1360 
Iveco 

BusCrossway/ 
low entry 

33 61 94 10 2018 940 

Mercedes 
Sprinter 14 16 30 4 2018 120 

Mercedes 
Sprinter 21 8 29 1 2004 29 

Mercedes Wario 23 7 30 2 2003 60 

Mercedes o303 40 31 71 2 1988 142 

ManNL469 28 26 54 1 2000 54 

Renault Master 15 - 15 1 2004 15 

Źródło: dane ZKM w Łasku 
Zgodnie z powyższa tabelką można zauważyć, że wszystkie autobusy poza jednym zostały 

wyprodukowane po 2000 roku. We wszystkich autobusach jest łącznie 1 360 miejsc siedzących 
i stojących. 

Dane charakteryzujące Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku, przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 32. ZKM w latach 2012-2018 

LATA    
Wyszczególnienie Jedn. 

miary 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stan taboru szt. 22 22 22 23 23 23 23 

Długość tras km 74 87 87 87 87 87 87 

Długość linii km 106 114 114 114 114 114 114 

Liczba obsługiwanych 
linii międzymiast./ 

gminne 
szt. 

trzy linie 
miedzym.  

i pięć 
gminnych 

dwie linie 
miedzym.  

i pięć 
gminnych 

dwie linie 
miedzym.  

i pięć 
gminnych 

dwie linie 
miedzym.  

i pięć 
gminnych 

dwie linie 
miedzym.  

i pięć 
gminnych 

dwie linie 
miedzym.  

i pięć 
gminnych 

dwie linie 
miedzym.  

i pięć 
gminnych 

Źródło: dane z ZKM w Łasku 
Zgodnie z powyższa tabelką można zauważyć zwiększającą się liczbę autobusów na przestrzeni 

analizowanych lat. 
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ZKM realizuje obecnie zadania w zakresie transportu publicznego na 7 liniach komunikacyjnych, 
które przebiegają po drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Stan dróg w większości jest 
mało zadawalający. Z uwagi na liczne ubytki w nawierzchni lub jej brak (drogi gruntowe), koleiny 
czy powstające zastoiny wody dochodzi do częstych awarii autobusów oraz ma miejsce zwiększona 
emisja spalin. Działaniem zachęcającym do korzystania z transportu zbiorowego będzie przede 
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W tym celu zaleca się 
podjęcie następujących działań: 

·wymianę przestarzałego taboru na nowy wyposażony w Inteligentne Systemy Transportowe, 
·poprawę stanu dróg (przebudowa), 
·budowę chodników i ścieżek rowerowych, 
·budowę zatok autobusowych, 
·wyposażenie przystanków w wiaty przystankowe, 
·urządzenie punktów przesiadkowych (m.in. w okolicy zajezdni ZKM, przy dworcu PKP w Łasku-

Kolumnie).  Obecnie w sposób nieformalny mieszkańcy z Wiewiórczyna i Orchowa przyjeżdżają 
i zostawiają przy siedzibie ZKM rowery, aby dalej podróżować autobusami, 

·montaż dynamicznych tablic informacji pasażerskiej. 
7.2.6 Transport samochodowy 
Najwygodniejszą formę transportu stanowi samochód osobowy. Jednak z powodu ograniczonej 

przepustowości dróg (szczególnie wokół centrum miasta) oraz ograniczonej możliwości wyznaczenia 
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w centrum, realizacja wszystkich podróży nie jest możliwa 
z wykorzystaniem transportu indywidualnego. Ponadto zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
należy kierować działania zachęcające do korzystania z transportu zbiorowego w celu zachowania 
równowagi ruchu w mieście, poprzez uzyskanie wysokiego udziału transportu publicznego. Dzięki 
temu można zmniejszyć zatłoczenie podstawowego układu drogowego. 

W miastach występuje swoista „spirala” zachowań społecznych: przyrost liczby samochodów 
w mieście wpływa na większe zatłoczenie w ruchu drogowym, co z kolei wymusza rozbudowę układu 
drogowego oraz przeznaczanie coraz większej powierzchni, nierzadko dotąd terenów zielonych, na 
miejsca postojowe i parkingi. Wygoda (nawet względna) w poruszaniu się i parkowaniu przyczynia 
się do przyrostu liczby pojazdów. Do transportu indywidualnego należy zaliczyć także ruch 
rowerowy, popularny wśród mieszkańców małych miejscowości, natomiast w dużych 
wykorzystywany głównie w aspekcie rekreacyjnym. Rower, nie zapewniając bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, wymaga stosowania odpowiednich regulacji prawnych (prawo o ruchu drogowym, kodeks 
drogowy itp.), a także tworzenia systemu tras rowerowych oraz odpowiednio zabezpieczonych miejsc 
do parkowania. 

Na terenie gminy Łask odnotowano znaczna liczbę zarejestrowanych pojazdów, które emitują 
wysoką emisję CO2 do atmosfery. W celu ograniczenia tego zjawiska gmina Łask planuje podjąć 
szereg działań zmierzających do ograniczenia natężenia ruchu na drogach. Jednym z działań, które 
pośrednio wpłyną na stan powietrza w gminie jest poprawa stanu nawierzchni dróg. Ich dobry stan 
techniczny umożliwi płynne i sprawne przemieszczanie się pojazdów, pomoże uniknąć korków 
ulicznych, a tym samym wpłynie pozytywnie na redukcję CO2.  

W przyszłości na terenie Gminy Łask rekomenduje się poprawę stanu technicznego dróg, a w 
szczególności: 

·Przebudowa ulicy Orlej i Sikorowej we Wronowicach; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice – Kiki; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie; 
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·Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w miejscowości Anielin; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103171E w Borszewicach; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka – Orchów; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczynie; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Ostrowie; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie; 
·Przebudowa drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy; 
·Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów; 
·Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska; 
·Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz; 
·Przebudowa drogi w Zielęcicach; 
·Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 63/3) w Anielinie; 
·Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach; 
·Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku; 
·Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie; 
·Przebudowa ulicy Lipowej, Rolniczej i Brzozowej w Łasku - Kolumnie; 
·Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie; 
·Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podłaszcze. 
7.3 Interesariusze 
Interesariusze zaangażowani w realizację postulatów Planu Mobilności Miejskiej. 
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Grupy interesariuszy pozwolą na stworzenie kierunków działań, odpowiednich do potrzeb 

Mieszkańców Gminy Łask, oraz pracowników firm działających na terenie Gminy Łask. Wdrożenie 
zapisów niniejszego dokumentu pozwoli na osiągnięcie korzyści w 3 wymiarach: 

Gmina i jego Mieszkańcy Przedsiębiorcy Pracownicy 
·redukcja ruchu 
samochodowego, 
·poprawa transportu w 
określonym miejscu/ sołectwie, 
·redukcja liczby samochodów 
parkujących na ulicach, 
·mniejsze koszty transportu, 
·promocja istniejących 
rozwiązań transportowych, 
·lepsze i szybsze podróżowanie 

·redukcja zapotrzebowania na 
miejsca parkingowe, 
·pozytywny wizerunek, 

·obniżenie kosztów podróży (w 
tym kosztów związanych 
z parkowaniem), 
·poprawa zdrowia 
i kondycji fizycznej, 
·integracja pracowników 
(wspólne przejazdy w ramach 
car-poolingu jako jedno 
z proponowanych działań). 

7.4 Kierunki działań 
Kierunki działań wynikające z Planu Mobilności powinny jednoznacznie wynikać z dokumentów 

Komisji Europejskiej dotyczących transportu publicznego, w tym Białą Księgą Transportu oraz 
wytycznymi dla Planów Mobilności, opisanymi w rozdziale 6.1. Zasadą wyznaczającą kierunek 
działań powinno być przede wszystkim dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej 
mobilności na terenie Łasku, co jest możliwe poprzez poprawę warunków i atrakcyjności ruchu 
pieszego, rowerowego oraz transportu publicznego, przy jednoczesnym powstrzymywaniu dalszego 
rozwoju motoryzacji indywidualnej. 

Zgodnie z Koncepcją dotyczącą planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można wyróżnić następujące elementy, w które powinien być wyposażony 
Plan Mobilności: 
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W oparciu o wyżej wymienione wytyczne, należy wyznaczyć następujące kierunki działań, które 

wynikają z celu głównego oraz celów szczegółowych. Realizacja poszczególnych kierunków będzie 
miała na celu rozwój konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności mieszkańców na terenie Łasku: 
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W oparciu o powyższe kierunki, niezbędne jest także określenie zasad, którymi powinny 

charakteryzować się inwestycje mające na celu rozwój ruchu rowerowego. Do głównych cech w tym 
zakresie zaliczyć należy: 

·spójność – zapewnienie połączeń pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg i pasów rowerowych, 
które powinny łączyć zarówno źródła, jak i cele podróży, 

·bezpośredniość – tworzenie możliwie najkrótszych połączeń, umożliwiających poruszanie się po 
mieście w możliwie najszybszy sposób, 
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·atrakcyjność – infrastruktura rowerowa, dzięki wysokiej jakości i dopasowaniu do otoczenia, musi 
odpowiadać potrzebom jak największej liczbie użytkowników, 

·bezpieczeństwo – infrastruktura rowerowa zapewnia bezpieczeństwo ruchu drogowego dzięki 
minimalizacji liczby punktów kolizyjnych oraz dobrej widoczności rowerzystów, 

·wygoda – infrastruktura rowerowa zapewnia wygodę jazdy rowerem dzięki odpowiedniemu 
poprowadzeniu trasy, z wykorzystaniem łagodnych zakrętów i pochyleń terenu oraz jak największej 
równości terenu. 

W stosunku do ruchu pieszego, należy zaś wyróżnić następujące zasady, które powinny być 
podstawą dla zapewnienia dobrych warunków ruchu pieszego: 

·jednolitość – tworzenie spójnych i kompleksowych rozwiązań dla ruchu pieszego, 
w tym kompletu przejść w ramach skrzyżowania (przejście dla pieszych z każdej strony 
skrzyżowania), 

·bezpośredniość – zapewnienie możliwie najkrótszej drogi przejścia w celu jak najszybszego 
pokonywania dystansu, 

·dostępność – tworzenie przestrzeni pieszych dostępnych dla wszystkich grup użytkowników, 
w tym osób niepełnosprawnych, 

·bezpieczeństwo – zapewnienie warunków dla bezpiecznego przemieszczania się pieszo, 
·komfort użytkowania – tworzenie infrastruktury pieszej umożliwiającej jak najbardziej wygodne 

z niej korzystanie, w tym dążenie do eliminacji progów, uskoków i dziur w nawierzchni, 
·atrakcyjność społeczno-kulturowa – tworzenie przestrzeni pieszych o zróżnicowanych funkcjach, 

w tym: funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej. 
Jako cel ogólny dla rozwoju ruchu rowerowego należy przyjąć: 
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Jako cel ogólny w odniesieniu do ruchu pieszego należy przyjąć: 
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Kompleksowość działań w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej, liczni i zróżnicowani 

interesariusze, kompozycja działań o charakterze organizatorsko-zarządczym i inwestycyjnym, długi 
okres planowanych działań przy zmieniających się warunkach zewnętrznych są przyczyną dla której 
szczególnego znaczenia nabiera odpowiedni model zarządzania. Powinien on uwzględniać istniejące 
struktury administracji terytorialnej wraz z systemem finansów publicznych, choć należy pamiętać, że 
zarządzanie transportem na obszarach metropolitalnych nawet w krajach wysoko rozwiniętych 
nie wszędzie doczekało się efektywnych rozwiązań. Możliwość skutecznego wdrażania rozwiązań 
trudnych z politycznego punktu widzenia (np. ograniczania dla samochodów osobowych w obszarach 
centralnych miast) wymaga stabilności politycznej i ekonomicznej zarówno na szczeblu lokalnym, jak 
i krajowym.(źródło: http://polska.bsr-sump.eu/) 

8. Elementy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  
8.1 Inwentaryzacja niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Łask 
Na terenie Gminy Łask potrzeby cieplne mieszkańców zaspokajane są głównie indywidualnie przez 

lokalne kotłownie. W ramach wykonywanego „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy 
Łask” oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask”, wykonywana była ankietyzacja 
mieszkańców gminy. 

Celem badania ankietowego była inwentaryzacja lokalnych źródeł ciepła. Otrzymane ankiety 
pozwoliły na wytypowanie grupy badawczej niezbędnej do określenia właściwych danych 
szacunkowych. 

W ramach ankietyzacji zwrócono się o udostępnienie informacji o: 
·Lokalizacji obiektu (adres), 
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·Rodzaju i zużyciu paliwa wykorzystywanego na cele grzewcze, 
·Planowanej zmianie systemu grzewczego, 
·Planowanej termomodernizacji budynku, 
·Planowanym montażu OZE wraz ze wskazaniem konkretnej instalacji. 
Kluczowym elementem ankietyzacji, stanowiącym podstawę oszacowania wielkości emisji 

z obszaru gminy jest struktura wykorzystania paliw. Przedstawia ją wykres zamieszczony poniżej. 

 
Rysunek 16. Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne na terenie Gminy Łask 

(źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji) 
Największy odsetek wśród wykorzystywanych źródeł ciepła stanowi węgiel (95,22%). Wśród paliw 

wykorzystywanych na cele grzewcze w lokalnych kotłowniach na terenie Gminy Łask występuje 
w nielicznych przypadkach olej opałowy (3,3%) oraz gaz (0,7%). Ponadto na terenie Gminy 
wykorzystywana jest również biomasa (0,77%). 

W celu oszacowania wielkości niskiej emisji z sektora związanego z ciepłownictwem, 
wykorzystano dane statystyczne na temat zapotrzebowania na energię cieplną na m2, który wynosi 
0,821 GJ (Zużycie Energii w Gospodarstwach Domowych w 2012 r., GUS, Warszawa, 2014) oraz 
ogólną powierzchnię mieszkań w Gminie Łask (GUS).  

Tabela 33. Emisja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń generowana przez pokrycie 
zapotrzebowania na energie cieplną w roku 2014 (źródło: opracowanie własne) 
Rodzaj 
paliwa 

Zużycie 
[GJ] 

Emisja NOx 
[kg] 

Emisja 
SOx [kg] 

Emisja CO2 
[kg] 

Emisja 
PM10 [kg] 

Emisja 
PM2,5 [kg] 

Emisja B(a)P 
[g] 

biomasa 4 981,539 398,523 54,797 0,000 2 391,139 2 341,324 602,766 

gaz 4 540,036 227,002 2,270 253 424,836 2,270 2,270 0,000 

olej opałowy 21 336,758 1 493,573 2 987,146 1 634 182,305 64,010 64,010 213,368 
węgiel i 
ekogroszek 615 135,664 97 191,435 553 622,098 57 662 817,141 138 405,524 123 642,268 166 086,629 

SUMA 645994,00 99 310,533 556 666,311 59 550 424,282 140 862,944 126 049,872 166 902,763 

Analizując powyższe dane, można zauważyć, że największa emisja generowana przez pokrycie 
zapotrzebowania na energię cieplną pochodzi ze spalania węgla i ekogroszku. W związku z tym 
wśród zanieczyszczeń największy udział ma dwutlenek węgla - 59 550 424,282 kg, a także grupa 
związków siarki (SOx) - 556 666,311 kg. 
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W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie, czy planowana jest 
wymiana systemu grzewczego bądź termomodernizacja budynku mieszkalnego. Wyniki ankietyzacji 
przedstawiono na poniższych wykresach. 

 
Rysunek 17. Planowana wymiana systemu grzewczego przez mieszkańców Gminy Łask (źródło: 

opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji) 

 
Rysunek 18. Planowana termomodernizacja budynku mieszkalnego przez mieszkańców Gminy 

Łask (źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji) 
Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, iż dominującym paliwem wykorzystywanym w celach 

grzewczych jest węgiel. Ponadto przeprowadzone badanie wskazało, iż znaczna część mieszkańców 
gminy zainteresowana jest montażem odnawialnych źródeł energii. 
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Rysunek 19. Zainteresowanie mieszkańców Gminy Łask montażem odnawialnych źródeł energii 

(źródło: opracowanie własne w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji) 
8.2 Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięć redukcji emisji 
8.2.1 Zakres analizowanych przedsięwzięć 
Zgodnie z założeniami podstawowym kierunkiem, jaki postawiono przed „Programem” jest 

wdrażanie działań prowadzących do obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę 
niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych, na nowoczesne urządzenia 
grzewcze. Ponadto, w zakres rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
poprzez ograniczenie zużycia paliw włączona jest szeroko pojęta termorenowacja budynków, 
w zakres której wchodzą głównie: 

·wymiana okien, 
·ocieplenie ścian, 
·ocieplenie stropodachu (dachu). 
Innym skutecznym sposobem na ograniczenie emisji ze spalania paliw jest zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii. 
8.2.2. Wymiana źródeł ciepła 
Wymiana niskosprawnego źródła ciepła jest w gospodarce komunalnej najbardziej efektywnym 

energetycznie przedsięwzięciem w stosunku do poniesionego kosztu. Zastosowanie sprawniejszego 
urządzenia przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii zawartej w paliwie, lecz niejednokrotnie 
zmniejszenie to może rekompensować (a nawet przekraczać) wzrost kosztów ogrzewania przy 
przejściu z węgla na bardziej przyjazny środowisku naturalnemu, ale droższy nośnik energii (gaz 
ziemny, olej opałowy i energia elektryczna). Ostatecznie wyboru rodzaju i typu źródła ciepła 
dokonuje użytkownik, lecz najważniejszymi kryteriami wyboru urządzenia jakimi będzie się kierował 
Operator Programu wspierając użytkownika jest kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium 
ekologiczne. 

Kotły węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa 
Na polskim rynku producenci kotłów z mechanicznym podajnikiem paliwa oferują w sprzedaży 

jednostki o mocach od 15 kW do 1,5 MW, zaś sprawność kotłów automatycznych sięga nawet ponad 
90%. Wydatki poniesione na wymianę kotła i adaptację kotłowni rekompensuje późniejsza tania 
eksploatacja. Koszt produkcji ciepła w kotłach niskoemisyjnych z zastosowaniem 
wysokogatunkowego paliwa jest do 40% niższy od ogrzewania za pomocą tradycyjnych kotłów 
węglowych. Praca kotła automatycznego, podobnie jak w kotłach olejowych i gazowych, sterowana 
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jest układem automatyki, pozwalającym utrzymać zadaną temperaturę w ogrzewanych 
pomieszczeniach oraz regulację temperatury w ciągu doby. Ponadto palenisko w tego typu kotłach 
wyposażone jest w układ samoczyszczący. W małych kotłach uzupełnianie zasobnika węglowego 
odbywa się raz na 3-6 dni, bez konieczności dodatkowej obsługi. Węgiel dozowany jest do paleniska 
za pomocą podajnika mechanicznego w dokładnych ilościach, gdzie następnie jest spalany pod 
nadmuchem powietrza zapewniając żądany komfort cieplny pomieszczeń. Ponadto ilość 
wytwarzanego popiołu jest niewielka, co jest spowodowane efektywnym spalaniem oraz tym, że kotły 
te przystosowane są do spalania odpowiednio przygotowanych wysokogatunkowych rodzajów węgla. 
Użycie paliwa złej jakości może spowodować zapchanie podajnika paliwa lub powstanie zbyt dużej 
zgorzeliny w palenisku, co grozi uszkodzeniem kotła. W urządzeniach tych nie można spalać również 
odpadów komunalnych i bytowych, powodujących trudne do oszacowania emisje, w tym również 
związków bardzo szkodliwych (jak np. dioksyny i furany), a co nadal jest popularne przy stosowaniu 
tradycyjnych palenisk węglowych. W wielu urządzeniach producenci dopuszczają spalanie biomasy 
w formie odpowiednio przygotowanych pelletów, ale również w ostatnim czasie coraz bardziej 
popularne stają się kotły opalane miałem węglowym wysokiej jakości. Początkowo urządzenia te 
pochodziły wyłącznie z importu. Obecnie istnieje duża grupa producentów krajowych oferujących 
nowoczesne zautomatyzowane kotły węglowe wraz ze stosownym atestem energetycznym i znakiem 
bezpieczeństwa ekologicznego. 

Kotły węglowe komorowe zasypowe 
W kotłach komorowych zasypowych paliwo spala się na ruszcie stałym, w dużej komorze spalania, 

mieszczącej porcję paliwa wystarczającą na okres pracy kotła od kilku do kilkunastu godzin, 
z cyklicznym ręcznym uzupełnianiem paliwa w komorze spalania. Kotły te wymagają obsługi. Kilka 
razy dziennie (kiedy jest zimno – częściej, kiedy jest ciepło – rzadziej) trzeba dosypać paliwo do 
komory kotła oraz przegrabić żar na ruszcie (aby usunąć popiół i żużel oraz zapewnić odpowiedni 
przepływ powietrza przez złoże paliwa). Regulacja procesu spalania w takim kotle praktycznie 
nie istnieje, toteż ich sprawności nie są wysokie. 

Kotły komorowe zasypowe, zwane również kotłami rusztowymi komorowymi, potocznie dzielone 
są na kotły ze spalaniem górnym i dolnym. Taki podział nie jest poprawny z technicznego punktu 
widzenia, dlatego też często te same kotły zaliczane są do jednej lub do drugiej grupy, w zależności 
od indywidualnej interpretacji osoby oceniającej. 

W kotle rusztowym komorowym o najprostszej konstrukcji, paliwo spala się na ruszcie 
znajdującym się w dolnej części komory paliwowej (powietrze doprowadzane jest od dołu pod ruszt), 
zaś spaliny – po przejściu przez całe paliwa – odprowadzane złoże są do wymiennika ciepła znad 
złoża paliwa,  u góry kotła. Po rozpaleniu kotła (po uzyskaniu odpowiednio dużej warstwy żaru na 
ruszcie), napełnia się paliwem pozostałą część komory paliwowej. Paliwo pali się początkowo tylko 
u dołu kotła. W miarę odgazowania paliwa, strefa żaru stopniowo rozszerza się do góry, aż po 
pewnym czasie obejmuje całą objętość złoża. Dla kotła tego typu potocznie stosowane bywa zarówno 
pojęcie kocioł z górnym spalaniem (częściej), jak i kocioł z dolnym spalaniem (rzadziej), w zależności 
od tego, co oceniający postrzega jako dominujący element procesu spalania – doprowadzenie 
powietrza do dolnej części złoża paliwa, czy odprowadzenie spalin z górnej części złoża paliwa. 
Z technicznego punktu widzenia, dla tego typu kotła poprawne jest pojęcie kocioł ze spalaniem 
w całej objętości złoża. W kotle pali się węglem w sortymencie „orzech” lub „kostka”. 

Kotły ze spalaniem w całej objętości złoża były w przeszłości stosowane do spalania koksu. 
Absolutnie nie powinny być stosowane do spalania paliw o wysokiej zawartości części lotnych (jak 
węgiel energetyczny), ze względu na niskie sprawności spalania i wysokie wskaźniki emisji 
szkodliwych zanieczyszczeń (w tym szczególnie związków rakotwórczych), chociaż znajdują jeszcze 
nabywców ze względu na niskie ceny. Mocno ograniczone są w nich również możliwości 
operatywnego dostosowania chwilowej mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania ciepła przez 
ogrzewane obiekty. Kotły ze spalaniem w całej objętości złoża nie są przedmiotem wsparcia 
wynikającego z programu. Kotły ze spalaniem w całej objętości złoża zastąpione zostały przez kotły 
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ze spalaniem w części złoża, które charakteryzują się wyższą efektywnością spalania i niższymi 
wskaźnikami emisji zanieczyszczeń. W kotle paliwo spala się na ruszcie znajdującym się w dolnej 
części komory paliwowej (powietrze doprowadzane jest od dołu pod ruszt), zaś spaliny odprowadzane 
są do wymiennika ciepła z dolnej części złoża paliwa, u dołu kotła. Stosowane potocznie dla tego typu 
kotła pojęcie kocioł z dolnym spalaniem nie budzi wątpliwości, jednakże z technicznego punktu 
widzenia poprawne jest pojęcie kocioł ze spalaniem w dolnej części złoża. Kotły tego typu 
wykorzystywane są do spalania węgla w sortymencie „orzech” lub „groszek”. 

W nowoczesnych kotłach ze spalaniem w części złoża stężenia związków węglowodorowych 
i tlenku węgla w spalinach wylotowych są wielokrotnie niższe. Znacząco wyższe są uzyskiwane 
sprawności spalania oraz możliwości operatywnego dostosowania chwilowej mocy kotła do 
aktualnego zapotrzebowania ciepła przez ogrzewane obiekty. Szczególnie dużym powodzeniem 
cieszą się kotły zasilane miałem węglowym. Współczesne kotły tego typu dorównują – pod względem 
ekonomiki – kotłom z podajnikiem automatycznym. Wśród kotłów zasypowych występuje tak 
ogromna rozmaitość rozwiązań konstrukcyjnych, że często napotyka się na trudności 
z jednoznacznym określeniem ich typu (dolnego, czy górnego spalania). Punktem wyjścia zatem do 
stwierdzenia możliwości udzielenia wsparcia w ramach programu jest potwierdzenie odpowiednim 
certyfikatem faktu ekologicznej jednostki grzewczej. 

Kotły gazowe 
Kotły gazowe c.o. są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej osiągającej nawet 96%. Ze 

względu na funkcje, jakie może spełniać gazowy kocioł c.o. mamy do wyboru: 
·kotły jednofunkcyjne, służące wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń (mogą być one jednak 

rozbudowane o zasobnik wody użytkowej), 
·kotły dwufunkcyjne, które służą do ogrzewania pomieszczeń i dodatkowo do podgrzewania wody 

użytkowej (w okresie letnim pracują tylko w tym celu). 
Kotły dwufunkcyjne pracują z pierwszeństwem podgrzewu wody użytkowej (priorytet c.w.u.), tzn. 

kiedy pobierana jest ciepła woda, wstrzymana zostaje czasowo funkcja c.o. Biorąc pod uwagę 
rozwiązania techniczne, w ramach tych dwóch typów kotłów można wyróżnić: kotły stojące 
i wiszące. Ponadto mogą być wyposażone w otwartą komorę spalania (powietrze do spalania 
pobierane z pomieszczenia, w którym się znajduje) i zamkniętą (powietrze spoza pomieszczenia, 
w którym się znajduje). W obu przypadkach spaliny wyprowadzane są poza budynek kanałem 
spalinowym. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się również kotły kondensacyjne. 
Uzyskuje się w nich wzrost sprawności kotła poprzez dodatkowe wykorzystanie ciepła ze skroplenia 
pary wodnej zawartej w odprowadzanych spalinach (kondensacja), co wpływa również na obniżenie 
emisji zanieczyszczeń w spalinach. 

Kotły olejowe 
Kotły olejowe są bardzo podobne w budowie do kotłów gazowych. Różnice występują głównie po 

stronie palników. W kotłach olejowych instalowane są palniki nadmuchowe z jednostopniową (praca 
w trybach zał-wył) lub dwustopniową regulacją zapewniającą bardziej ekonomiczną pracę systemu 
grzewczego (kilka stopni pracy palnika). Średnia sprawność nominalna kotłów olejowych 
renomowanych producentów wynosi do 94%. Kotły olejowe, po wymianie palnika, mogą być 
eksploatowane również jako gazowe.  Podobnie jak w przypadku kotłów gazowych wśród olejowych 
występują kotły kondensacyjne, jednak w przypadku kotłów olejowych udział pary wodnej 
w spalinach jest zdecydowanie mniejszy niż w kotłach gazowych, co powoduje, że zysk energetyczny 
też jest mniejszy. Zaletami kotłów olejowych jest możliwość stosowania ich na obszarach 
nie objętych siecią gazową. Wadą z kolei jest wysoka cena paliwa oraz konieczność magazynowania 
oleju w specjalnych zbiornikach. 

Kotły na pelety drzewne 
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Kotły automatyczne na pellety (paliwo granulowane) i brykiety drzewne wyposażone są 
w automatyczny system podawania paliwa oraz doprowadzania powietrza do spalania. Nie wymagają 
stałej obsługi, mogą współpracować z automatyką pogodową. Paliwo umieszcza się w specjalnym 
zasobniku, skąd jest pobierane przez podajnik z napędem elektrycznym sterowany automatycznie 
w zależności od warunków atmosferycznych. Automatycznie steruje także wentylatorem dozującym 
powietrze do spalania. Paliwo uzupełnia się co kilka dni, tym rzadziej, im większy jest zasobnik. 

Kotły elektryczne 
Kotły elektryczne przeznaczone są do instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Zastosowane 

elektroniczne układy sterujące zapewniają pracę kotła w cyklu automatycznym, łatwą obsługę oraz 
wysoki komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach. Na polskim rynku oferowane są w różnych 
wersjach umożliwiających dobór urządzenia najlepiej dopasowanego do potrzeb użytkownika. 
Dostępne są moce od 4 kW do 24 kW. Przy instalacji kotła elektrycznego nie potrzeba budowy 
komina, wkładów kominowych ani specjalnych pomieszczeń na kotłownię. Kotły elektryczne mają 
wersje jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. W obu przypadkach mogą działać jako przepływowe (na 
bieżąco ogrzewają przepływającą wodę) lub akumulacyjne (gromadzą nagrzaną wodę w cieplnie 
izolowanym zbiorniku o dużej pojemności). Przepływowe sprawdzają się przede wszystkim przy 
nowoczesnych instalacjach o małej pojemności zładu (wody grzejnej w obiegu). Utrzymanie stałej 
temperatury w pomieszczeniach osiąga się w nich przez precyzyjną regulację intensywności 
ogrzewania. 

Przy instalacjach tradycyjnych, o dużym zładzie, przydatny jest kocioł akumulacyjny. Ma dużą 
pojemność wodną, nawet do stu litrów. Stałość temperatury osiąga się w tym przypadku nie przez 
precyzyjne i szybkie reagowanie na zmiany temperatury, lecz przeciwnie, dzięki dużej bezwładności 
cieplnej układu. Składa się na nią duża masa ciężkich członowych grzejników żeliwnych i spora ilość 
wody w instalacji. Na wszelkie zmiany temperatury (np. wskutek otworzenia okna) układ reaguje 
z opóźnieniem. Kocioł taki kosztuje zwykle znacznie więcej niż przepływowy. Jednakże 
w użytkowaniu jest wyraźnie tańszy, m.in. dzięki możliwości dziennego wykorzystywania ciepła 
zgromadzonego nocą, kiedy obowiązuje tańsza taryfa. Kotły elektryczne wytwarza się w wersjach 
zarówno stojącej, jak i wiszącej, w obudowie zwykłej lub wykończonej elegancko, a więc urządzenie 
nie psuje wystroju pomieszczenia. 

Alternatywą dla źródeł energii opartych na paliwach kopalnych są odnawialne źródła energii. 
„Program” w założeniach nie zamyka możliwości wykorzystania tych źródeł i zawiera analizę 
ekologiczno-energetyczną oraz ekonomiczną realizacji tych przedsięwzięć głównie po stronie 
wykorzystania lokalnych zasobów biomasy (słoma, drewno). 

Pompy ciepła 
Pompa ciepła jest urządzeniem, które odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza – 

i przekazuje je do instalacji c.o. i c.w.u., ogrzewając w niej wodę, albo do instalacji wentylacyjnej 
ogrzewając powietrze nawiewane do pomieszczeń. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do 
znacznie cieplejszych pomieszczeń jest możliwe dzięki zachodzącym w pompie ciepła procesom 
termodynamicznym. Do napędu pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilość pobieranej 
przez nią energii jest kilkakrotnie mniejsza od ilości dostarczanego ciepła. Pompy ciepła najczęściej 
odbierają ciepło z gruntu. Przez cały sezon letni powierzchnia gruntu chłonie energię słoneczną 
akumulując ją coraz głębiej, ilość zakumulowanego ciepła zależy oczywiście od pory roku. Aby 
odebrać ciepło niezbędny jest do tego wymiennik ciepła, który najczęściej wykonywany jest z długich 
rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych powlekanych tworzywem. Przepływający nimi czynnik 
ogrzewa się od gruntu, który na głębokości około 2 m pod powierzchnią ma zawsze dodatnią 
temperaturę. 
Ze względu na niską temperaturę wytwarzaną w pompie ciepła (optymalnie ok. 30-40°C) odradza się 
stosowanie ogrzewania pompą ciepła wraz z tradycyjnymi grzejnikami lub z systemem mieszanym 
kaloryferowo-podłogowym. Minimalna temperatura c.o. z kaloryferami wynosi 50°C. 
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Solarne podgrzewanie wody 
Sercem systemu solarnego jest kolektor słoneczny. W Polsce stosuje się dwa główne typy 

kolektorów, a mianowicie kolektory płaskie i rurowe (próżniowe). Oba typy różnią się oczywiście 
budową co z kolei ma wpływ na ich sprawność oraz, jak to zwykle bywa, na cenę. Kolektory 
próżniowe charakteryzują się wyższą sprawnością aniżeli kolektory płaskie. Dodatkowo można je 
montować na powierzchniach pionowych (np. na ścianie budynku) lub płasko na powierzchniach 
poziomych (np. na dachu). W przypadku kolektorów płaskich, dla naszej szerokości geograficznej 
należy montować je z kątem pochylenia wynoszącym od 35° do 45°C. Wszystkie rodzaje kolektorów 
należy montować od strony południowej, gdzie nasłonecznienie jest największe. Zasada działania 
układu kolektorów słonecznych jest stosunkowo prosta. Słońce ogrzewa absorber kolektora i krążący 
w nim nośnik ciepła, którym zazwyczaj jest mieszanina wody i glikolu. Nośnik ciepła za pomocą 
pompy obiegowej (rzadziej grawitacyjnie) transportowany jest do dolnego wymiennika ciepła, gdzie 
przekazuje swoją energię cieplną wodzie. Regulator solarny włącza pompę obiegową w przypadku, 
gdy temperatura w kolektorze jest wyższa od temperatury w dolnym wymienniku. W praktyce 
przyjmuje się, że opłacalny uzysk energii słonecznej jest możliwy przy różnicy temperatur powyżej 
3K. Gdy różnica ta będzie mniejsza może się okazać, że zużyta energia elektryczna na pracę pompki 
obiegowej przewyższa wartością uzyskaną energię słoneczną. W przypadku gdy promieniowanie 
słoneczne nie wystarcza do nagrzania wody do wymaganej temperatury, to wówczas musimy dogrzać 
ją przy wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł energii. Przypadek ten pokazuje jedną z głównych 
wad układów wykorzystujących energię słoneczną, a mianowicie ich dużą zależność od zmiennych 
warunków pogodowych co wprowadza konieczność równoległego stosowania układów opartych 
o energię konwencjonalną, które będą mogły wspomagać oraz w razie konieczności zastąpić energię 
słoneczną. Ponadto dla optymalnego wykorzystania energii słonecznej powinno stosować się 
podgrzewacze zasobnikowe do magazynowania energii. 

W niniejszym „Programie” nie wskazano konkretnych producentów urządzeń pozostawiając 
ostateczny wybór użytkownikowi. Podstawowym wymogiem stawianym przez „Program” jest, 
w przypadku urządzeń grzewczych, posiadanie świadectwa badań energetycznych i w przypadku 
kotłów na paliwa stałe świadectwa „na znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydanego przez 
uprawnione do tego instytuty i laboratoria badawcze. 

8.2.3 Termomodernizacja instalacji wewnętrznych i „skorupy” budynku 
Obecnie w Polsce na ogrzewanie budynków zużywane jest kilkakrotnie więcej energii niż dla 

takich samych budynków w innych krajach o podobnym klimacie.  Zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię cieplną obiektu mieszkalnego osiągane jest głównie poprzez zmniejszenie strat ciepła dla 
przegród zewnętrznych – poprzez ocieplenie ścian, stropodachów (dachów), stropów nad piwnicami, 
a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto zmniejszenie współczynnika infiltracji 
powietrza zewnętrznego przez nieszczelności (głównie okna i drzwi) powoduje znaczące zmniejszenie 
strat ciepła na ogrzewanie zimnego powietrza wentylacyjnego. 

Inną ważną przyczyną wysokiego zużycia ciepła jest niska sprawność wewnętrznej instalacji 
ogrzewania. Doświadczenia z audytów energetycznych pokazują, iż przedsięwzięcia 
termorenowacyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii nawet o 60%. Wadą tych 
przedsięwzięć jest duża wysokość ponoszonych na ten cel nakładów inwestycyjnych, lecz należy mieć 
również na uwadze, że żywotność tego typu inwestycji wynosi, co najmniej 20 lat. 

8.3 Charakterystyka ekologiczna programu ograniczania niskiej emisji 
Dla przeprowadzenia analizy porównawczej różnych przedsięwzięć wpływających na 

optymalizację zużycia energii, zastosowana metoda musi respektować jednolite kryteria.  Program 
nie dotyczy jednego obiektu, dla którego możliwe byłoby przeprowadzenie szczegółowego audytu 
energetycznego i tym samym wyznaczenie efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych 
rozważanych przedsięwzięć. 
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Metodologia budynku standardowego jest jednym z czynników prowadzenia rozliczeń związanych 
z uzyskanym dofinansowaniem WFOŚiGW w sytuacji, gdyby Gmina Łask zdecydowała o ubieganiu 
się o wsparcie z tego Funduszu. Zatem dla określenia podstawowych parametrów budynku typowego 
konieczne będzie sięgnięcie po dane ogólnodostępne – w tym przypadku dane GUS. 

8.3.1 Zmiana rocznych emisji zanieczyszczeń w wyniku wymiany kotła  
W wyniku zastosowania nowoczesnych urządzeń grzewczych zastępując stare nieefektywne kotły 

węglowe zmniejsza się przede wszystkim emisja zanieczyszczeń gazowych i lotnych. W przypadku 
tlenków azotu, przy zastosowaniu niektórych technologii, występuje wzrost ich emisji, spowodowane 
to jest zwiększeniem temperatury w komorze spalania kotła, co tworzy warunki sprzyjające 
powstawaniu tzw. termicznych tlenków azotu. Z kolei przy spalaniu biomasy wzrasta emisja pyłu, co 
wynika ze zdecydowanie większej ilości spalanego paliwa w stosunku do węgla. Do obliczeń ilości 
emitowanych rocznie zanieczyszczeń w przypadku wymiany kotłów zastosowano wskaźniki emisji 
opisane w poniższej tabeli. 

Tabela 34. Wskaźniki niskiej emisji dla kotów starej i nowej generacji (źródło: NFOŚiGW – 
Program KAWKA) 
Wskaźniki niskiej 
emisji węgiel [kg/GJ] paliwa gazowe 

[kg/GJ] 
Olej opałowy 
[kg/GJ] Biomasa [kg/GJ] 

kotły starej generacji 
NOx 0,158 0,0500 0,0700 0,080 
SOx 0,900 0,0005 0,1400 0,011 
CO2 93,740 55,8200 76,5900 0,000 
PM10 0,225 0,0005 0,0030 0,480 
PM2,5 0,201 0,0005 0,0030 0,470 
Benzo(a)piren 0,00027 0,00000000000 0,00001 0,000121 
kotły nowej generacji 
NOx 0,165 0,0500 0,0700 0,091 
SOx 0,450 0,0005 0,1400 0,011 
CO2 93,740 55,8200 76,5900 0,000 
PM10 0,078 0,0005 0,0030 0,034 
PM2,5 0,070 0,0005 0,0030 0,033 
Benzo(a)piren 0,000000079 0,00000000000 0,00001 0,00001 

Poniższa tabela przedstawia wielkość obecnie generowanej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy 
Łask. 

Tabela 35. Emisja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń generowanych przez pokrycie 
zapotrzebowania na energię cieplną w 2014 roku (źródło: opracowanie własne) 
Rodzaj 
paliwa 

Zużycie 
[GJ] 

Emisja 
NOx [kg] 

Emisja SOx 
[kg] 

Emisja CO2 
[kg] 

Emisja 
PM10 [kg] 

Emisja 
PM2,5 [kg] 

Emisja 
B(a)P [g] 

biomasa 4 981,539 398,523 54,797 0,000 2 391,139 2 341,324 602,766 
gaz 4 540,036 227,002 2,270 253 424,836 2,270 2,270 0,000 
olej 
opałowy 21 336,758 1 493,573 2 987,146 1 634 182,305 64,010 64,010 213,368 
węgiel i 
ekogroszek 615 135,664 97 191,435 553 622,098 57 662 817,141 138 405,524 123 642,268 166 086,629 
SUMA 645994,00 99 310,533 556 666,311 59 550 424,282 140 862,944 126 049,872 166 902,763 

Wielkość prognozowanej emisji zanieczyszczeń (niska emisja) na terenie Gminy Łask generowanej 
przez kotły wyższej sprawności przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 36. Prognoza emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń generowanej przez pokrycie 
zapotrzebowania na energie cieplną po zmianie źródeł ciepła w roku 2020 (źródło: opracowanie 
własne) 

 Zużycie [GJ] Emisja NOx 
[kg] 

Emisja SOx 
[kg] Emisja CO2 [kg] Emisja 

PM10 [kg] 
Emisja 
PM2,5 [kg] 

Emisja 
B(a)P 
[g] 

biomasa 4 981,54 453,320 54,797 0,000 169,372 164,391 49,815 

gaz 4 540,04 227,002 2,270 253 424,836 2,270 2,270 0,000 

olej opałowy 21 336,76 1 493,573 2 987,146 1 634 182,305 64,010 64,010 213,368 
węgiel i 
ekogroszek 615 135,66 101 497,385 276 811,049 57 662 817,141 47 980,582 43 059,496 48,596 

SUMA 645994,00 103 671,280 279 855,262 59 550 424,282 48 216,234 43 290,168 311,779 

Efekty zastosowania na terenie Gminy Łask programu wymiany kotłów na instalacje wyższej 
sprawności (reedukacja emisji zanieczyszczeń) zaprezentowano w kolejnej tabeli oraz na wykresie. 

Tabela 37. Prognozowana wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łask 
w wyniku wymiany instalacji na kotły nowej generacji (źródło: opracowanie własne) 

Redukcja emisji 
Emisja NOx 
[kg] 

Emisja SOx 
[kg] 

Emisja 
CO2 [kg] 

Emisja PM10 
[kg] 

Emisja PM2,5 
[kg] 

Emisja B(a)P 
[g] 

- 4 360,747 276 811,049 0,000 92 646,709 82 759,705 166 590,984 

 
Rysunek 20. Prognozowana redukcja niskiej emisji w wyniku wymiany na rok 2020 (źródło: 

opracowanie własne) 
Emisja [kg] po wymianie kotła dla przykładowego budynku standardowego (dom jednorodzinny) 

przedstawia się następująco: 
·Paliwo: węgiel, 
·Powierzchnia budynku: 71,8 m2, 
·Zużycie: 108,8 GJ (4 t). 
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Emisja po wymianie na nowoczesny kocioł grzewczy. 
Tabela 38. Emisja [kg] po wymianie kotła na nowoczesny dla przykładowego budynku 

standardowego (źródło: opracowanie własne) 

Wskaźnik niskiej emisji 
stary 

kocioł 
[kg/GJ] 

emisja [kg] przed 
wymianą kotła 

nowy kocioł 
[kg/GJ] 

emisja [kg] po 
wymianie kotła na 

nowoczesny 
NOx 0,158 17,1904 0,165 17,952 
SOx 0,900 97,92 0,450 48,96 
CO2 93,740 10198,912 93,740 10198,912 

PM10 0,225 24,48 0,078 8,4864 
PM2,5 0,201 21,8688 0,070 7,616 

Benzo(a)piren 0,00027 0,029376 0,000000079 8,5952E-06 
SUMA  10360,40058  10281,92641 

Efekt wymiany kotła na przyłącze do sieci ciepłowniczej. 
Tabela 39. Emisja [kg] po wymianie kotła na przyłącze do sieci ciepłowniczej dla przykładowego 

budynku standardowego (źródło: opracowanie własne) 

Nr Pozycja Wartość Jednostka 
1 Średnia powierzchnia budynku 71,80 m2 
2 Zapotrzebowanie energetyczne budynku - ogrzewanie 108,80 GJ/rok 

3 Zapotrzebowanie energetyczne budynku - ogrzewanie 1,515 GJ/m2/rok 

4 Wskaźnik emisji spalania węgla na cele grzewcze 0,094 Mg CO2/GJ 

5 Wskaźnik emisji po podłączeniu do sieci 0,00 Mg CO2/GJ 

6 Uniknięta emisja 10,20 Mg CO2 

7 Koszt termomodernizacji jednego obiektu 10 000,00 zł/dom 

Efekt wymiany kotła na przyłącze do sieci gazowe. 
Tabela 40. Emisja [kg] po wymianie kotła na przyłącze do sieci gazowej dla przykładowego 

budynku standardowego (źródło: opracowanie własne) 

Nr Pozycja Wartość Jednostka 
1 Średnia powierzchnia budynku 71,80 m2 
2 Zapotrzebowanie energetyczne budynku - ogrzewanie 1,515 GJ/m2/rok 

3 Wskaźnik emisji spalania węgla na cele grzewcze 0,094 Mg CO2/GJ 

4 Wskaźnik emisji po podłączeniu do sieci 0,00 Mg CO2/GJ 

5 Uniknięta emisja 10,20 Mg CO2 
6 Koszt termomodernizacji jednego obiektu 7 000,00 zł/dom 

8.3.2 Efekty zastosowania odnawialnych źródeł energii 
Gęstość promieniowania słonecznego na terenie Gminy Łask wynosi ok. 1022-1048 kWh/m2. Jest 

to wartość wskazująca maksymalny potencjał produkcji energii w przypadku bezstratnej konwersji 
energii słonecznej na energię elektryczną. Sprawność modułów dostępnych na rynku to jednakże ~ 
15%, stąd też szacunkowy uzysk energii z 1 m2 instalacji fotowoltaicznej wynosi 165 kWh/rok i jest 
to jeden z najwyższych rezultatów jakie można odnotować w skali krajowej. 
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Moc instalacji fotowoltaicznej rekomendowanej dla zasilania domu jednorodzinnego to 4 kW 
(16 modułów fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ok. 25,6 m2). Roczny szacowany uzysk energii 
to 4 224 kWh. Koszt budowy wynosi ok. 8 000 zł/kW zainstalowanej mocy. Żywotność modułów 
fotowoltaicznych deklarowana przez producentów wynosi od 20 do 25 lat, a produkcja energii poza 
okresowymi przeglądami odbywa się całkowicie bezobsługowo. 

Oprócz konwersji na energię elektryczną, energia słoneczna może zostać wykorzystana za 
pośrednictwem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz 
wspomagania systemów ogrzewania. Ponieważ w systemach tych brak jest możliwości odsprzedania 
nadwyżek wytworzonego ciepła, tak jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej oddawanej 
do sieci, stąd każda inwestycja musi zostać dostosowana do szacunkowego zużycia wody w obiekcie 
– szczególnie ważny jest dobór wielkości zasobnika na podgrzewaną wodę. 

Szacowana powierzchnia czynna kolektorów dedykowana dla zasilenia domu jednorodzinnego 
wynosi 5 m2. Powierzchnia ta pozwoli wygenerować rocznie ok. 4 675 kWh energii cieplnej. Koszt 
kompleksowej budowy takiej instalacji to ok. 14 000 zł. 

Tabela 41. Mocne i słabe strony instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

·Duża żywotność 
·W zasadzie bezobsługowa eksploatacja 
·Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do sieci 
elektroenergetycznej 
·Uproszczona procedura administracyjna dla 
mikroinstalacji do 40 kW 

·Duże wahania wytwarzanej energii na 
przestrzeni roku (bardzo niska wydajność w 
okresie zimowym) i doby 

KOLEKTORY SŁONECZNE 
·Niski koszt początkowy inwestycji 
·Dobra wydajność nawet w okresach niskiego 
nasłonecznienia 
·Brak konieczności uzyskiwania pozwoleń 
lokalnych na realizację inwestycji 

·Niska rentowność 
·Konieczność konserwacji już po pierwszych 
kilku latach eksploatacji 
·Brak możliwości odsprzedaży nadwyżek 
wytworzonego ciepła 

Instalacje fotowoltaiczne są technologią, która sprawdza się nie tylko jako rozwiązanie komercyjne 
dla inwestorów i przedsiębiorców, ale z powodzeniem może być również stosowana w obiektach 
mieszkalnych. Ponieważ większość zabudowań zlokalizowanych na terenie gminy to domy 
jednorodzinne, rekomendowana moc instalacji to 4 kW, której powierzchnia wynosi około 16 m2. 
Instalacja w porze dziennej wykorzystywana będzie do pokrycia potrzeb gospodarstw domowych. 
W przypadku nadwyżek produkcji energii, będą one odsprzedawane do sieci elektroenergetycznej. 
Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 8 000 zł/kW mocy zamontowanej instalacji. Planowany 
uzysk energii z 1 kW zainstalowanej mocy wynosi 1 MWh/rok. 

Emisja [kg] po wymianie kotła dla przykładowego budynku standardowego (dom jednorodzinny) 
przedstawia się następująco: 

·paliwo: węgiel, 
·powierzchnia budynku: 71,8 m2, 
·zużycie: 108,8 GJ (4 t). 
Efekt zastosowania mikro instalacji fotowoltaicznych. 
Tabela 42. Emisja [kg] po zastosowaniu mikro instalacji fotowoltaicznej dla przykładowego 

budynku standardowego (źródło: opracowanie własne) 

Nr Pozycja Wartość Jednostka 
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1 Szacunkowa moc jednej instalacji 4,00 kW 

2 Roczny uzysk energii z 1 MW mocy instalacji 1,00 MWh/rok 

3 Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej w sieci 0,812 Mg CO2/MWh 

4 Łączny uzysk energii 4,00 MWh/rok 
5 Uniknięta emisja 3,25 Mg CO2 

6 Koszt inwestycyjny 8 000,00 zł/kW 
7 Łączny koszt inwestycyjny 32 000,00 zł/kW 

Instalacje kolektorów słonecznych to technologia umożliwiająca konwersję energii słonecznej na 
ciepło niezbędne do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Jest to rozwiązanie przewidziane 
w szczególności dla zabudowy jednorodzinnej. Rekomendowana jest wielkość instalacji 
o powierzchni czynnej wynoszącej 5 m2. Instalacja w porze dziennej wykorzystywana będzie do 
pokrycia potrzeb gospodarstw domowych. Niestety z uwagi na brak możliwości oddania nadwyżek 
wytworzonego ciepła do sieci konieczne jest zbudowanie zbiorników buforowych na ogrzaną wodę. 
Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 14 000 zł za instalację. 

Emisja [kg] po wymianie kotła dla przykładowego budynku standardowego (dom jednorodzinny) 
przedstawia się następująco: 

·paliwo: węgiel, 
·powierzchnia budynku: 71,8 m2, 
·zużycie: 108,8 GJ (4 t). 
Efekt zastosowania kolektorów słonecznych. 
Tabela 43. Emisja [kg] po zastosowaniu solarnego podgrzewania wody użytkowej dla 

przykładowego budynku standardowego (źródło: opracowanie własne) 

Nr Pozycja Wartość Jednostka 
1 Moc instalacji 4,00 kW 
2 Powierzchnia czynna kolektorów w jednej instalacji 5,00 m2 

3 Dzienny uzysk energii 12,50 MJ/m2 
4 Liczba dni słonecznych 275,00 dni 
5 Roczny uzysk energii z jednej instalacji 17 187,50 MJ 

6 Łączny roczny uzysk energii 17,19 GJ 
7 Wskaźnik emisji spalania węgla na cele grzewcze 0,094 Mg CO2/GJ 
8 Uniknięta emisja 1,62 Mg CO2 
9 Koszt budowy instalacji kolektorów słonecznych 14 000,00 zł/instalcję 
10 Łączny koszt inwestycyjny 14 000,00 zł 

8.4 Metodyczne i decyzyjne podstawy programu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
8.4.1 Cele programu 
Głównym celem Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łask jest redukcja ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw na cele grzewcze 
w indywidualnych budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Cel 
główny realizowany będzie poprzez cele cząstkowe: 

1. uświadomienie mieszkańcom Gminy zagrożeń środowiskowych wynikających z prowadzenia 
nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach poprzez akcję informacyjną, 
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2. wskazanie kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele grzewcze, 
3. wskazanie korzyści ekonomicznych na etapie eksploatacji wysokosprawnych urządzeń 

wykorzystujących paliwo stałe, 
4. wytworzenie mechanizmu zachęt finansowych dla przyspieszenia procesu modernizacyjnego 

(pod względem energetycznym) w budynkach. 
Celem technicznym realizacji programu jest wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach 

i/lub montaż instalacji solarnych dla wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz pomp 
ciepła. 

Celem strategicznym Programu jest uzyskanie takich norm jakości powietrza, które przyczynią się 
do wyłączenia części strefy łódzkiej, w której zlokalizowana jest Gmina Łask z obszarów, w których 
doszło do przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 oraz przekroczeń 
wartości docelowej ozonu przyziemnego ze względu na ochronę zdrowia. Jako narzędzie do 
osiągnięcia tego celu przewiduje się realizację działań na rzecz wymiany niskosprawnych źródeł 
ciepła (na paliwo stałe) oraz pogłębienie działań optymalizujących zużycie energii w obiekcie – 
poprzez termoizolację podstawowych przegród zewnętrznych (ocieplenie ścian, dachów/stropów nad 
ostatnią ogrzewaną kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). 

Wszelkie możliwe wsparcie zewnętrzne (ze źródeł preferencyjnych) dla jednostki samorządu 
terytorialnego w zakresie realizacji Programu jest możliwe jedynie przy wykazaniu pozytywnego 
efektu ekologicznego. Korzyści ekonomiczne (eksploatacyjne) wynikające z wymiany źródła ciepła 
interesują przede wszystkim użytkowników urządzeń. Dla nich efekt ekologiczny jest sprawą ważną 
lecz nadal wtórną, zatem wymierne korzyści ekonomiczne z realizacji zadań modernizacyjnych dla 
użytkownika (ewentualne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz niższe zaangażowanie 
środków własnych na etapie inwestycyjnym) wykorzystane zostaną do osiągnięcia celów 
środowiskowych. Generalnie zakłada się jednak prowadzenie działań na rzecz wsparcia 
inwestycyjnego mieszkańców głównie w oparciu o zaangażowanie środków zewnętrznych. 

8.4.2 Propozycje działań (wymiana źródeł ciepła, prace termorenowacyjne) 
Termomodernizacja obejmuje wszystkie działania zmierzające do obniżenia zapotrzebowania 

budynków na energię cieplną, spośród których można wymienić przykładowo: 
·zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, 
·zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych, 
·likwidacja miejsc nieizolowanych lub słabiej izolowanych, w których występują szczególnie duże 

straty ciepła, 
·modernizację systemu grzewczego, 
·modernizację systemu wentylacyjnego, 
·podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, 
·modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
·zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 
·implementacja systemów zarządzania energią. 
Rezultaty działań termomodernizacyjnych są sprawą niezwykle indywidualną, uzależnioną od 

takich czynników jak wiek i stan techniczny budynku, rodzaj zastosowanych technologii czy 
kompleksowość prowadzonej modernizacji, aczkolwiek teoretyczne efekty wybranych działań 
termomodernizacyjnych prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 44. Zestawienie działań wraz z szacunkową oszczędnością energii (źródło: Dr hab. inż. 
Jan Norwisz, dr inż. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywności użytkowania ciepła grzewczego 
elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju) 

Rodzaj działania Szacunkowa oszczędność energii 
Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki i urządzeń 

sterujących 5-15% 

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji, przeprowadzenie regulacji 
hydraulicznej i zamontowanie zaworów 

w pomieszczeniach 
10-20% 

Wprowadzenie podzielników kosztów 10% 

Wprowadzenie ekranów za grzejnikami 2-3% 

Uszczelnienie drzwi i okien 3-5% 

Wymiana okien na okna o niższym współczynniku przenikania 
ciepła 10-15% 

Izolacja zewnętrznych przegród budowlanych 10-15% 

Z uwagi na zmienność rezultatu prowadzonej termomodernizacji, celem rozpoczęcia procesu 
modernizacyjnego konieczne jest przeprowadzenie audytu budynku, w ramach którego ocenie 
poddany zostanie stan techniczny budynku. Szczegółowe warunki dotyczące efektywności 
energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 328 Rozporządzenia, budynki 
publiczne, produkcyjne, gospodarcze i zbiorowego zamieszkania powinny być tak zaprojektowane 
i wykonane, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku 
zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, a w okresie 
letnim ograniczyć ryzyko przegrzewania. Powyższy wymóg odnosi się w szczególności do 
projektowanych instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ciepłej wody użytkowej 
i oświetlenia. 

Obok zastosowania odnawialnych źródeł energii podstawową metodą redukcji emisji jest 
termomodernizacja. Jednym z elementów, który nadaje się do osobnego wyodrębnienia jest wymiana 
lokalnych kotłów węglowych wykorzystywanych do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej w budynkach mieszkalnych. 

Najszybszy efekt energetyczny, ekologiczny i ekonomiczny w działaniach termomodernizacyjnych 
można osiągnąć poprzez wymianę źródła ciepła i/lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 
W związku z tym ten obszar działań będzie przedmiotem bezpośredniej realizacji – w ramach 
wdrażania PONE do roku 2020 na terenie Gminy Łask. 

Tabela 45. Proponowane działania wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Łask (źródło: 
opracowanie własne) 

Wymiana źródeł ciepła 
Nr Pozycja Wartość Jednostka 
1 Ilość mieszkań na terenie gminy 10956,00 sztuk 
2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 71,80 m2 
3 Łączna powierzchnia mieszkań 786 838,00 m2 

4 Zapotrzebowanie energetyczne budynków - 
ogrzewanie 645 994,00 GJ/rok 

5 Zapotrzebowanie energetyczne budynków - 
ogrzewanie 0,821 GJ/m2/rok 
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6 Ilość obiektów posiadających ogrzewanie 
węglowe 95,22 % 

7 Ilość obiektów posiadających ogrzewanie 
węglowe 10 432,00 sztuk 

8 Ilość obiektów objętych wymianą źródła ciepła 22,20 % 

9 Ilość obiektów objętych wymianą źródła ciepła 2 315,00 sztuk 

10 Wskaźnik emisji spalania węgla na cele 
grzewcze 0,098 Mg CO2/GJ 

11 Wskaźnik emisji spalania biomasy - Mg CO2/GJ 

12 Uniknięta emisja 13 373,49 Mg CO2 

13 Koszt termomodernizacji jednego obiektu 8 000,00 zł/mieszkanie 

14 Łączny koszt inwestycyjny 83 456 000,00 zł 
15 Koszt jednostkowy unikniętej emisji 6 240,41 zł/Mg CO2 

Tabela 46. Proponowane działania termomodernizacyjne na terenie Gminy Łask (źródło: 
opracowanie własne) 

Termomodernizacja obiektów mieszkalnych 
Nr Pozycja Wartość Jednostka 
1 Ilość mieszkań na terenie gminy 10 956,00 sztuk 
2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 71,80 m2 
3 Łączna powierzchnia mieszkań 786 838,00 m2 

4 Zapotrzebowanie energetyczne budynków - 
ogrzewanie 645 994,00 GJ/rok 

5 Zapotrzebowanie energetyczne budynków - 
ogrzewanie 0,821 GJ/m2/rok 

6 Ilość obiektów objętych termomodernizacją 19,80 % 

7 Ilość obiektów objętych termomodernizacją 2 169,00 sztuk 

8 Redukcja zapotrzebowania na ciepło po 
termomodernizacji 20,00 % 

9 Łączna redukcja zapotrzebowania na ciepło 25 571,56 GJ 

10 Wskaźnik emisji spalania węgla na cele 
grzewcze 0,098 Mg CO2/GJ 

11 Uniknięta emisja 2 506,01 Mg CO2 

12 Koszt termomodernizacji jednego obiektu 50 000,00 zł/mieszkanie 

13 Łączny koszt inwestycyjny 108 450 000,00 zł 

14 Koszt jednostkowy unikniętej emisji 43 275,92 zł/Mg CO2 

8.5 Propozycje działań w ramach POP Strefa Łódzka 
Analizy wyników obliczeń modelowania w powietrzu stężeń przeprowadzone na potrzeby 

niniejszego Programu wykazują, że przyczyną ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 
oraz benzo(a)pirenu odpowiedzialna jest emisja powierzchniowa pochodząca z sektora komunalno-
bytowego. W związku z tym, głównym działaniem naprawczym służącym osiągnięciu poziomu 
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dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest redukcja emisji dokonana 
przez zmianę sposobu ogrzewania budynków z węglowego na gazowe lub bezemisyjne. 

W ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Łódzkiej proponuje się wprowadzenie 
następujących działań: 

·Opracowanie i wdrożenie planu lub programu mającego na celu ograniczenia niskiej emisji 
w strefie łódzkiej, obejmującego: 
᠆  podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymianę na ogrzewanie elektryczne ok. 805 700 m2 

powierzchni ogrzewanej indywidualnie paliwami stałymi lub 
᠆  wymianę na ogrzewanie gazowe/nowoczesne piece retortowe ok. 886 270 m2 powierzchni 
ogrzewanej indywidualnie paliwami stałymi. 
·Budowa lub rozbudowa sieci scentralizowanych ciepłowniczych systematyczne podłączanie do 

sieci cieplnej budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, zakładów 
przemysłowych, spółek miejskich publicznej lub wymian wymiana ogrzewania węglowego), o ile jest 
możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 

·Budowa lub rozbudowa sieci gazowej i doprowadzenie jej do budynków mieszalnych, budynków 
użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, spółek miejskich publicznych lub wymiana 
ogrzewania węglowego), o ile jest możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 

·Modernizacja i remonty dróg na terenie miast województwa łódzkiego, w tym szczególnie 
likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych. 

·Budowa lub rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej, w tym 
w pierwszym rzędzie: 
᠆ budowa odcinków dróg rowerowych pozwalających na połączenie w jeden ciąg dróg już 
istniejących, szczególnie w centrum miasta, 

᠆ budowa parkingów rowerowych, szczególnie zlokalizowanych w pobliżu kluczowych celów 
podróży (wyższe uczelnie, szkoły, urzędy administracji lokalnej i państwowej, obiekty kultury), 
a także w pobliżu węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej, 

᠆ prawidłowa organizacja ruchu na styku ruch rowerowy - ruch samochodowy, pozwalająca na 
bezpieczne korzystanie z roweru. 
·Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesień z częstotliwością najlepiej 1 raz w tygodniu. 
·Podjęcie uchwał w sprawie dokumentów planistycznych wynikających z ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym. 
·Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania 

odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł 
ciepła, termomodernizacji, promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i inne. 

·Wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie 
odpadów (śmieci) na terenach prywatnych posesji. 

8.6 Propozycje działań promocyjnych i edukacyjnych 
Istnieje szeroki wachlarz form promowania racjonalnego gospodarowania energią. Wybór 

najbardziej odpowiednich zależy między innymi od grup docelowych oraz budżetu. 
Kampania informacyjna powinna być zawsze skierowana do określonej grupy docelowej. Grupa ta 

musi być tak dobrana, aby przekazywane w kampanii informacje były dostosowane do potrzeb osób, 
do których kampania jest skierowana (mają tu znaczenie m.in.: wiek, płeć, status społeczny). Dla 
Gminy Łask w ramach PONE proponuje się skierowanie działań promocyjnych przede wszystkim do 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy. Przyjmując założenie, że gmina chce przekonać 
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właścicieli domów do zmiany źródła ogrzewania, to oprócz bezpośredniego kontaktu z właścicielem 
posiadłości, można również wykorzystać pośrednią grupę zawodową dostarczającą usługi 
właścicielom domów prywatnych np. specjalistów od ogrzewania. Kierując kampanię do specjalistów 
zajmujących się ogrzewaniem, a jednocześnie pozostających w stałym kontakcie z właścicielami 
i gospodarzami domów, trafia się do tych mieszkańców, którzy są zainteresowani ewentualną zmianą 
systemu grzewczego. 

Propozycje form promowania i przekazu informacji w ramach PONE dla Gminy Łask: 
·SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 
Proponuje się organizowanie cyklicznych spotkań z mieszkańcami min. raz na pół roku, 

poprzedzonych informacją w lokalnej prasie, na stronie internetowej, ogłoszeniu w Urzędzie 
Miejskim itp. Plusem tej formy promocji są przede wszystkim niskie koszty oraz dobra skuteczność 
(w przypadku zaadresowania do odpowiedniej grupy osób). W trakcie spotkań z mieszkańcami 
powinny zostać poruszone propozycje działań na terenie gminy oraz potencjalne możliwości 
dofinansowań na wymianę kotłów grzewczych, montaż technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii itp. Mieszkańcy mogą również zgłaszać aktualne problemy zamieszkanego terenu oraz 
propozycje ewentualnych działań w ramach planowanych inwestycji. 

·INFORMACJA I PROMOCJA 
Rekomenduje się bieżące informowanie mieszkańców o możliwościach realizacji działań w ramach 

PONE m.in. możliwością wymiany kotłów grzewczych, montażu OZE, poprzez: 
᠆ broszury i ulotki, 
᠆ informacje wysyłane pocztą tradycyjną (lub elektroniczną), 
᠆ artykuły w lokalnej prasie, 
᠆ umieszczanie informacji na stronie internetowej, 
᠆ przekazywanie informacji Sołtysom poszczególnych Sołectw w Gminie. 
·EDUKACJA 
W ramach niniejszego dokumentu przewiduje się również przeprowadzenie szeregu działań 

edukacyjnych skierowanych głównie do mieszkańców Gminy Łask. 
Zachęca się przeprowadzenie wykładu dotyczącego zrównoważonego gospodarowania energią, 

oszczędności energii dzięki wprowadzeniu działań niskoemisyjnych (np. wymianie kotła, montażu 
OZE) oraz możliwości pozyskania dofinansowań. W trakcie ankietyzacji na terenie gminy Łask 
zaobserwowano dość wysoki stopień zainteresowania działaniami związanymi z modernizacją 
budynków czy wymianą kotłów. W związku z tym proponuje się zaproszenie zainteresowanych na 
spotkanie z specjalistą, tak aby mieszkańcy gminy mogli posiąść niezbędną wiedzę w tym zakresie. 
Dzięki przemyślanie przeprowadzonej edukacji na tym szczeblu prognozuje się wzrost wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Łask oraz wzrost przeprowadzanych modernizacji 
źródła ciepła. 

W ramach działań związanych z edukacją ekologiczną rekomenduje się również wprowadzenie 
szeregu działań skierowanych do najmłodszych mieszkańców gminy Łask. Działania w tym zakresie 
obejmują zaproszenie ekspertów, którzy w sposób przystępny zaprezentują dzieciom temat ochrony 
natury i oszczędzania energii. Program edukacyjny powinien obejmować zagadnienia dotyczące 
energii elektrycznej, ciepła, przemian energetycznych, ukazanych dzieciom przystępnie w formie 
zabawowej, poprzez bajki i gry. Również prezentację zagadnień racjonalnego korzystania z energii 
w przystępnej dla dzieci i dowcipnej formie (np. bajki lub historyjki). Ponadto zachęca się 
bezpośrednie zaangażowanie dzieci poprzez organizowanie np. „Dnia Ziemi”, „Dnia sprzątania 
Świata”, organizowanie konkursów ekologicznych, „Coś z niczego” - czyli tworzenie z materiałów 
wtórnych/odpadowych/recyklingowych przedmiotu użytecznego, itp. 
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9. Sposoby ograniczania emisji CO2 
9.1 Metodologia doboru działań 
Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac  

i uwarunkowań sprzyjających redukcji emisji CO2. Działania te mogą zostać pogrupowane 
w następujące struktury. 

Pierwszym podziałem jest podział zadań z uwagi na sposób, w jaki wpływają na redukcję emisji 
dwutlenku węgla, w ramach którego wyszczególnić można: 

·Działania służące redukcji zużycia energii finalnej na terenie gminy. Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych, ma w tym przypadku charakter pośredni – redukując zużycie energii, obniża się 
zużycie paliw kopalnych (w szczególności węgla), które są głównym źródłem szkodliwych emisji. 
Przykładem takich działań jest chociażby termomodernizacja obiektów publicznych. 

·Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
w których źródła emisji (takie jak lokalne kotły węglowe) zastępowane są przez nowoczesne 
rozwiązania wykorzystujące paliwa mniej szkodliwe dla środowiska (np. wymiana kotła węglowego 
na gazowy) lub odnawialne źródła energii, w ramach których emisje zostają zredukowane do zera (np. 
kolektory słoneczne wytwarzające ciepło, instalacje fotowoltaiczne generujące energię elektryczną). 

Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział z uwagi na podmiot 
odpowiedzialny za ich realizację. W tej kategorii wyróżnić można: 

·działania realizowane przez struktury administracyjne, 
·działania realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie są uzależnione 

bezpośrednio od aktywności gminy/miasta, aczkolwiek istotna jest rola samorządu w promocji 
i upowszechnianiu pożądanych z punktu środowiskowego zachowań. 

Działania te zostały opracowane na podstawie danych zebranych w ramach przeprowadzonej 
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Zwrócono przede wszystkim uwagę na obszary 
problemowe wskazane w rozdziale 6.5. 

9.2 Oddziaływanie planowanych działań na środowisko 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask wskazuje kierunki działań w dziedzinie ochrony 

środowiska nastawiając się przede wszystkim na zmniejszenie emisji spalin. Wszystkie proponowane 
działania kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. W Planie wskazano przedsięwzięcia, które 
zamierzają podjąć konkretne podmioty aby osiągnąć zamierzony cel poprawy jakości powietrza. 

Działania te będą miały w większości jedynie pozytywne oddziaływanie na poszczególne 
komponenty środowiska. Niemniej, część z inwestycji służących zmniejszeniu uciążliwości niskiej 
emisji może mieć uboczne, negatywne skutki dla środowiska. Możliwa jest jednak ocena 
i minimalizacja tego wpływu wybierając odpowiednie projekty, oraz nadzorując estetyczne 
wykonanie. Działania zapisane w Planie będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo 
możliwych krótkotrwałych, odwracalnych negatywnych oddziaływań, które mają znacznie mniejszą 
skalę oraz wagę. Przedsięwzięcia te, jakkolwiek same w sobie są bezsprzecznie proekologiczne, to 
lokalnie mogą powodować oddziaływanie środowiskowe. 

Na etapie budowy i termomodernizacji będą to m.in.: 
·naruszenia powierzchni ziemi, 
·wytwarzanie odpadów budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas 

ziemnych, 
·emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych. 
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W celu ograniczenia prawdopodobnie negatywnego oddziaływania na środowisko w trakcie 
realizacji przedmiotowych działań należy podjąć przede wszystkim środki zapobiegawcze, tj.: 
zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko dla 
poszczególnych przedsięwzięć z realizacji Planu, egzekucja zapisów określonych w decyzjach 
administracyjnych, regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w przepisach 
prawnych. Ponadto Gmina Łask ma na uwadze konsolidację informacji o stanie i ochronie środowiska 
(obecnie są one w posiadaniu różnych podmiotów – WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo 
Powiatowe, Urząd Gminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i inne), wzmocnienie 
(finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnej służb ochrony środowiska. 
Potencjalne negatywne oddziaływanie w/w inwestycji na środowisko można ograniczyć do 
racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór 
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ wielkość wywoływanych 
przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych 
uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Ponadto 
prawidłowy uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie 
eksploatacji inwestycji, także pozwoli istotnie ograniczyć te oddziaływania. 

Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą: 
·prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy/termomodernizacji, 

w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych, 

·selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym firmom do 
unieszkodliwienia lub odzysku, 

·prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów społecznych. 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca robót powinien opracować 

Informację Zasad Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy Wykonywaniu Robót Budowlanych (tzw. 
Informacja BIOZ). Dokument ten określa prawidłowy sposób prowadzenia prac z zachowaniem 
wymagań ochrony środowiska, BHP oraz ogólne uwagi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. 
Postępowanie zgodnie z Informacją BIOZ w sposób znaczący ograniczy negatywne oddziaływanie na 
środowisko. 

9.3 Aspekty organizacyjne 
Realizacja założeń PGN dla Gminy Łask podlega Burmistrzowi Łasku. Zadania wskazanie w Planie 

oraz wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej  będą realizowane przez jednostki organizacyjne 
urzędu i jednostki podległe gminie. Za koordynację działań określonych w Planie jest odpowiedzialny 
wyznaczony wydział Urzędu Miejskiego w Łasku. Bieżący nadzór realizacji Planu podlega 
osobie/osobom koordynującej. 

Jednocześnie niezbędne będzie zbieranie informacji na temat inwestycji zmniejszających emisję 
wśród wszystkich podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy. 

Rolą koordynatora będzie zbieranie wszystkich informacji na temat działań zapisanych w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask. 

Wydziały lub osoby, które bezpośrednio będą zaangażowane w realizowanie, wdrażanie, 
monitoring lub ewaluację zaplanowanych działań będą zaangażowane w: 

·działalność promocyjną i edukacyjną; 
·pomoc interesariuszom w przejściu procedury administracyjnej; 
·przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji; 
·pozyskanie środków finansowych; 
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·przekazywanie informacji o realizowanych zadaniach, ewentualnych trudnościach 
w realizowaniu zadań i propozycjach zmiany zadań. 

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się m.in. wykorzystanie personelu 
pracującego w Urzędzie Miejskim, ale i osób spoza Urzędu, tj. doradców zewnętrznych, firm 
konsultingowych i innych jednostek. Osobą koordynującą Plan jest osoba oddelegowana do realizacji 
ww. zadań przez Burmistrza Łasku. W sytuacji, gdy w Urzędzie pracownicy mają dużą i zakładającą 
się liczbę obowiązków, wskazane jest, aby zaangażowane były do realizacji ww. zadań konsultanci 
zewnętrzni. 

Inwestycje, ujęte w Planie będą finansowane ze środków własnych Gminy oraz ze środków 
zewnętrznych. Środki pochodzące na realizację zadań powinny być ujęte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz budżecie Gminy. Dodatkowe środki zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji 
w formie bezzwrotnych dotacji lub pożyczek na preferencyjnych warunkach w ramach dostępnych 
środków krajowych i unijnych. Z uwagi na brak możliwości zaplanowania wydatków w budżecie do 
2028 r., szczegółowe kwoty ujęte w Planie będą przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych. 
W przypadku zadań długoterminowych zostanie oszacowane zapotrzebowanie na środki finansowe na 
podstawie dostępnych danych. W związku z powyższym w ramach corocznego planowania budżetu 
Gminy, wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wskazanych w Planie zadań są zobowiązane 
do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany cel. Zadania, na które nie uda się 
zabezpieczyć finansów ze środków własnych powinny być rozpatrywane pod kątem realizacji 
z dostępnych środków zewnętrznych. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia aktualizacji dokumentu proces ten będzie przebiegał 
zgodnie z niżej przedstawionym schematem. 

 
9.4 Specyfika poszczególnych metod redukcji emisji 
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału 

upatruje się w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła 
konwencjonalne, działania termomodernizacyjne obiektów oraz przedsięwzięcia poprawy 
efektywności energetycznej (w szczególności modernizacji oświetlenia), które sprzyjają obniżeniu 
zapotrzebowania energetycznego budynków i infrastruktury technicznej. 

Każde działanie rozpatrywać jednak należy nie tylko z perspektywy uzyskanego efektu 
ekologicznego i przypadającego kosztu inwestycyjnego, ale również korzyści i kosztów społecznych. 
Inwestycje w odnawialne źródła energii mogą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy przy 
eksploatacji nowopowstałych instalacji, ale jeżeli rozwój gminy skoncentrowany będzie wokół 
energetyki wiatrowej może to skutkować zaburzeniem naturalnego krajobrazu i tym samym odbić się 
negatywnie na kondycji sektora turystycznego. 

Stąd też przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy przeprowadzić analizę wad i zalet 
wybranych rozwiązań. 

9.4.1 Odnawialne źródła energii 
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9.4.1.1 Energetyka wiatrowa 
Na terenie województwa łódzkiego jedną z pierwszych elektrowni wiatrowych była elektrownia na 

Górze Kamieńsk. Składa się ona z 15 turbin każda o mocy 2 MW, co łącznie daje 30 MW mocy 
zainstalowanej. Na terenie gminy Łask odnotowuje się niewielkie możliwości do budowy elektrowni 
wiatrowych. Na terenie powiatu łaskiego potencjał do budowy elektrowni wiatrowych posiada jedynie 
gmina Widawa i Sędziejowice. 

Możliwości lokalizacyjne elektrowni wiatrowych na terenie województwa łódzkiego zostały 
przedstawione na poniższym rysunku. 

Zalety elektrowni wiatrowych: 
·nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, 
·mogą być lokalizowane w miejscach, gdzie stosowanie innych technologii jest niemożliwe, 
·duże farmy wiatrowe zapewniają miejsca pracy. 
Na terenie gminy Łask funkcjonuje mała turbina wiatrowa o mocy do 30 kw. Zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, lokalizacja 
elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od 
budynku mieszkalnego, jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni 
wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy 
techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). 
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Rysunek 21. Możliwości lokalizacyjne elektrowni wiatrowych na terenie województwa łódzkiego. 
Źródło: Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej 
województwa łódzkiego. 

9.4.1.2 Energetyka wodna 
W województwie łódzkim są dwie małe elektrownie wodne o mocy dużo większej niż pozostałe, 

których jest 35. Małe elektrownie wodne lokalizuje się na rzekach oraz sztucznych i naturalnych 
zbiornikach wodnych. Małe elektrownie wodne zlokalizowane na terenie powiatu łaskiego, znajdują 
się w następujących gminach. 

Tabela 47. MEW zlokalizowane na terenie powiatu łaskiego 

Lp. Miejscowość Rzeka Gmina Powiat Moc (kW) 
1. Podgórze Widawka Widawa Łaski 55 
2. Brzeski Ner Sędziejowice Łaski 30 
3. Kozuby Ner Sędziejowice Łaski 27 

Źródło: Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej 
województwa łódzkiego. 

Możliwości lokalizacyjne elektrowni wodnych na terenie województwa łódzkiego, zostały 
przedstawione na poniższym rysunku. 
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Rysunek 22. Możliwości lokalizacyjne elektrowni wodnych na terenie województwa łódzkiego. 
Źródło: Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej 

województwa łódzkiego. 
9.4.1.3 Energia geotermalna 
Potencjalne zasoby energii cieplnej zawarte w wodach geotermalnych przedstawia poniższa tabela 

i rysunek 25. 
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Tabela 48. Potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych w powiatach w mln tpu 1) 
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Rysunek 23. Potencjalne zasoby energii cieplnej wód geotermalnych w powiatach województwa 

łódzkiego. Źródło: Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce 
energetycznej województwa łódzkiego. 

  
Największe potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych występują 

w północnej części województwa, głównie w powiecie poddębickim. Najmniejszy potencjał mają 
zbiorniki leżące w południowej części województwa, w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, 
pajęczańskim oraz opoczyńskim. W latach 80-tych na terenie Polski i województwa łódzkiego 
dokonano szeregu wierceń otworów głębinowych w poszukiwaniu gazu ziemnego i ropy naftowej. 
Głębokość niektórych sięga nawet 5 kilometrów. Sytuację rozkładu temperatur na głębokościach 
500 m, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km przedstawiają rys. 9,10,11,12,13. Na głębokości 500 m różnica 
pomiędzy temperaturą najniższą i najwyższą nie przekracza 10°C, ale już na głębokości 4 km różnica 
temperatur oscyluje w granicach 40°C, czyli im głębiej tym różnica temperatur będących na tej samej 
głębokości znacznie wzrasta. Jednak wysokość temperatury na odpowiednich głębokościach nie jest 
jedynym czynnikiem decydującym o przydatności złoża. Drugim decydującym czynnikiem jest jego 
zasobność. Zasobność złoża na danej głębokości można stwierdzić na podstawie badań odwiertów. 
Zależy ona od miąższości, przepuszczalności oraz właściwości artezyjskich. Na podstawie licznych 
badań geologicznych stwierdzono, że dwa zbiorniki geologiczne dolnej kredy i dolnej jury, wykazują 
najlepsze właściwości artezyjskie, wodonośne i przepuszczalne. Są potencjalnie najzasobniejsze 
w energię cieplną oraz tworzą swoisty zbiornik wód geotermalnych osłonięty od doły warstwami 
nieprzepuszczalnymi. 
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9.4.1.4 Energia z biomasy 
W Polsce wśród OZE największe znaczenie ma biomasa, która może być używana na cele 

energetyczne w procesach bezpośredniego spalania (np. drewno, słoma), przetwarzana na paliwa 
ciekłe (np. estry oleju rzepakowego, alkohol) bądź (np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni 
ścieków, gaz wysypiskowy). Powszechne jej wykorzystanie na cele energetyczne może stymulować 
rozwój wsi i rolnictwa. Rozwój energetyki oparty o produkcję biomasy kreuje nową gałąź gospodarki, 
wymagającą dużych nakładów pracy (m.in. przy zakładaniu i pielęgnacji plantacji energetycznych, 
zbiorze i transporcie biomasy, przygotowaniu jej do przerobu lub spalenia itp.), a więc wiąże się on 
z powstawaniem nowych miejsc pracy - głównie na obszarach wiejskich. Lokalna produkcja 
i wykorzystanie OZE znacząco wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia 
mieszkańców a ponadto dają gminom i małym miastom szansę na uniezależnienie się od paliw 
kopalnych dostarczanych z zewnątrz. Biopaliwa pochodzące z biomasy, ze względu na stan skupienia, 
można podzielić na stałe, płynne (bioetanol i biodiesel) oraz gazowe. 
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Rysunek 24. Potencjalna energia ze słomy w powiatach województwa łódzkiego. Źródło: Analiza 
możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej województwa 

łódzkiego. 

 

 
Rysunek 25. Potencjalna energia z drewna w powiatach województwa łódzkiego. Źródło: Analiza 

możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej województwa 
łódzkiego. 

Potencjał wykorzystania na terenie powiatu łaskiego, energii ze słomy oraz drewna, należy do 
średnich na tle powiatów województwa łódzkiego. 

9.4.1.5 Biogaz 
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Biogaz rolniczy 
Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest ona 

wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość, jak i parametry 
wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo 
energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna w biogazowi jest zazwyczaj sprzedawana 
operatorowi energetycznemu lub ewentualnie dostarczana bezpośrednio do pobliskich odbiorców. 
Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię 
do celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych. 

Szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić 
w 100% zapotrzebowanie na ciepło oraz energię elektryczną dla 200 domów jednorodzinnych. 
Ponadto odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, 
suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej 
efektywne wykorzystanie energii cieplnej ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się 
w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km). W związku z powyższym biogazownia może 
więc pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może 
uniezależnić odbiorców od stale rosnących cen nośników energii. 

Biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych 
Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które 

mają zastosowanie w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają 
stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną jak i elektryczną, 
energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych jest uzasadnione dla 
poprawienia rentowności tych usług komunalnych. Pozyskanie biogazu w celu sprzedaży energii jest 
uzasadnione tylko w większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio ponad 8 000-10 
000 m3/dobę. 

Biogaz wysypiskowy 
Na terenie województwa łódzkiego zlokalizowanych jest około 38 instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. Większość odpadów składowanych na poszczególnych wysypiskach 
nie podlega segregacji. Z powodu częstego braku odpowiednich uszczelnień masy składowanych 
odpadów, zasoby gazu wysypiskowego możliwe do pozyskania nie przekraczają 30-45% całkowitego 
potencjału powstającego na wysypisku gazu. 

9.4.1.6 Wykorzystanie energii słonecznej 
Aktualnie energia słoneczna w województwie łódzkim jest wykorzystywana głównie 

w Poddębicach, gdzie zamieszczone solary słoneczne są jednymi z największych w Polsce. Energia 
słoneczna wykorzystywana jest jeszcze w pojedynczych obiektach użyteczności publicznej 
i gospodarstwach domowych. Poniższy rysunek przedstawia wykorzystanie energii słonecznej 
w województwie łódzkim, oraz zaznaczone kolorem zielonym planowane wykorzystanie energii 
słonecznej. 
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Rysunek 26. Wykorzystanie energii słonecznej w powiatach województwa łódzkiego. Źródło: 

Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej województwa 
łódzkiego. 

9.5 Termomodernizacja 
To bardzo pojemny termin, z którym powiązać można wszystkie działania zmierzające do 

obniżenia zapotrzebowania budynków na energię cieplną, spośród których można wymienić 
przykładowo: 

·zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, 
·zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych, 
·likwidacja miejsc nieizolowanych lub słabiej izolowanych, w których występują szczególnie duże 

straty ciepła, 
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·modernizacja systemu grzewczego 
·modernizacja systemu wentylacyjnego, 
·podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, 
·modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
·zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 
·implementacja systemów zarządzania energią. 
Rezultaty działań termomodernizacyjnych są sprawą niezwykle indywidualną, uzależnioną od 

takich czynników jak: wiek i stan techniczny budynku, rodzaj zastosowanych technologii czy 
kompleksowość prowadzonej modernizacji, teoretyczne efekty wybranych działań 
termomodernizacyjnych prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 49. Zestawienie działań wraz z szacunkową oszczędnością energii 

Rodzaj działania Szacunkowa oszczędność energii 
Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki i urządzeń 

sterujących 
5-15% 

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji, przeprowadzenie 
regulacji hydraulicznej  

i zamontowanie zaworów  
w pomieszczeniach 

10-20% 

Wprowadzenie podzielników kosztów 10% 

Wprowadzenie ekranów za grzejnikami 2-3% 

Uszczelnienie drzwi i okien 3-5% 

Wymiana okien na okna o niższym współczynniku 
przenikania ciepła 

10-15% 

Izolacja zewnętrznych przegród budowlanych 10-15% 

Źródło: Dr hab. inż. Jan Norwisz, dr inż. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywności użytkowania 
ciepła grzewczego elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju 

Z uwagi na zmienność rezultatu prowadzonej termomodernizacji, celem rozpoczęcia procesu 
modernizacyjnego konieczne jest przeprowadzenie audytu budynku, w ramach którego ocenie 
poddany zostanie stan techniczny budynku i jego klasa energetyczna. 

Tabela 50. Klasyfikacja energetyczna budynków  

Klasyfikacja energetyczna budynków 
Wg Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu 
Klasa energetyczna Ocena energetyczna Wskaźnik EA 

[kWh/m2 rok] 
Okres budowania 

A+ Pasywny Do 15  
A Niskoenergetyczny Od 15 do 45  
B Energooszczędny 45 do 80  
C Średnio 

energooszczędny 
80 do 100  

D Średnio energetyczny ( 
spełniający aktualne 
wymagania prawne) 

100 do 150 Od 1999 roku 

E Energochłonny 150 do 250 Do 1998 roku 
F Wysoko energochłonny Ponad 250 Do 1982 roku 
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Źródło: Dr hab. inż. Jan Norwisz, dr inż. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywności użytkowania 
ciepła grzewczego elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju 

Szczegółowe warunki dotyczące efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

Zgodnie z §328 Rozporządzenia budynki publiczne, produkcyjne, gospodarcze i zbiorowego 
zamieszkania powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby ilość ciepła, chłodu i energii 
elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było 
utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, a w okresie letnim ograniczyć ryzyko przegrzewania. 

Powyższy wymóg odnosi się w szczególności do projektowanych instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. 

9.6 Rekuperator 
Rekuperacją nazywamy proces odzyskiwania energii cieplnej w celu jej ponownego wykorzystania. 

Energia cieplna jest odzyskiwana z wszelkiego rodzaju gazów odpadkowych oraz spalin. Zjawisko 
rekuperacji wykorzystywane jest w układach wentylacyjnych. Proces rekuperacji w wentylacji, polega 
na odzyskiwaniu ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza oraz oddaniu tego ciepła do powietrza 
nawiewanego. Jednakże świeże powietrze nie miesza się z powietrzem zużytym. Napływające do 
budynku świeże powietrze ma temperaturę zbliżoną do temperatury, jaka panuje wewnątrz 
pomieszczenia. Dzięki temu wystarczy je tylko dogrzać, co wymaga mniejszego zużycia energii. 

Rekuperacja jest procesem odzyskiwania energii cieplnej w celu jej ponownego wykorzystania. 
W tym przypadku energia cieplna odzyskiwana jest z wszelkiego rodzaju gazów odpadkowych oraz 
spalin. Zjawisko to wykorzystywane jest w układach wentylacyjnych. Proces rekuperacji 
w wentylacji, polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza wywiewanego i zużytego oraz oddaniu tego 
ciepła do powietrza nawiewanego. Urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie w praktyce takiego 
procesu jest rekuperator. Dzięki rekuperatorowi następuje odzysk ciepła z wentylacji. Sprawność 
odzysku ciepła najlepszych urządzeń przekracza 90%. 

ZASADA DZIAŁANIA 
Rekuperator składa się z dwóch wentylatorów – wywiewnego i nawiewnego – oraz wymiennika 

ciepła, w którym powietrze dopływające do wnętrza domu ogrzewa się od cieplejszego powietrza 
wywiewanego. Są w nim montowane także filtry zatrzymujące zanieczyszczenia – czystsze powietrze 
w domu to dodatkowa korzyść z jego zastosowania. Istnieją trzy podstawowe rodzaje rekuperatorów: 

·rekuperator z wymiennikiem krzyżowym, 
·rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym, 
·rekuperator z wymiennikiem obrotowym (bębnowym). 
Najsprawniejszym spośród wyżej wymienionych urządzeń jest rekuperator z wymiennikiem 

przeciwprądowym, który jest udoskonaloną wersją wymiennika krzyżowego. Ich sprawność sięga 
nawet 90%.  Poniższy schemat przedstawia budowę oraz zasady działania takiego rekuperatora. 
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Rysunek 27. Rekuperator - zasada działania (źródło: http://www.color-

system.com.pl/graphic/rekuperator_1.jpg) 
INSTALACJA 

Taki system na pewno łatwiej zainstalować w domu dopiero budowanym niż w już wykończonym. 
Wynika to z konieczności doprowadzenia do prawie wszystkich pomieszczeń przewodów, którymi 
jest transportowane powietrze nawiewane i wywiewane. Przewody te mają znaczną średnicę (co 
najmniej kilkanaście centymetrów wraz z izolacją, którą zaleca się stosować), więc trudno je ukryć 
w istniejących zakamarkach. By nie szpeciły wnętrz, przewody trzeba zabudować, a to oznacza 
kłopotliwe prace budowlane. Montaż systemu rekuperacji najlepiej połączyć z generalnym remontem 
pomieszczeń. Jeśli się na to zdecydujemy, poza komfortem wynikającym z możliwości sterowania 
wentylacją i oczyszczania powietrza możemy liczyć na to, że zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania, a więc także jego koszt, zmaleją o 20-30% w stosunku do sytuacji, gdy w domu działała 
wentylacja grawitacyjna. 

Zastosowanie rekuperatora znacząco redukuje straty ciepła w budynku. Wentylacja i wymiana 
powietrza odpowiada bowiem nawet za ok. 40-60% strat cieplnych. 
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Rysunek 28. Rekuperator - rozkład strat ciepła w budynku (źródło: 

http://www.oxen.com.pl/?gclid=CPesrJGG3sECFZQZtAod8EQA8g) 
9.7 Domy pasywne 
Dom pasywny jest domem, który ma bardzo niskie zużycie energii na potrzeby grzewcze (15 

kW/m2/rok), a komfort termiczny jest zapewniony za pośrednictwem pasywnych źródeł ciepła.  
Dom energooszczędny oznacza budynek, który zużywa określoną niską energię przy wysokiej 

sprawności urządzeń i innych instalacji wewnątrz budynku. 
Energochłonność budynku jest to obliczony stosunek rocznego zużycia do zapotrzebowania - może 

być odniesiony do kubatury lub powierzchni użytkowej rozpatrywanego budynku. 
Budynki pasywne i energooszczędne mają bardzo charakterystyczną architekturę: 
·zwarta bryła na planie kwadratu bądź prostokąta, tak aby zminimalizować powierzchnię ścian 

zewnętrznych i dachu, 
·część północna pozbawiona jest okien, 
·wejście do budynku oraz otwory okienne znajdują się po stronie południowej, 
·budynek powinien mieć 1,5 lub maksymalnie 2,5 kondygnacji, 
·okna powinny być niskoemisyjne. Izolacja okna nie zależy tylko od szyby ale 

i także od ramy, 
·fundamenty powinny być ocieplone i zaizolowane, 
Domy pasywne wymagają nie tylko zastosowania najwyższej jakości materiałów, ale również 

szczególnego podejścia w procesie projektowania. Dlatego też, technologie pasywne możliwe są do 
zastosowania w zasadzie tylko w nowobudowanych obiektach. 

9.8 Sterowanie oświetleniem ulicznym i idea Smart Street Lighting 
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Smart Street Lighting to hasło określające ogólnie ideę inteligentnego racjonalizowania zużycia 
energii elektrycznej na oświetlenie ulic. Systemy takie w zależności od zaawansowania 
technologicznego charakteryzują się różnymi funkcjami. Najprostsze aspirujące do tej grupy są 
systemy oparte na czasowym ograniczaniu mocy oświetlenia w późnych godzinach nocnych. 
W przypadku takich systemów nie można mówić jednak o inteligentnym sterowaniu, a jedynie 
odczytywaniu teoretycznych potrzebnych poziomów oświetlenia z tabeli kalendarza. Tego typu 
systemy zostają wypierane przez, porównywalne kosztowo a posiadające zdecydowanie więcej 
funkcji i dające zdecydowanie większe możliwości oszczędzania energii, systemy sterowników 
inteligentnych, komunikujących się między sobą poprzez sieć zasilania. 

Takie rozwiązanie zapewnia komunikację bez konieczności drogich inwestycji w sieć komunikacji. 
Podstawowe funkcje inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic, placów i parków to: 

·sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie lub 
wyłączanie lamp oraz funkcje ograniczania ich mocy, możliwa jest automatyczna modyfikacja 
oczekiwanego poziomu oświetlenia w zależności od warunków na drodze (zwiększony ruch, 
zmniejszona widoczność czy przypadki szczególne jak nocne imprezy sportowe); w niektórych 
przypadkach system, zachowując swą funkcjonalność, nie może ściemniać oświetlenia, 

·grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie rożnych algorytmów sterowania dla różnych 
grup lamp; gdy z tej samej instalacji zasilane jest oświetlenie drogi osiedlowej i drogi o większym 
nasileniu ruchu dla obu przypadków są ustalane inne programy oszczędzania aby drogi były 
oświetlone zgodnie z normami, 

·zliczanie zużycia energii elektrycznej poszczególnych lamp i grup lamp czy też dodatkowych 
urządzeń zasilanych z tej samej instalacji np. oświetlenie świąteczne; dzięki temu ułatwione jest 
rozliczanie podmiotów odpowiedzialnych za oświetlenie w poszczególnych częściach większej 
instalacji; np. w przypadku gdy za część oświetlenia odpowiada wspólnota mieszkańców a za część 
zarząd dróg, bez problemu można odczytać i rozliczyć bieżące zużycie energii elektrycznej każdej 
części systemu oświetleniowego, 

·detekcję prawidłowego działania latarni, w przypadku awarii system może powiadomić operatora 
i ekipy serwisowe o konieczności interwencji np. przesyłając wiadomość SMS, 

·detekcję nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb. 
Najbardziej rozbudowanym systemem inteligentnego oświetlenia ulic jest system działający w Oslo 

oparty o technologie firmy Echelon. Kilka lat działania tego systemu dowiodło, że oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej sięgają 70% bez wyłączania oświetlenia, które jest niedopuszczalne 
przez normy. System ma jednak taką możliwość. W przypadku konieczności wyłączenia oświetlenia 
poszczególnych ulic czy nawet pojedynczych lamp, operator systemu może, jednym kliknięciem 
myszy przy komputerze systemu nadrzędnego, włączyć lub wyłączyć lampę lub grupę lamp. Operator 
systemu również ma dostęp on-line do bieżących danych dotyczących sprawności lamp oraz stanów 
liczników energii znajdujących się w każdej oprawie lampy. Dzięki temu bardzo ułatwione jest 
rozliczanie podmiotów odpowiedzialnych za oświetlenie poszczególnych części miasta. 

Inteligencja systemów sterowania oświetleniem polega na dostosowywaniu poziomów natężenia 
oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników i wymogów ustanowionych przez obowiązujące 
normy. Aktualne regulacje prawne dopuszczają ograniczenie poziomów oświetlenia w przypadku 
zmniejszenia natężenia ruchu na danej drodze. Możliwe również jest dostosowanie mocy lamp 
ulicznych do warunków pogodowych. W tym celu montowane są czujniki natężenia ruchu oraz 
czujniki pogodowe. Inteligentny system zbiera informacje z czujników i w zależności od aktualnej 
sytuacji automatycznie dobiera algorytm sterowania oświetleniem. 

Bardzo ważną cechą tych systemów jest to, że algorytm sterowania może być różny w różnych 
punktach tej samej sieci – konieczne jest zapewnienie bardzo dobrego oświetlenia w miejscach 
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niebezpiecznych np. przy przejściach dla pieszych czy niektórych skrzyżowaniach, podczas gdy 
w pozostałych częściach tej sieci można zredukować moc. 

Zastosowanie systemów sterowania rodzi jednakże dodatkowy koszt inwestycyjny w postaci 
sterowników (koszt 400 zł netto na jeden punkt świetlny). Dodatkowo, dla zapewnienia komunikacji 
między sterownikami a operatorem systemu konieczne jest stosowanie koncentratorów. Im mniejszy 
obszar objęty sterownikami, tym mniejszą ilość koncentratorów należy zastosować. Alternatywą dla 
systemów sterowania oświetleniem jest rozwiązanie, które można określić jako zmienny profil 
obciążenia lub też uniwersalny profil redukcji. 

Zmienny profil obciążenia to rozwiązanie umożliwiające na zmniejszeniu mocy lampy 
(przygaszeniu) zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Harmonogram zapisywany jest 
w module sterującym montowanym indywidualnie w każdej oprawie i zawiera dwa parametry 
regulujące jego pracę: 

·Czas astronomiczny określający pory przygaszenia/rozjaśnienia lampy. 
·Określenie procentowe przygaszenia lampy (najczęściej w zakresie od 30 % - 100 % w krokach co 

5 %, aczkolwiek na rynku dostępne są również takie, które pozwalają jedynie na trzystopniową 
redukcję). 

Działanie systemu w zakresie redukcji natężenia strumienia świetlnego, może wyglądać 
następująco: 

Przyjmuje się średni dobowy czas świecenia na 11 godzin (na podstawie średniego rocznego czasu 
świecenia wynoszącego 4024  godziny): 

·Załączenie obwodów wg. czasu astronomicznego na 100 % natężenia strumienia świetlnego (80 % 
mocy) – 1 godzina po zmierzchu, gdy nie jest jeszcze zupełnie ciemno. 

·Zwiększenie mocy obwodów do 100 % natężenia strumienia świetlnego (100 % mocy) – 4 godziny 
(wieczorny okres największego ruchu samochodowego i pieszego). 

·Redukcja mocy obwodów do 60 % natężenia strumienia świetlnego (60 % mocy) – 
4 godziny –  między północą a godziną 4 rano, okres najmniejszego natężenia ruchu). 

·Zwiększenie mocy obwodów do 60 % natężenia strumienia świetlnego (80 % mocy) – 2 okres 
przed świtem, gdy ruch powoli się zwiększa, a nie jest już zupełnie ciemno (godzina 4 – 5 rano). 

Zgodnie z powyższym zestawieniem oszczędność w zużyciu energii wynosić będzie sumarycznie 
20 %. 

9.9 Kierunki działań w sektorze transportu 
9.9.1 Promocja ruchu rowerowego 
Sukces w przekonaniu społeczności miejskich do wykorzystywania roweru w podróżach wymaga 

przygotowania infrastruktury (dróg i parkingów rowerowych) oraz stworzenia mody na poruszanie się 
tym środkiem transportu (np. poprzez odpowiednią kampanię medialną). Sprawny system transportu 
rowerowego powinien spełniać następujące warunki podstawowe: 

·spójności, łącząc co najmniej wszystkie ważne źródła i cele podróży rowerowych oraz zapewniając 
powiązanie miejskich dróg rowerowych z trasami wybiegowymi z miasta, 

·bezpośredniości, zapewniając łatwe oraz w miarę możliwości szybkie poruszanie się po mieście, 
·wygody, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych (w zakresie geometrii dróg 

rowerowych, konstrukcji nawierzchni, itp.) i odpowiednie utrzymanie (np. odśnieżanie w okresie 
zimowym), 

·bezpieczeństwa, poprzez ograniczenie do minimum punktów kolizji z ruchem samochodowym 
oraz w miarę możliwości z ruchem pieszym, 
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·atrakcyjności i czytelności, poprzez powiązanie go z funkcjami miasta i potrzebami 
użytkowników. 

Nadanie priorytetu dla rozwoju ruchu rowerowego w obszarach miejskich powinno oznaczać: 
·tworzenie samodzielnych dróg rowerowych, prowadzonych w terenie niezależnie od układu 

drogowego, 
·tworzenie dróg dla rowerów w obrębie pasa drogowego, odizolowanych od jezdni 

i prowadzonych tak, by ograniczyć do minimum możliwości kolizji między rowerzystami 
a samochodami oraz między rowerzystami a pieszymi, 

·zgodę na przystosowywanie ulic do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów 
samochodowych (przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości pojazdów silnikowych do 30 km/h przy 
pomocy różnego rodzaju środków technicznych i odpowiedniej organizacji ruchu), poprzez: 
᠆ wydzielanie pasów dla rowerów na jezdni, jako tzw. wydzielonych pasów rowerowych (bardzo 
często o nawierzchni w innym kolorze niż kolor nawierzchni jezdni), 

᠆ wydzielanie pasów autobusowo-rowerowych lub trolejbusowo-rowerowych, 
᠆ dozwolenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych o ograniczonym 
ruchu i ograniczonej prędkości z ewentualnym wydzieleniem kontra pasa dla rowerów, 

᠆ wprowadzanie śluz rowerowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, 
᠆ wprowadzenie oznakowania dla rowerzystów (organizacyjnego i informacyjnego). 
·dopuszczanie ruchu rowerowego w strefach ruchu uspokojonego i w strefach pieszych, 

w szczególności w strefach zamieszkania, w dzielnicach willowych oraz na terenach zabytkowych. 
Bardzo ważnym elementem systemu rowerowego są urządzenia do parkowania rowerów 

(najczęściej lokalizowane przy wybranych przystankach transportu publicznego, w miejscach 
docelowych dla podróży odbywanych z wykorzystaniem roweru, np. wyższych uczelni) oraz 
zapewnienie możliwości przewozu rowerów w środkach transportu publicznego. Skutecznym 
sposobem promocji ruchu rowerowego jest ułatwianie dostępu do systemu poprzez wprowadzanie 
sieci wypożyczalni rowerów miejskich, z których korzystanie jest bezpłatne, za kaucją lub za 
niewielką opłatą. Jest to rozwiązanie wygodne zarówno dla mieszkańców miasta jak też osób 
przyjezdnych (np. turystów). 

9.9.2 Strefy ruchu pieszego 
Tworzenie możliwie najlepszych warunków dla ruchu pieszych oznacza konieczność 

podejmowania działań polegających na całkowitym lub częściowym zamykaniu ulic lub całych 
obszarów (dzielnic) dla ruchu samochodowego i przeznaczaniu ich wyłącznie dla pieszych (tzw. 
strefy ruchu pieszego). 

Strefy ruchu pieszego mogą być ważnym elementem systemu transportowego miasta pod 
warunkiem ich właściwego usytuowania i prawidłowego zorganizowania, w tym odpowiedniego 
powiązania z systemem transportu publicznego (długość dojść do strefy pieszej od przystanków 
transportu publicznego, lub parkingów powinna być nie większa niż 300 m). Organizacja strefy ruchu 
ograniczonego lub pieszego musi wiązać się: 

·z eliminacją bądź ograniczeniem penetracji obszaru samochodami osobowymi i ciężarowymi, 
·z eliminacją lub ograniczeniem do minimum punktów kolizji z innymi formami ruchu poprzez 

odpowiednią lokalizację obiektów będących w zainteresowaniu pieszych, 
·z minimalizacją fizycznych utrudnień w poruszaniu się pieszych (ograniczanie odcinków o dużych 

pochyleniach, odpowiednio zaprojektowane schody i krawężniki ulicy), 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 104



·ze stworzeniem dogodnych warunków środowiskowych (niski poziom hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza), 

·z odpowiednim wyposażeniem i urządzeniem przestrzeni (uliczne kawiarnie, ławki, place zabaw, 
atrakcyjne oświetlenie). 

9.9.3 Zarządzanie ruchem 
Rozwiązania z dziedziny organizacji i zarządzania ruchem stwarzają możliwość usprawnienia 

systemu transportowego przy znacznie mniejszych kosztach inwestycyjnych w porównania do 
kosztów rozwoju infrastruktury drogowej. 

Systemy zarządzania ruchem pełnią następujące podstawowe funkcje: 
·sterowania sygnalizacją świetlną, z możliwością wprowadzania priorytetów w ruchu dla środków 

transportu publicznego (autobusy, tramwaje, trolejbusy) oraz dla pojazdów znajdujących się w akcji 
ratunkowej (karetki pogotowia, straż pożarna), 

·monitorowania ruchu na wybranych kluczowych trasach, w tunelach i w newralgicznych punktach 
miasta, (z wykorzystaniem detektorów i kamer do wykrywania kolizji i innych zdarzeń 
wymagających interwencji), 

·informowania o sytuacji ruchowej (np. poprzez znaki o zmiennej treści, radio i Internet), 
·informowania o stanie środowiska (pogoda, stan zanieczyszczenie powietrza itp.), 
·szybkiego reagowanie w przypadku awarii pojazdów, 
·zarządzania parkingami, 
·zarządzanie robotami drogowymi, 
·zarządzanie taborem i dostawą towarów. 
Podstawowe znaczenie dla efektywnego zarządzania ruchem ma odpowiednie sterowanie ruchem 

ulicznym. Odejście od prostego sterowania poszczególnymi skrzyżowaniami na rzecz metod bardziej 
zaawansowanych, wykorzystujących dane o natężeniach, strukturze rodzajowej i kierunkowej ruchu, 
stwarza znacznie większe możliwości dostosowania sterowania ruchem do natężeń ruchu pojazdów 
i do wpływania na warunki ruchu. Dodatkowo, stosowane rozwiązania umożliwiają oddziaływanie na 
ruch w wybranych korytarzach transportowych lub też w wybranych obszarach miasta. Możliwe jest 
zatem realizowanie wybranych strategii zarządzania, np. poprzez ograniczanie dopływu ruchu do 
przeciążonych tras drogowych, czy też limitowanie dostępu do wyznaczonych stref z zamiarem 
„uspokojenia” ruchu. Bardzo istotnym walorem systemów zarządzania ruchem, jest możliwość 
zapewniania priorytetu pojazdom transportu publicznego. Wymaga to odpowiedniego przystosowania 
systemu detekcji pojazdów do rozpoznawania środków transportu publicznego (zwykle autobusów 
i tramwajów) i ich wyposażenia w odpowiednie nadajniki. Przyznawanie priorytetu może następować 
na poziomie lokalnym (np. na pojedynczym skrzyżowaniu) lub też na poziomie centralnym (poprzez 
odpowiednie komunikaty wysyłane z centrum zarządzania). 

Inteligentne Systemy Transportowe (ang. Intelligent Transportation Systems, ITS) to połączenie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową i pojazdami w celu 
poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia efektywności procesów transportowych oraz ochrony 
środowiska naturalnego. ITS wpływa na poprawę warunków podróżowania w zakresie 
multimodalnym – zajmując się prywatnymi i publicznymi środkami transportu drogowego, morskiego 
i lotniczego. 

ITS ma za zadanie poprawiać efektywność sieci komunikacyjnej i zapewniać bezpieczeństwo 
uczestników ruchu. Zastosowanie ITS ma neutralny wpływ na środowisko naturalne. Obniżenie emisji 
spalin jest priorytetem – dzięki sprawnemu zarządzaniu ruchem zmniejsza się stężenie CO2 w gęsto 
zamieszkanych centrach miast. Inteligentne systemy transportowe obejmują m.in. rozwiązania 
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dotyczące sterowania ruchem komunikacji miejskiej, wprowadzenie stref płatnych w centrum miast 
oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

Korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych: 
·Zwiększenie przepustowości sieci ulic o 20 – 25%, 
·Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wypadków o 40 – 80%), 
·Zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii (o 45 – 70%), 
·Poprawa stanu środowiska naturalnego (redukcja emisji spalin o 30 – 50%), 
·Poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców oraz pieszych, 
·Redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym, 
·Redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni, 
·Zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie (poprawa koniunktury gospodarczej). 

 
Rysunek 29. Schemat Inteligentnego Systemu Transportowego (oparacowanie własne) 
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9.9.4 Systemy Park&Ride 
System Parkuj i jedź (Park & Ride) polega na wykorzystaniu połączenia transportu indywidualnego 

z publicznym transportem zbiorowym. Celem jest ograniczenie samochodowego transportu 
indywidualnego, który jest rosnącym źródłem niskiej emisji z uwagi na duży wzrost liczby 
samochodów wykorzystywanych w codziennych podróżach do i z pracy. Dostępność miejsc 
parkingowych przy centrach przesiadkowych to jeden z elementów sukcesu takiego działania. Istotne 
jest również podnoszenie standardu usług transportu zbiorowego i zwiększenie dostępności obszarów 
miasta dla pasażerów komunikacji publicznej. Połączenie rozwiązań Parkuj i jedź z centrami 
przesiadkowymi to dobry sposób na ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta. 

Korzyści wynikające z systemu Park&Ride: 
·zmniejszenie natężeń ruchu samochodowego w obszarach śródmiejskich i zwiększenie 

efektywności transportu publicznego (rezygnacja z samochodu prowadzi do zwiększenia liczby 
użytkowników transportu publicznego), 

·zmniejszenie kosztów społecznych wynikających z zatłoczenia dróg (koszty czasu), 
·ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń od pojazdów samochodowych, 
·zmniejszenie liczby wypadków (w porównaniu do podróży samochodem, w przypadku kolei 

prawdopodobieństwo wypadku jest 30-krotnie mniejsze, a w przypadku autobusu 10-krotnie 
mniejsze), 

·możliwość ograniczania liczby miejsc parkingowych w centrum oraz poprawy warunków ruchu 
pieszego i rowerowego. 

9.9.5 Intermodalność 
Transport intermodalny polega na łączeniu podczas przewozu różnych gałęzi transportu w tej samej 

tzw. zintegrowanej jednostce ładunkowej. Ponadto, aby móc mówić o transporcie intermodalnym 
musi również występować jedna umowa przewozu, a za przebieg dostawy towaru odpowiedzialny 
musi być jeden wykonawca. Warunkiem funkcjonowania przewozu intermodalnego jest ponadto 
dyskretyzacja ładunku, co oznacza, że manipulacjom przeładunkowym podlega jedynie cała jednostka 
ładunkowa. 

Wad transportu intermodalnego jest niewiele, jednak mają spore znaczenie w kwestii ekonomicznej 
i infrastrukturalnej. Jednostki ładunkowe wykorzystywane w transporcie intermodalnym mają 
z reguły duże gabaryty i ogromną wagę. Przy przeładunku konieczne jest więc zastosowanie bardzo 
specjalistycznych, zaawansowanych i drogich urządzeń takich, jak dźwigi, suwnice, czy maszyny 
samojezdne. Co więcej: urządzenia te powinny być dostępne na każdej stacji lub każdym terminalu 
przeładunkowym. Transport intermodalny wymaga więc świetnej, bardzo drogiej i perfekcyjnie 
działającej infrastruktury oraz doskonałej organizacji. 

Z punktu widzenia firm spedycyjnych zorganizowanie świadczonych usług w formie transportu 
intermodalnego umożliwia poprawę jakości ich usług i znaczące zwiększenie szybkości dostaw. 
Ułatwia też organizację transportu i optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów 
transportowych, infrastrukturalnych i ludzkich. Z punktu widzenia firm korzystających z usług 
transportu intermodalnego (usługobiorców) niewątpliwą zaletą tej formy transportu jest możliwość 
ograniczenia kosztów spedycji, zwiększenie jednostek ładunkowych, większe bezpieczeństwo dostaw 
i skrócenie czasu ich trwania. 

9.9.6 Inne rozwiązania w zakresie poprawy mobilności 
Promocja pojazdów ekologicznie czystych i energooszczędnych czyli pojazdów o niskim 

zużyciu paliwa lub wykorzystujących paliwa alternatywne, w tym biopaliwa, gaz ziemny, LPG, 
wodór  oraz różne technologie m.in. systemy napędu elektrycznego lub hybrydowego spalinowo-
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elektrycznego. Pojazdy te w całym cyklu życia maja bardzo niewielki niekorzystny wpływ na 
środowisko. Promowanie wprowadzenia ich na rynek może przyczynić się do:  

•Poprawy efektywności energetycznej transportu – przez redukcję zużycia paliwa. 
•Ochrony klimatu – poprzez redukcję emisji CO2.  
•Poprawy jakości powietrza – poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. 
Logistyka miejska - stanowi narzędzie rozwiązywania problemów funkcjonowania wysoce 

zurbanizowanych obszarów - mikroregionów, jakimi są aglomeracje miejskie. Logistyka miejska 
proponuje zastąpienie dotychczasowego, nieskoordynowanego układu potoków przewozów przez 
zorientowany na klienta (mieszkańca miasta), skoordynowany pomiędzy przedsiębiorstwami lokalny 
system logistyczny, który jest szczególnie wrażliwy na potrzeby aglomeracji miejskiej. Logistyka 
w odniesieniu do aglomeracji wskazuje na konieczność zapewnienia optymalnych powiązań 
produkcyjno-przestrzennych, z uwzględnieniem kosztów, wydajności i usług świadczonych 
poszczególnym podmiotom, zakładając ekonomiczny i ekologiczny rozwój regionu. Celem logistyki 
miejskiej jest zatem połączenie w jedną, sterowalną całość aktywności wszystkich podmiotów 
gospodarczych działających na terenie miasta i zarządzanie tą siecią zdarzeń w sposób zapewniający 
pożądany poziom jakości życia i gospodarowania w mieście przy minimalnym poziomie kosztów, 
jednak z uwzględnieniem wymogów ekologii. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach - wzrost liczby środków transportu powoduje 
zagęszczenie ruchu i wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa występowania wypadków i kolizji 
drogowych. Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego należy do priorytetowych zadań 
instytucji zarządzających ruchem i infrastrukturą drogową. Działania w tym zakresie prowadzi się 
w różnym zakresie. W skali globalnej można tu wyróżnić politykę prowadzoną przez Komisję 
Europejską, która ukierunkowana jest na całkowitą eliminację występowania ofiar wypadków 
drogowych. Prowadzone są wielokierunkowe działania począwszy od przepisów w zakresie 
wyposażenia nowych pojazdów, poprzez ograniczenia w zakresie użytkowania dróg, do budowy 
nowej infrastruktury drogowej. Poziom działań lokalnych wyznaczany jest na podstawie potrzeb 
wewnętrznych poszczególnych państw. Na szczególną uwagę zasługują tu programy poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego ukierunkowane na konkretne lokalne potrzeby. Do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach wymagane jest zaangażowanie nie tylko instytucji publicznych, które 
zostały powołane do wykonywania tego typu zadań, ale także np. Policji. Różnorodność 
podejmowanych działań, m.in. na podstawie analiz statystycznych danych o wypadkach drogowych, 
pozwala zwiększyć skuteczność założonych celów. Szybki wzrost liczby środków transportu 
drogowego powinien zmuszać do podejmowania przemyślanych i opartych na analizach decyzji 
dotyczących organizacji ruchu drogowego na terenie miast, które zapewnią nie tylko bezpieczeństwo, 
ale także odpowiedni komfort poruszania się po drogach. Zbyt późne lub nieodpowiednie 
zareagowanie na zwiększające się natężenie ruchu prowadzi w konsekwencji do korkowania się dróg, 
utknięcia w nich komunikacji miejskiej (autobusów) i co za tym idzie do oburzenia nie tylko 
kierowców, ale i społeczeństwa. Monitorowanie rozkładu ruchu na drogach i miejsc występowania 
wypadków drogowych jest zatem jednym z bardziej istotnych działań, które mogą wpływać na 
poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wdrażanie nowych wzorców użytkowania - jednym z ważnych kierunków ogólnej polityki 
rozwojowej miast powinno być tworzenie warunków dla transportu, tak, aby system transportu 
miejskiego był wydajny, efektywny, bezpieczny i ekologiczny. Z kolei system transportowy powinien 
być podstawą kształtowania pożądanej struktury przestrzennej i funkcjonalnej miasta, stwarzając 
możliwości uczestniczenia w życiu społecznym wszystkim grupom ludności, także tym mniej 
zamożnym i obciążonym niepełnosprawnością. Wymaga to uwzględnienia wielu czynników 
z różnych sfer, zarówno na etapie planowania, jak też eksploatacji systemu transportowego.  

10. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 
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Działania przedstawione są według spójnego wzorca, który określa: 
·Nazwę zadania, 
·Adresata działania – podmiot, który będzie realizował zadanie i ponosił koszty jego realizacji, 
·Jednostkę odpowiedzialną – Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za 

monitorowanie realizacji zadania i wspieranie jego realizacji, 
·Okres realizacji – perspektywa czasowa realizacji zadania, 
·Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii – w przypadku zadań, których efektem jest 

zmniejszenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych bądź produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych efekt ekologiczny obliczany jest jako ilość MWh energii 
zaoszczędzonej/wyprodukowanej w przeciągu roku, 

·Efekt ekologiczny – redukcja zużycia energii – w przypadku zadań, których efektem jest 
zmniejszenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych - efekt ekologiczny obliczany jest jako ilość 
MWh energii zaoszczędzonej/wyprodukowanej w przeciągu roku, 

·Efekt ekologiczny – wzrost udziału energii pochodzącej z OZE – w przypadku zadań, których 
efektem jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych - efekt ekologiczny obliczany jest jako ilość 
MWh energii wyprodukowanej w przeciągu roku, 

·Efekt ekologiczny – redukcja emisji – efekt realizacji zadania w postaci zmniejszenia ilości CO2 
emitowanego do atmosfery, 

·Szacunkowy koszt działania – koszt realizacji działania w zaproponowanym wariancie, 
Każde ze wskazanych działań ma charakter rekomendacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych 

celów, stąd też zaprezentowany katalog nie może być traktowany jako zamknięte zestawienie, ale 
raczej jako zestaw wytycznych – standardowych wariantów możliwych do przeprowadzenia 
inwestycji. 

W ramach konkretnych realizacji należy jednakże dążyć do maksymalizacji rezultatów bądź to 
poprzez dobranie rozwiązań zapewniających lepszy efekt ekologiczny, bądź poprzez poszukiwanie 
tańszych wariantów realizacji zaplanowanych działań i przeznaczeniu tym samym zaoszczędzonych 
środków finansowych na dalsze cele inwestycyjne. 

Poniższe działania są podzielone na kilka obszarów. Są to: użyteczność publiczna (w tym 
oświetlenie uliczne), gospodarstwa domowe, przemysł i usługi oraz transport. 
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Działania realizowane w ramach Planu dotyczą zarówno zadań inwestycyjnych jak 
i nieinwestycyjnych. Nieinwestycyjne zadania planowane do zrealizowania na terenie gminy Łask 
przedstawiono poniżej. 

10.1 Działania nieinwestycyjne 
PLANOWANIE MIEJSCOWE: 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE ZORIENTOWANE NA GOSPODARKE NISKOEMISYJNĄ 
Wprowadzanie do dokumentów planistycznych wymogów w zakresie efektywności energetycznej 

zarówno dla nowobudowanych, jak i remontowanych budynków. Między innymi poprzez takie 
działania jak: 

·Wdrożenie w nowo powstające dokumenty z zakresu planowania przestrzennego gminy Łask 
polityki urbanistycznej ukierunkowanej na wielofunkcyjność zabudowy, poprzez efektywne 
wykorzystanie przestrzeni gminy, wyznaczenie nowych funkcji dla wymagających rewitalizacji 
i nowego zagospodarowania terenów przemysłowych oraz przeciwdziałanie procesowi eksurbanizacji. 

·Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury 
rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras. 

·Tworzenie nowych dokumentów strategicznych gminy oraz aktualizacja istniejących 
uwzględniając wzrost efektywności wykorzystania energii oraz odnawialnych źródeł energii poprzez 
wprowadzenie zapisów zorientowanych na wykorzystanie dostępnych odnawialnych źródeł energii 
(np. przez przepisy wprowadzające optymalną ekspozycję na światło słoneczne nowopowstających 
budynków), a także wprowadzenie do procesów planowania kryteriów energetycznych. 

·Regulacja prawna określonej liczby miejsc parkingowych dla nowych inwestycji. Zadanie 
obejmuje zastosowanie przepisów budowlanych, które uzależniają liczbę przyznanych miejsc 
parkingowych od położenia budynku oraz możliwości dojechania do niego za pomocą środków 
transportu publicznego. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE: 
PROMOCJA DZIAŁAŃ ZORIENTOWANYCH NA REDUKCJĘ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 
1. Zaangażowanie gminy w promocję projektów pilotażowych, mających na celu zaprezentowanie 

technologii opartych na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz wzbudzenie zainteresowania 
interesariuszy. 

2. Organizacja spotkań informacyjnych z interesariuszami w celu promowania gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz stworzenie portalu informacyjnego na temat 
odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej sektorów w Gminie, zawierającego 
praktyczne i aktualne informacje dla obywateli (gdzie kupić biomasę, gdzie znajdują się tereny 
najlepsze do zainstalowania turbin wiatrowych lub kolektorów słonecznych czy paneli 
fotowoltaicznych. 

3. Utworzenie systemu bezpłatnych porad i wsparcia z zakresu możliwości podjęcia działań 
zmierzających do podniesienia efektywności energetycznej posiadanych przez interesariuszy instalacji 
oraz instalacji nowych wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ MIEJSKA: 
MARKETINGOWA STRATEGIA KOMUNIKACYJNA  
Stworzenie dokumentu strategicznego ukierunkowanego na stały rozwój miejskiego transportu 

publicznego, pieszego i rowerowego mającego wpłynąć na zwiększenie udziału mieszkańców w tym 
transporcie. Jednym z elementów takiej strategii jest ochrona krótkich tras istniejących w sieci 
komunikacyjnej w celu zmniejszenia zużycia energii przez mniej wydajne lub bardziej niezbędne 
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środki transportu (np. masowy transport publiczny), a także długoterminowa strategia wymiany 
i modernizacji taboru autobusowego miejskiej komunikacji oraz usprawnienia i rozbudowy istniejącej 
sieci tras. Ponadto taki dokument może podjąć temat wsparcia dla programów zbiorowego transportu 
dla szkół i firm, który wymaga stworzenia forum z udziałem firm, związków i stowarzyszeń 
konsumenckich w celu identyfikacji ich potrzeb, podziału kosztów usługi oraz zwiększenia liczby 
obywateli mających dostęp do środków transportu publicznego. 

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI: 
Kampanie edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki segregacji odpadów w Polsce są 

wyzwaniem bardzo często podejmowanym przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje 
pozarządowe. Częstą praktyką stosowaną przez w/w podmioty jest poszukiwanie partnerów wśród 
lokalnych przedsiębiorców zajmujących się gospodarka odpadami. 

Zadaniem kampanii edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów jest aktywizacja społeczeństwa 
i motywowanie do działań proekologicznych. Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie 
strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach 
domowych surowców wtórnych. 
 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 111



10.2 Działania inwestycyjne 

Sektor Użyteczność publiczna 

Nazwa Działania Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Łask 

Adresat Działania Gmina Łask 
Jednostka Odpowiedzialna Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego 

Okres realizacji 2020-2028 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 

[MWh] 1505,19 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE [MWh] - 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 391,58 

Szacowany koszt działania [zł] 3 900 000,00 zł 

Termomodernizacja obiektów publicznych to podstawowy element planu działań w zakresie 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Z jednej strony jest to jedne z niewielu działań, którego 
realizacja uzależniona jest całkowicie od działań samorządu (w przeciwieństwie chociażby do 
rozbudowy instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, gdzie rola samorządu sprowadza 
się do działań edukacyjnych i promocyjnych), z drugiej modernizacja obiektów publicznych przynosi 
również korzyści dla społeczności lokalnej – poprawia się funkcjonalność i standard 
modernizowanych obiektów. W wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Łask poprawie ulegnie zarówno stan powietrza – działania 
przyniosą dodatni efekt ekologiczny. 

Do korzyści społecznych wynikających z realizacji działania możemy zaliczyć: 
·zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach użyteczności publicznej, 
·polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej, 
·ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz 

zasobami finansowymi. 
Założono termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, m.in.: 

᠆ Budynek kamienicy przy Placu 11 Listopada 1; 
᠆ Dom Ludowy w Łopatkach; 
᠆ Budynek pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2; 
᠆ Budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach; 
᠆ Budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łopatkach. 
Przygotowanie audytów energetycznych budynków pozwoli określić efekt ekologiczny zadania dla 

każdego z termomodernizowanych obiektów. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto, iż 
termomodernizacja pozwoli ograniczyć łączne zużycie energii końcowej, a tym samym łączną emisję 
CO2 z sektora użyteczności publicznej o 20%. 

Sektor Użyteczność publiczna 

Nazwa Działania Wdrożenie systemu zielonych zamówień 
publicznych 

Adresat Działania Gmina Łask 
Jednostka Odpowiedzialna Urząd Miejski w Łasku 

Okres realizacji 2020-2028 
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Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 
[MWh] 417,72 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE 
[MWh] - 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 536,10 
Szacowany koszt działania [zł] - 

Podstawowym sposobem wdrażania systemu zielonych zamówień publicznych jest zastosowanie 
przez zamawiających w procedurze odpowiednich kryteriów środowiskowych. Przykładowe kryteria 
to: 

·Kryterium energooszczędności. 
·Kryterium surowców odnawialnych i z odzysku oraz surowców i materiałów alternatywnych. 
·Kryterium niskiej emisji. 
·Kryterium niskiego poziomu odpadów. 
·Podmiotowe kryterium możliwości technicznych wykonawców w aspekcie ekologicznym. 
·Rozwiązania kompleksowe. 
Ocena postępów w realizacji celów w zakresie zielonych zamówień publicznych wymaga 

funkcjonowania efektywnego systemu monitorowania, dlatego ważne jest, aby powołać jednostkę 
odpowiedzialną za koordynowanie działań skierowanych na realizację polityki zielonych zamówień 
publicznych. Poza monitorowaniem liczby i wartości umów wchodzących w zakres zielonych 
zamówień publicznych konieczny jest jakościowy przegląd działań związanych z tym rodzajem 
zamówień, obejmujący przede wszystkim identyfikację napotkanych barier, ocenę podejmowanych 
działań naprawczych oraz doskonalenie systemu. 

Sektor Użyteczność publiczna 

Nazwa Działania Wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności 
publicznej 

Adresat Działania Gmina Łask 
Jednostka Odpowiedzialna Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego 

Okres realizacji 2020-2028 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 

[MWh] 1128,90 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE 
[MWh] - 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 293,69 
Szacowany koszt działania [zł] 1 200 000,00 zł 

Jak wskazano w specyfikacji metod redukcji emisji obok zastosowania odnawialnych źródeł energii 
podstawową metodą redukcji emisji jest termomodernizacja. Jej elementem, który nadaje się do 
osobnego wyodrębnienia jest wymiana lokalnych kotłów węglowych wykorzystywanych do 
ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej. 

Podobnie jak w poprzednim zadaniu, szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony po 
wykonanym audycie energetycznym budynków. Na potrzeby PGN założono, że działanie to pozwoli 
ograniczyć zużycie energii końcowej oraz emisję CO2 o 15% z sektora użyteczności publicznej. 

Sektor Użyteczność publiczna 

Nazwa Działania Racjonalizacja zużycia energii w budynku 
Urzędu Miejskiego w Łasku 
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Adresat Działania Gmina Łask 
Jednostka Odpowiedzialna Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego 

Okres realizacji 2019-2023 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 

[MWh] 47,33 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE 
[MWh] 28,40 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 33,58 
Szacowany koszt działania [zł] 1 000 000,00 zł 

W ramach zadania planuje się zlecenie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku UM 
w Łasku z terminem realizacji na rok 2020. W ramach projektu planuje się m.in. dostosowanie 
budynku dla osób niepełnosprawnych (montaż windy), wykonanie obowiązków nałożonych decyzją 
Powiatowej Straży Pożarnej czyli wprowadzenie rozwiązań technicznych, aby budynek spełniał  
aktualne warunki  ochrony przeciwpożarowej. W ramach zadania planuję się także polepszenie 
warunków higieniczno-sanitarnych oraz wprowadzenie rozwiązań dla ograniczenia kosztów 
eksploatacyjnych, w tym montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianę oświetlenia na 
energooszczędne. 

Sektor Użyteczność publiczna 

Nazwa Działania Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie 
budynków użyteczności publicznej 

Adresat Działania Gmina Łask 
Jednostka Odpowiedzialna Wydział Rozwoju UM 

Okres realizacji 2020-2028 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 

[MWh] 640,00 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE 
[MWh] 640,00 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 519,68 
Szacowany koszt działania [zł] 1 190 000,00 zł 

W ramach działania założono montaż OZE na 16 budynkach użyteczności publicznej: 
᠆ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego; 
᠆ Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie; 
᠆ Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie; 
᠆ Szkoła Podstawowa w Bałuczu; 
᠆ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku; 
᠆ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku; 
᠆ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach; 
᠆ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach; 
᠆ Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach; 
᠆ Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku; 
᠆ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku; 
᠆ Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku; 
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᠆ Żłobek Gminny w Łasku; 
᠆ Dom Ludowy w Kopyści; 
᠆ Budynek pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2; 
᠆ Budynek Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14. 
Instalacje fotowoltaiczne są technologią, która sprawdza się nie tylko jako rozwiązanie komercyjne 

dla inwestorów i przedsiębiorców, ale z powodzeniem może być również stosowana w obiektach 
mieszkalnych. Instalacje kolektorów słonecznych to technologia umożliwiająca konwersję energii 
słonecznej na ciepło niezbędne do ogrzania ciepłej wody użytkowej. 

Sektor Oświetlenie 
Nazwa Działania Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
Adresat Działania Gmina Łask 

Jednostka Odpowiedzialna 
Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego/ 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu 
Dróg 

Okres realizacji 2020-2028 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 

[MWh] 599,94 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE [MWh] - 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 487,15 

Szacowany koszt działania [zł] 2 800 000,00 zł 

Wprowadzona w Polsce od 2004 roku europejska norma PN-EN 13201 precyzyjnie określa 
wymagania oświetleniowe dla poszczególnych klas oświetleniowych i wskazuje na parametry, które 
muszą być spełnione przy modernizacji oświetlenia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, w której do 
modernizacji przewidziano by wyłącznie wymianę opraw oświetleniowych na istniejących 
elementach wsporczych (słupach/wysięgnikach) - gdy nie ma możliwości zmiany istniejącej geometrii 
rozstawu i wysokości słupów, czy długości wysięgników. W takich przypadkach zgodność z normą 
oświetleniową dla projektowanego wariantu modernizacyjnego należy zweryfikować za pomocą 
obliczeń fotometrycznych. 

Technologia LED to większy strumień świetlny opraw, szeroka gama barw światła białego oraz 
długa trwałość znacznie zmniejszające się koszty eksploatacyjne. Oprawy te umożliwiają uzyskanie 
pełnego strumienia świetlnego natychmiast po włączeniu zasilania. Oprawy LED generują białe 
światło o jednorodnie wysokiej jakości, jasności i natężeniu przy zużyciu energii niższym nawet 
o 60% w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. 

Działanie obejmuje budowę nowego oświetlenia, a także modernizację istniejącego oświetlenia na 
oświetlenie LED. 

Sektor Gospodarstwa domowe 

Nazwa Działania Ograniczanie niskiej emisji z budynków 
mieszkalnych - wymiana źródeł ciepła 

Adresat Działania 
Mieszkańcy/ Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Łasku/ Łaska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Jednostka Odpowiedzialna 
Wydział Rozwoju UM/Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Łasku/ Łaska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa/Wspólnoty i Spółdzielnie 

Okres realizacji 2020-2028 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 3888,91 
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[MWh] 
Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE [MWh] - 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 1965,52 

Szacowany koszt działania [zł] 2 680 000,00 zł 

Wymiana lub modernizacja źródeł ciepła niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla środowiska 
naturalnego, mieszkańców jak i zarządców budynków, ponieważ efekty realizacji działania są 
widoczne już na początku. Tradycyjne kotły na węgiel, generują wysoką emisję dwutlenku węgla, 
tymczasem można skorzystać z nowoczesnych technologii, które opierają się na wykorzystywaniu 
biomasy czy paliw gazowych. 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask założono, że wymiana źródeł ciepła 
obejmować będzie 335 budynków mieszkalnych (w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji). Założenie 
to wynika z dużego zainteresowania mieszkańców wymianą kotłów. Jednak w większości 
przypadków inwestycje zostaną uruchomione w przypadku pojawienia się zewnętrznych środków 
finansowych. 

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego w rękach 
osób prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego jest prowadzenie 
działań wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 

·działalność edukacyjną i promocyjną, 
·wsparcie mieszkańców w przejściu procedury administracyjnej, 
·informowanie o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje. 

Sektor Gospodarstwa domowe 
Nazwa Działania Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

Adresat Działania Mieszkańcy/ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Łasku 

Jednostka Odpowiedzialna 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 

Łasku/Wspólnoty i Spółdzielnie/Wydział 
Rozwoju 

Okres realizacji 2020-2028 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 

[MWh] 587,07 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE 
[MWh] - 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 207,7 
Szacowany koszt działania [zł] 8 850 000,00 zł 

W ramach działania w zakresie termomodernizacji obiektów mieszkalnych zakłada się 
termomodernizację 177 budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy (w wyniku 
przeprowadzonej ankietyzacji), w tym budynek kamienicy przy ul. Warszawskiej 2a będący 
budynkiem mieszkalnym. Szacunkowym efektem realizacji zadania jest obniżenie zużycia energii 
w zmodernizowanych obiektach o 20%. 

Lista działań klasyfikowanych jako przedsięwzięcia termomodernizacyjne: 
·ocieplenie obiektu, 
·wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, 
·modernizację systemu grzewczego, 
·modernizację systemu wentylacyjnego, 
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·zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 
·implementacja systemów zarządzania energią. 
·inne działania wynikające z przeprowadzonego audytu. 
Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego 

w rękach osób prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku jest 
prowadzenie działań wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez: 

·Działalność edukacyjną i promocyjną. 
·Wsparcie mieszkańców w przejściu procedury administracyjnej. 
·Informowanie o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje. 
Termomodernizacja budynku uwzględnia aspekty środowiskowe i społeczne umożliwiające 

osiągnięcie różnych korzyści, takich jak np.: 
·podwyższenie standardu technicznego i obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji budynku, 
·podwyższenie jego standardu użytkowego- uzyskanie lepszego mikroklimatu dla całego obiektu, 
·osiągnięcie jego wyższych wartości estetycznych, 
·uzyskanie w procesie eksploatacji efektu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do 

środowiska (np. CO2), co wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, 
·podwyższenia wartości rynkowej budynku, 
·polepszenie ogólnego postrzegania infrastruktury technicznej budynku przez użytkowników, co 

przekłada się na większą dbałość o mienie. 
Termomodernizacja budynku obejmuje szereg usprawnień technicznych umożliwiających 

zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów użytkowania budynku, a także podnoszących 
komfort użytkowania mieszkań. 

Sektor Gospodarstwa domowe 

Nazwa Działania Montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii na budynkach mieszkalnych 

Adresat Działania 
Mieszkańcy/ Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Łasku/ Łaska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Jednostka Odpowiedzialna 
Wydział Rozwoju UM/ Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Łasku/Łaska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa/Wspólnoty i Spółdzielnie 
Okres realizacji 2020-2028 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 
[MWh] 1816,53 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE [MWh] 1816,53 
Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 1091,07 

Szacowany koszt działania [zł] 6 065 840,00 zł 

W ramach działania planuje się montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych 
Gminy Łask, m.in. kolektorów słonecznych czy fotowoltaiki. 

Instalacje fotowoltaiczne są technologią, która sprawdza się nie tylko jako rozwiązanie komercyjne 
dla inwestorów i przedsiębiorców, ale z powodzeniem może być również stosowana w obiektach 
mieszkalnych. Instalacje kolektorów słonecznych to technologia umożliwiająca konwersję energii 
słonecznej na ciepło niezbędne do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Dla zabudowy jednorodzinnej 
rekomendowane są instalacje o powierzchni czynnej wynoszącej 5 m2. Szczegółowy wykaz 
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budynków mieszkalnych, które rozważają montaż OZE znajduje się w zakładce obiekty mieszkalne 
w bazie emisji, która stanowi załącznik do tego dokumentu. 

Sektor Gospodarstwa domowe 

Nazwa Działania 
Wymiana starych pieców i modernizacja sieci 

cieplnych obsługiwanych przez PEC Sp. z o.o. w 
Łasku 

Adresat Działania Mieszkańcy/ PEC Sp. z o.o. w Łasku 
Jednostka Odpowiedzialna PEC Sp. z o.o. w Łasku, Wydział Rozwoju UM 

Okres realizacji 2020-2028 
Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 

[MWh] 3 316,77 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE 
[MWh] - 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 1 173,44 

Szacowany koszt działania [zł] 3 500 000,00 zł 

W ramach działania PEC planuje przebudowę systemu ciepłowniczego na osiedlu mieszkaniowym 
w obrębie ulic: Jana Pawła II, G. Narutowicza, K. Pułaskiego i Południowej w Łasku. Planowana jest 
również likwidacja kotłowni węglowej przy ul. Jodłowej i powstanie w jej miejscu kotłowni gazowej. 
W ramach wymiany kotłów planowana jest likwidacja źródeł węglowych i powstanie w ich miejsce 
źródeł opalanych paliwem gazowym, m.in. na osiedlu Batorego. 

Na terenie gminy Łask nie funkcjonuje zorganizowana gospodarka cieplna. Zaopatrzenie w ciepło 
następuje z lokalnych źródeł ciepła – kotłowni lokalnych i przemysłowych oraz poprzez ogrzewanie 
indywidualne. Największa ilość lokalnych kotłowni występuje na terenie miasta Łask i dzielnicy 
Kolumna. Kotłownie lokalne zaspokajają potrzeby w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, natomiast kotłownie przemysłowe produkują ciepło głównie na potrzeby centralnego 
ogrzewania obiektów zakładowych oraz na potrzeby technologiczne zakładów. Kotłownie 
w większości opalane są węglem oraz koksem. 

Zbiorowym zaopatrywaniem mieszkańców w ciepło w gminie Łask zajmuje się Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Łasku, które jako źródło energii wykorzystuje głównie węgiel kamienny i gaz 
ziemny. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łasku w 2018 roku przedstawia się następująco: 

·ciepło wytworzone z odnawialnych źródeł energii (energia solarna) – 0,39%, 
·węgiel kamienny – 49,33%, 
·olej opałowy – 0,33%, 
·gaz ziemny – 49,95%. 

Sektor Transport 
Nazwa Działania Budowa i rozbudowa sieci dróg rowerowych 
Adresat Działania Gmina Łask 

Jednostka Odpowiedzialna Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego 
Okres realizacji 2021-2028 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 
[MWh] 1103,89 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE 
[MWh] - 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 282,33 
Szacowany koszt działania [zł] 1 600 000,00 zł 
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Wpływ gminy na uczestników transportu jest dość ograniczony. Mimo to istnieje duży wachlarz 
działań promocyjnych, które mogą bezpośrednio wpływać na zachowania i decyzje podejmowane 
przez mieszkańców/kierowców. Promocja transportu ekologicznego może przebiegać np. w oparciu 
o pełnienie roli wzorca, wykorzystującego nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Jednym z takich 
rozwiązań jest budowa ścieżek oraz modernizacja istniejących ścieżek rowerowych na terenie gminy 
Łask. 

Korzyści społeczne: 
·bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców, 
·spójna i rozsądnie zaplanowana siec ścieżek rowerowych ma realny wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa na drogach, 
·trasy rowerowe w gminach powinny tworzyć sieć, która to pokrywać się będzie z fragmentami 

sieci turystycznej wyznaczonej na terenie gminy. 
Na potrzeby niniejszego opracowania założono, że promocja transportu rowerowego pozwoli 

ograniczyć emisję CO2 z transportu o 0,5%. 

Sektor Transport 
Nazwa Działania Modernizacja transportu publicznego 
Adresat Działania Gmina Łask 

Jednostka Odpowiedzialna Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego 
Okres realizacji 2016-2020 

Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii 
[MWh] 21887,83 

Efekt ekologiczny - wzrost udziału OZE 
[MWh] - 

Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2] 5 605,41 
Szacowany koszt działania [zł] 18 160 000,00 

Działanie jest ukierunkowane na zwiększenie roli transportu miejskiego, jako alternatywy dla 
motoryzacji indywidualnej w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych, poprzez tworzenie 
warunków dla budowy sprawnych, przyjaznych dla podróżnych, ekologicznych i zintegrowanych 
systemów transportu miejskiego w regionie. Realizowane będą przedsięwzięcia służące 
zwiększonemu wykorzystaniu niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych 
środowisku form mobilności miejskiej. Oznacza to, że modernizacja czy rozbudowa systemu 
transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale musi być widziana w kontekście zmian 
w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń 
uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej 
systemu transportowego.  

Na terenie Gminy Łask istnieje potrzeba modernizacji transportu publicznego, gdyż mieszkańcy 
podróżujący do pracy czy szkoły korzystają z dwóch rodzajów transportu: rowerowego oraz 
autobusowego. Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo podróży Gmina powinna modernizować 
transport publiczny. Wprowadzone zadania mogą zachęcić innych mieszkańców do korzystania 
z transportu publicznego, a w efekcie pozytywnie wpłynie na ograniczenie natężenia ruchu na terenie 
Gminy i tym samym na redukcję emisji CO2.  

W ramach zadania planuje się m.in. zakup autobusów (na biopaliwa) -14 szt., utwardzenie terenu 
bazy ZKM, budowę węzła przesiadkowego "Bike&Ride", "Park&Ride" na terenie bazy ZKM 
w Łasku oraz przy rondzie przy dworcu PKP w miejscowości Łask- Kolumna, budowę zatok 
przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowych, zakup i montaż znaków pionowych D-15, 
przebudowę ul. Sikorowej i Orlej we Wronowicach, przebudowę ul. Szkolnej i ul. Lutomierskiej 
w Łasku, montaż dynamicznych tablic informacji pasażerskiej. 
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Lp
. Sektor Nazwa działania Adresat 

działania  
Jednostka 

odpowiedzialna 
Okres 

realizacji  
Szacunkowy 
koszt zadania 

Efekt 
ekologiczny 
- redukcja 

zużycia 
energii 
MWh 

Efekt 
ekologiczny - 

wzrost 
wykorzystania 
energii z OZE 

Efekt 
ekologiczny 
- redukcja 
emisji CO2 

1 Użyteczność 
publiczna 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej na terenie 
gminy Łask 

Gmina Łask Wydział Rozwoju UM 2020-2028 3 900 000,00 zł 1505,19 - 391,58 

2 Użyteczność 
publiczna 

Wdrożenie systemu 
zielonych zamówień 

publicznych 
Gmina Łask Urząd Miejski w Łasku 2020-2028 - 417,72 - 536,10 

3 Użyteczność 
publiczna 

Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach 

użyteczności publicznej 
Gmina Łask Wydział Rozwoju UM 2020-2028 1 200 000,00 zł 1128,90 - 293,69 

4 Użyteczność 
publiczna 

Racjonalizacja zużycia 
energii w budynku 

Urzędu Miejskiego w 
Łasku 

Gmina Łask Wydział Rozwoju UM 2019-2023 1 000 000,00 zł 47,33 28,40 33,58 

5 Użyteczność 
publiczna 

Montaż odnawialnych 
źródeł energii na terenie 
budynków użyteczności 

publicznej 
Gmina Łask Wydział Rozwoju UM 2020-2028 1 190 000,00 zł 640,00 640,00 519,68 

6 Oświetlenie Budowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego Gmina Łask 

Wydział Rozwoju/ 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Zarządu 
Dróg 

2020-2028 2 800 000,00 zł 599,94 - 487,15 

7 Gospodarstwa 
domowe 

Ograniczanie niskiej 
emisji  

z budynków 
mieszkalnych - 

wymiana źródeł ciepła 

Mieszkańcy/ 
Zakład 

Gospodarki 
Mieszkaniowej w 

Łasku/ Łaska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Wydział Rozwoju 
UM/Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Łasku/ 

Łaska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa/Wspólnoty i 

Spółdzielnie 

2020-2028 2 680 000,00 zł 3888,91 - 1965,52 
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8 Gospodarstwa 
domowe 

Termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych  

Mieszkańcy/ 
Zakład 

Gospodarki 
Mieszkaniowej w 

Łasku 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w 

Łasku/Wspólnoty i 
Spółdzielnie/Wydział 

Rozwoju 

2020-2028 8 850 000,00 zł 587,07 - 207,7 

9 Gospodarstwa 
domowe 

Montaż instalacji 
odnawialnych źródeł 
energii na budynkach 

mieszkalnych 

Mieszkańcy/ 
Zakład 

Gospodarki 
Mieszkaniowej w 

Łasku/ Łaska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Wydział Rozwoju UM/ 
Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w 

Łasku/Łaska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa/Wspólnoty i 

Spółdzielnie 

2020-2028 6 065 840,00 zł 1816,53 1816,53 1091,07 

10 Gospodarstwa 
domowe 

Wymiana starych 
pieców i modernizacja 

sieci cieplnych 
obsługiwanych przez 

PEC Sp. z o.o. w Łasku 

Mieszkańcy/ PEC 
Sp. z o.o.  
w Łasku 

PEC Sp. z o.o. w Łasku, 
Wydział Rozwoju UM 2020-2028 3 500 000,00 zł 3316,77 - 1173,44 

11 Transport Budowa i rozbudowa 
sieci dróg rowerowych Gmina Łask Wydział Rozwoju UM 2021-2028 1 600 000,00 zł 1103,89 - 282,33 

12 Transport Modernizacja transportu 
publicznego Gmina Łask Wydział Rozwoju UM 2016-2020 18 160 000,00 

zł 21887,83 - 5605,41 

SUMA 50 945 840,00 
zł 36 940,07 2 484,92 12 587,24 
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11. Działania zrealizowane do 2018 roku 
Działanie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
1. Oświetlenie we Wronowicach - budowa  oświetlenia ulicznego  z zasilaniem kablowym dł. 

0,525 km wraz z montażem 12 słupów i oprawami typu LED 50W – budowa w 2017-2018 roku. 
2. Budowa oświetlenia ul. Kilińskiego w Łasku – budowa hybrydowych instalacji solarno-

wiatrowych do oświetlenia ulicy Kilińskiego w Łasku na odcinku od posesji nr 201 do posesji nr 
229 obejmująca budowę 10 hybrydowych instalacji oświetleniowych, z których każda składa się ze 
słupa wyposażonego w turbinę wiatrową, dwa ogniwa fotowoltaiczne, lampę typu LED o mocy 30W 
– budowa w 2017 roku. 

3. Oświetlenie w Woli Łaskiej - budowa oświetlenia ulicznego z zasilaniem kablowym  długości 
0,365 km wraz z montażem 17 słupów i oprawami typu LED 40W – budowa w 2018 roku. 

4. Oświetlenie w Łopatkach - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o dł. 0,148 km 
z montażem 3 słupów z oprawami typu LED 50W – budowa w 2018 roku. 

Działanie: Modernizacja transportu publicznego 
1. Budowa węzła przesiadkowego Bike and Ride, Park and Ride przy dworcu PKP 

w miejscowości Łask - Kolumna, - zadanie zrealizowane przez Powiat Łaski w 2018 r. 
2. Przebudowa Lutomierskiej w Łasku w zakresie budowy ścieżki rowerowej- zadanie 

zrealizowane w 2018 r. 
Działanie: Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy 

Łask 
1. Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo-warsztatowego Zakładu Komunikacji 

Miejskiej w Łasku: 
−wymieniono źródło ciepła, 
−wykonano termomodernizację budynku od fundamentów poprzez posadzki, ściany osłonowe, 

okna  po dach budynku. 
2. Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego w Łasku 

przy ul. Armii Krajowej 5a: 
−wymieniono źródło ciepła, 
−wykonano termomodernizację  budynku od fundamentów poprzez posadzki, ściany osłonowe, 

okna  po dach budynku. 
3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach: 

−wymieniono źródło ciepła, 
−wykonano termomodernizację  budynku od fundamentów poprzez posadzki, ściany osłonowe, 

okna  po dach budynku. 
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie: 

−wykonano termomodernizacje budynku od fundamentów poprzez posadzki, ściany osłonowe, 
okna  po dach budynku. 

5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu: 
−wykonano termomodernizacje budynku od fundamentów poprzez posadzki, ściany osłonowe, 

okna po dach budynku, 
−w celu usprawnieniu istniejącego źródła ciepła zamontowano pompy ciepła. 
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Działanie: Ograniczanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych – wymiana źródeł ciepła 
1. Na terenie gminy w ramach dofinansowania realizowanego w ramach PONE, w latach 2017-

2018 dofinansowano wymianę 89 kotłów węglowych starej generacji. 
Działanie: Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach 

mieszkalnych  
w gminie Łask 

1. W 2017 roku zamontowano 59 instalacji fotowoltaicznych oraz 1 pompę ciepła. Moc instalacji 
fotowoltaicznych w ramach prosumenta to 255,58 kW, a moc cieplna pompy ciepła to 13,70 kW. 

12. Planowane rezultaty 
Na terenie gminy Łask największą emisję CO2 generuje transport. Drugie miejsce stanowi sektor 

mieszkaniowy ze względu na wykorzystanie paliwa węglowego na cele grzewcze. 
Plan działań proponowany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej powinien być miedzy innymi 

możliwy do realizacji. Wdrożenie powyższych działań pozwoli: 
·ograniczyć zużycie energii finalnej o 36 940,07 MWh, co stanowi 1,42% względem roku 

bazowego; 
·zredukować emisję CO2 o 12 587,24 Mg, co stanowi 1,41% względem roku bazowego; 
·zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o ok. 2 484,92 MWh, co stanowi 1,02% 

względem roku bazowego. 
W poniższej tabeli przedstawiona została całkowita emisja CO2 na terenie gminy Łask w roku 

bazowym 2018 oraz w roku 2028 (prognoza) w dwóch wariantach: pierwszym, który nie zakłada 
działań mających na celu redukcję emisji CO2, oraz drugim – niskoemisyjnym. 

Tabela 51. Całkowita emisja CO2 [Mg] na terenie Gminy Łask w poszczególnych latach  

 Rok bazowy 
2018 

Prognoza na rok 2028 
(bez wprowadzenia 

PGN) 

Prognoza na rok 2028  
(po wdrożeniu działań 

zaplanowanych w PGN) 
% 

Emisja CO2 [Mg] 211 854,92 221 453,20 208 865,96 1,41% 
Zużycie energii końcowej 

[MWh] 551 960,40 581 079,38 544 139,31 1,42% 

Produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych [MWh] 21 409,52 24 160,36 26 645,28 - 

Udział energii odnawialnej 
w całkowitym bilansie 

energetycznym Gminy [%] 
3,88% 4,16% 4,90% 1,02% 

Źródło: opracowanie własne 
13. Monitoring i ewaluacja działań 

Etap wdrożenia i ewaluacji działań jest kluczowym elementem realizacji założeń Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Na tym odcinku rozstrzyga się bowiem, czy PGN pozostanie zbiorem 
niezrealizowanych postulatów, czy też wywrze konkretny wpływ na życie gminy. 

W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych zadań powinny być sporządzone 
szczegółowe plany realizacji zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych i harmonogramem ich 
realizacji – zgodnie z ogólnymi założeniami zawartymi w Planie Działań. Poszczególne działania 
ogólne i zadania szczegółowe realizowane będą przez różne stanowiska w ramach struktur Urzędu 
Miejskiego w Łasku. W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych 
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efektów postuluje się powołanie jednostki bądź zespołu koordynującego prowadzone zadania. Do 
najważniejszych zadań jednostki koordynującej należeć będzie: 

·kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2028, 
·monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających realizację 

zadań, 
·informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego dla 

realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na 
terenie gminy. 

Część działań z uwagi na swój innowacyjny charakter, powinna zostać przeprowadzona w formie 
pilotażowej, aby zbadać jaki odbiór społeczny i jaki efekt przyniosą. Jeżeli działania okażą się 
skuteczne można je wdrożyć w pełnej skali – w przeciwnym razie należy rozważyć ich modyfikację 
bądź wdrożenie rozwiązania alternatywnego. 

Dla skutecznego wdrożenia działań konieczne jest ustalenie źródła i sposobu finansowania. 
Przewiduje się, że działania będą finansowane ze środków zewnętrznych i z budżetu gminy. 

Ze względu na znaczące koszty realizacji wielu zadań, konieczne jest pozyskanie finansowania 
zewnętrznego. Środki są dostępne w postaci krajowych i europejskich funduszy oraz środków 
międzynarodowych, w formie preferencyjnych kredytów i bezzwrotnych pożyczek i dotacji. 

Planując szczegółową realizację działań należy uwzględnić terminy, w jakich można ubiegać się 
o środki z zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach ewaluacji działań za monitoring realizacji 
planu odpowiada jednostka koordynująca. Monitoring działań będzie polegał na zbieraniu informacji 
o postępach w realizacji zadań oraz ich efektach. 

Do danych zbieranych na potrzeby monitoringu należą: 
·terminy realizacji planowanych zadań, jednostki realizujące i postępy prac, 
·koszty poniesione na realizację zadań, 
·osiągnięte rezultaty działań (efekty redukcji emisji i zużycia energii), 
·napotkane przeszkody w realizacji zadania, 
·ocena skuteczności działań (w szczególności w jakim stopniu zrealizowano założone cele). 
Efektem ewaluacji będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne, na ile 

zakładano 
i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą. Poniżej przedstawione zostały 
wskaźniki monitoringu dla każdym z grup. 

Tabela 52. Wskaźniki monitoringu dla grupy użyteczności publicznej 

Opis wskaźnika Źródła danych Jednostka 
Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej 
z odnawialnych źródeł energii w budynkach 

użyteczności publicznej. 

Administratorzy budynków, 
przedsiębiorstwa energetyczne MWh/rok 

Sumaryczna powierzchnia zainstalowanych 
kolektorów słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych. 

Administratorzy budynków, 
przedsiębiorstwa energetyczne m2 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji. Urząd Miejski w Łasku szt. 

Całkowite zużycie energii końcowej w grupie 
budynków użyteczności publicznej. 

Administratorzy budynków, 
przedsiębiorstwa energetyczne MWh/rok 
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Jednostkowe roczne zużycie energii końcowej 
w budynkach użyteczności publicznej 

Administratorzy budynków, 
przedsiębiorstwa energetyczne kW/m2/rok 

Roczna liczba usług/produktów, których 
procedura wyboru oparta została o kryteria 
środowiskowe (system zielonych zamówień 

publicznych). 

Urząd Miejski w Łasku szt./rok 

Tabela 53. Wskaźniki monitoringu dla sektora transportu 

Opis wskaźnika Źródła danych Jednostka 
Liczba osób objętych akcjami społecznymi 
związanymi z efektywnym i ekologicznym 
transportem 

Urząd Miejski w Łasku szt. 

Długość zmodernizowanych dróg Urząd Miejski w Łasku szt. 

Tabela 54. Wskaźniki monitoringu dla sektora mieszkalnictwa 

Opis wskaźnika Źródła danych Jednostka 
Liczba dofinansowanych przez gminę wymian 
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
w podziale na typy zainstalowanych źródeł 

Urząd Miejski w Łasku szt. 

Łączna liczba dofinansowanych przez gminę 
instalacji OZE w budynkach mieszkalnych w 
podziale na typy zainstalowanych źródeł 

Urząd Miejski w Łasku szt. 

Liczba niskosprawnych źródeł ciepła 
zastąpionych źródłami wysokosprawnymi Urząd Miejski w Łasku szt. 

Roczne zużycie gazu i energii elektrycznej w 
budynkach mieszkalnych 

GUS, przedsiębiorstwa 
energetyczne 

GJ/rok, 
m2/rok 
MWh/rok 

Liczba osób akcjami społecznymi Urząd Miejski w Łasku osoby 

Liczba budynków 
pasywnych/energooszczędnych wybudowanych 
przez mieszkańców 

Urząd Miejski w Łasku/GUS szt. 

Tabela  55. Wskaźniki monitoringu dla sektora handlu i usług  

Opis wskaźnika Źródła danych Jednostka 
Liczba firm/osób objętych działaniami 
informacyjno-promocyjnymi Urząd Miejski w Łasku szt./osób 

Roczne zużycie energii elektrycznej, gazu, 
ciepła w sektorze handlu, usług 

GUS, przedsiębiorstwa 
energetyczne 

GJ/rok, 
m2/rok 
MWh/rok 

Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały 
dofinansowanie w ramach RPO na działania 
związane z ograniczeniem zużycia energii, 
emisji oraz wykorzystaniem OZE 

Urząd Marszałkowski szt. 

Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały 
dofinansowanie w ramach funkcjonowania 
WFOŚiGW na działania związane z 
ograniczeniem zużycia energii, emisji oraz 

WFOŚiGW szt. 
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wykorzystaniem OZE 

Dodatkowo w bazie emisji dla każdych grup tzn. zakładka energia elektryczna- znajduje się 
specjalna tabelka z aktywnymi formułami dla monitoringu zużycia energii elektrycznej dla 
poszczególnych lat. Tabelka ta pozwoli w bardzo prosty i czytelny sposób monitorować zużycie 
energii oraz wynikająca z tego emisja. 

Raporty 
Raporty w ramach prowadzonego monitoringu powinny być sporządzane na potrzeby wewnętrznej 

sprawozdawczości z realizacji PGN, tzw. „raporty monitoringowe”. Proponowana częstotliwość 
sporządzania raportów to okres pięcioletni. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu 
realizacji przedsięwzięć/zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia 
energii. 

Proponowany zakres raportu: 
·Opis stanu realizacji PGN. 
·Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej 

z inwentaryzacją bazową. 
·Ocena realizacji oraz działania korygujące. 
·Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań określonych na 

podstawie wskaźników monitorowania. 
W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych wejściowych 

zarówno dotyczących obiektów gminnych jak i wszystkich innych znajdujących się na terenie gminy. 
Konieczna będzie ścisła współpraca jednostki koordynującej z podmiotami funkcjonującymi na 
terenie gminy Łask, w tym m.in. z: 

·zarządcami budynków użyteczności publicznej, 
·innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na obszarze gminy, 
·przedsiębiorstwami energetycznymi. 
Raporty z przeprowadzonego monitoringu mogą służyć ewaluacji osiąganych celów i będą 

sporządzane w odstępie dwuletnim. Przygotowywane raporty monitoringowe będą zatwierdzane przez 
Burmistrza Łasku a następnie Radę Miejską. Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialna będzie 
Wydział Ochrony Środowisk i Rolnictwa. 

Ewaluacja osiąganych celów i sposób wprowadzania zmian w planie 
W okresie do 2028 roku technologie związane z wykorzystywaniem energii mogą ulec zmianom. 

Podobnie potrzeby gminy Łask mogą ewaluować, a stan prawny może narzucać gminie więcej 
obowiązków względem obszaru gminy oraz współpracy regionalnej. Niezbędne jest więc 
dokonywanie koniecznych zmian w planie oraz sprawdzanie oraz korekcja zakładanych celów. 
Zakładane cele należy sprawdzać w stosunku do celów szczegółowych ze względu na możliwość 
zmiany identyfikatorów ogólnych do roku 2028. W przypadku wykrycia niemożliwości osiągnięcia 
celu, nawet w późniejszym terminie niż zakłada to harmonogram należy usunąć działanie z listy oraz 
dokonać modyfikacji zakładanego celu. W przypadku nieosiągania mierników zadań ciągłych należy 
zanotować działania osiągnięte oraz zmodyfikować cel na kolejne lata lub wdrożyć działania 
wspomagające osiągnięcie celu. W przypadku osiągnięcia wyniku lepszego niż zakładany cel roczny 
dla działania, można podnieść cel długoterminowy. Przy dokonywaniu ewaluacji celów oraz 
dopisywaniu działań podjętych przez gminę należy zaznaczyć co zostało zmienione, kiedy oraz 
wpływ działania na osiągnięcie celu szczegółowego. 
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Za przeprowadzanie procesu ewaluacji odpowiedzialny będzie Wydział Urzędu Miejskiego 
w Łasku koordynujący realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Raporty ewaluacyjne będą 
sporządzane co 5 lat. 

Przygotowywane raporty ewaluacyjne będą zatwierdzane przez Burmistrza Łasku, a następnie Radę 
Miejską. Środki do przeprowadzania procesu ewaluacji będą pochodziły z budżetu gminy Łask. 

13.1 Interesariusze 
Przed przystąpieniem do opracowania dokumentu przeprowadzono spotkania informacyjne 

w Urzędzie Miejskim w celu ustalenia strategicznych działań, tak aby osiągnąć jak najwyższy poziom 
szczegółowych danych, które zostaną wprowadzone do bazy danych i będą podstawą dalszych 
wniosków i planowanych zamierzeń. 

Pozyskiwanie danych na potrzeby opracowania bazy danych przeprowadzono w oparciu 
o następujące działania: 

·Zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy informacji o przystąpieniu Gminy Łask 
do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

·Ustalono adresy interesariuszy, do których należy skierować ankiety i pisma, z prośbą 
o przekazanie danych potrzebnych do opracowania PGN. 

·Opracowano wzór ankiet dla społeczeństwa oraz dla przedsiębiorców, które rozesłano w wersji 
papierowej do przedsiębiorców oraz rozprowadzono wśród mieszkańców. Mieszkańcy oraz 
przedsiębiorcy poinformowani zostali o możliwości przekazywania danych również drogą 
elektroniczną (na wskazany adres e-mail). 

·Wystosowano pisma do przedsiębiorców, instytucji i jednostek, z prośbą o przekazanie danych. 
Szczególny nacisk został położony na zarządców obiektów związanych z sektorem samorządu oraz na 
jednostki „kluczowe” dla zgromadzenia niezbędnych danych, np. dostawców energii elektrycznej, 
ciepła, gazu, operatora komunikacją publiczną, a także dużych odbiorców energii elektrycznej, ciepła 
i gazu, takich, jak zarządcy jednostek oświaty, służby zdrowia, czy mieszkalnictwa zbiorowego. 

·Do interesariuszy skierowano prośbę o przekazanie informacji o planowanych lub 
przewidywanych działaniach, które miałyby zostać uwzględnione w dokumencie, a których realizacja 
przyczyniłaby się do osiągnięcia określonych w nim celów. 

·W obszarach działań, dla których nie odnotowano pełnego zakresu inwentaryzacji w bazie danych 
wprowadzono dane zebrane z dokumentów strategicznych oraz danych GUS. 

·W dalszej kolejności współuczestnictwo interesariuszy polegać będzie na realizacji 
przewidzianych w PGN działań, a także na przekazywaniu danych do okresowej inwentaryzacji 
źródeł emisji oraz ewentualnym proponowaniu działań w przypadku konieczności podjęcia działań 
dodatkowych. 

Głównym beneficjentem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są mieszkańcy gminy Łask. 
Jednocześnie gmina nie może brać odpowiedzialności za podjęcie działań przez mieszkańców. Gmina 
będzie wspierała oraz zachęcała mieszkańców do podjęcia działań poprzez prowadzenie spotkań, 
rozsyłanie informacji, zamieszczanie tekstów w prasie oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla 
mieszkańców.  

Do kolejnych interesariuszy można zaliczyć jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, 
porozumienia i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu 
terytorialnego. Podstawowym typem działań skierowanym do tej grupy interesariuszy jest szeroko 
pojęta poprawa efektywności energetycznej w budynkach, która w głównej mierze polegać będzie na 
termomodernizacji, montażu OZE czy wymianie oświetlenia. 

Interesariuszami są również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzący działalność 
gospodarczą na terenie gminy Łask.  
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14. Uwarunkowania realizacji działań 
Realizacja rekomendowanych działań, nawet jeżeli zostały włączone w Wieloletnią Prognozę 

Finansową nigdy nie może być traktowana jako pewnik, w szczególności należy mieć na uwadze, że 
nawet duże wydatki finansowe nie przynoszą natychmiastowych, planowanych efektów. Powodzenie 
planowanych działań i realizacja założonych celów jest bowiem uzależniona od różnorodnych 
czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Przejrzyste zestawienie tych czynników 
umożliwia analiza SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), w ramach której 
analizowane są silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wpływające na realizację założonego 
Planu Działań. 

Silne strony Słabe strony Czynniki 
wewnętrzne ·Determinacja gminy w zakresie 

realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej. 
·Rosnące zainteresowanie ze strony 
inwestorów, przedsiębiorców 
działaniami proefektywnościowymi. 
·Rozwijająca się infrastruktura 
techniczna związana z zaopatrzeniem 
odbiorców w energię elektryczną, i gaz. 
·Coraz większa świadomość społeczna 
wykorzystania OZE. 

·Niedostateczne środki finansowe 
w budżecie gminy na realizację działań 
zawartych w Planie. 
·Brak szczegółowych informacji 
dotyczących zużycia nośników innych niż 
sieciowych zużywanych na terenie gminy. 
·Występowanie barier technicznych 
i ekonomicznych stosowania OZE. 
·Bardzo intensywny przyrost liczby 
pojazdów poruszających się w obrębie 
gminy. 
·Rosnąca emisja z transportu 
samochodowego. 
·Przestarzała infrastruktura energetyczna. 

Szanse Zagrożenia Czynniki 
zewnętrzne 

·Wdrażanie nowych programów 
wsparcia dla działań prosumenckich 
skierowanych dla przedsiębiorstw i osób 
fizycznych. 
·Coraz wyższe koszty energii 
zwiększające opłacalność działań 
zmniejszających jej zużycie. 
·Coraz większy nacisk UE na OZE. 
·Rosnąca świadomość odbiorców 
w zakresie oszczędnego gospodarowania 
energią, coraz większy nacisk z tym 
związany na racjonalizację zużycia 
energii. 
·Możliwości wsparcia przez Państwo 
i UE inwestycji związanych z OZE, 
termomodernizacją, rozwojem 
infrastruktury. 
·Zwiększenie inicjatyw zmierzających 
do poprawy stanu środowiska 
naturalnego. 
·Coraz częstsze stosowanie przez 
inwestorów nowych technologii 

·Brak odpowiedniej koordynacji działań 
planistycznych, koncepcyjnych i 
technicznych. 
·Zmniejszenie zainteresowania 
Odnawialnymi Źródłami Energii przez 
użytkowników energii ze względu na 
wysoki koszt inwestycyjny. 
·Coraz większy potencjał produkcyjny na 
terenie gminy mogący spowodować 
wzrost emisji dwutlenku węgla. 
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pozytywnie wpływających na 
energochłonność budynków. 

15. Źródła finansowania 
Realizacja i powodzenie inwestycji wskazanych w Planie Działań w dużej mierze uzależnione jest 

od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie. Dotyczy to zarówno 
inwestycji prowadzonych przez podmioty samorządowe, jak i przedsiębiorstwa. Podstawowymi 
źródłami wsparcia będą: 

·Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
·Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
·Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. 
15.1 Unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to narodowy 

program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, 
powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo 
energetyczne. 

POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji 
wyznaczone 
w edycji wcześniejszej- POIiŚ 2007-2013. Odnoszą się one w szczególności do postępu technicznego 
państwa w priorytetowych sektorach gospodarki. 

Program POIiŚ 2014-2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to jednostki 
samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do dużych przedsiębiorstw). 

Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, którego 
głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony 
środowiska 
w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Planowane działania dla Gminy w celu zmniejszenia niskiej emisji pochodzącej z różnych sektorów 

gospodarki są zgodne z celem tematycznym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 – zakładającym wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach. Twórcy tego programu przyjmują, że najbardziej oszczędnym sposobem redukcji emisji 
jest efektywne korzystanie z istniejących zasobów energii. W Polsce obszary, które wykazują 
największy potencjał poprawy efektywności energetycznej to budownictwo (w tym publiczne 
i mieszkaniowe), ciepłownictwo oraz transport. Ważne jest zatem podejmowanie działań związanych 
m.in. z modernizacją energetyczną budynków. 

Cel tematyczny podzielony jest na następujące priorytety inwestycyjne: 
·wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 
·promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach; 
·wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym; 

·rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich 
poziomach napięcia; 
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·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; 

·promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

15.2 Środki NFOŚiGW 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł 

polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący 
środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań w ramach 
programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa jakości 
powietrza, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł 
energii oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). 

15.3 Środki WFOŚiGW 
Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: 
᠆ edukacji ekologicznej, 
᠆ ochrony przyrody i krajobrazu, 
᠆ ochrony powietrza, 
᠆ gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 
᠆ ochrony zasobów wodnych, 
᠆ badań naukowych i ekspertyz/monitoring środowiska, 
᠆ pozostałych zadań ochrony środowiska. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi będzie wspierał 

działania na rzecz środowiska województwa łódzkiego, których głównym celem jest poprawa stanu 
środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektowne 
wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. 

Główny cel realizowany będzie w ramach pięciu priorytetów: 
1. ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, 
2. racjonalnego gospodarowania odpadami i ochroną powierzchni ziemi, 
3. ochrony atmosfery, 
4. ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, 
5. innych działań ochrony środowiska. 

W każdym z pięciu priorytetów realizowane będą następujące cele: 
᠆ realizacja zobowiązań środowiskowych, w szczególności wynikających z Traktatu Akcesyjnego, 
᠆ dążenie do wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, 
przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, 

᠆ stymulowanie "zielonego" (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce m.in. 
poprzez wspieranie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekoinnowacyjności, 
niskoemisyjności gospodarki i społeczeństwa oraz tworzenia warunków do powstawania zielonych 
miejsc pracy, 
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᠆ promowanie zachowań ekologicznych, działań i przedsięwzięć służących zachowaniu bogactwa 
różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatycznych. 
O pomoc ze środków WFOŚiGW w Łodzi ubiegać się mogą: 
·jednostki samorządu terytorialnego, 
·państwowe jednostki budżetowe, 
·przedsiębiorcy, 
·instytucje kultury, 
·organizacje pozarządowe, 
·osoby fizyczne. 
WFOŚiGW w Łodzi udziela pomocy finansowej w formie: 
·pożyczek, 
·pożyczek pomostowych, 
·bezzwrotnych dotacji, 
·przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym, 
·dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych, 
·częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego. 
Program „Czyste Powietrze” 
Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów 

i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić 
środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego. 

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy 
koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. 
zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszy projektu to 
7 tys. zł. 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: 
·wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) 
·docieplenie przegród budynku 
·wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
·montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
·instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) 
·montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
Formy dofinansowania: 
·dotacja, 
·pożyczka 
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Nabór wniosków: prowadzony jest w trybie ciągłym wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane 
przez Fundusz terminy składania i rozpatrywania wniosków będą zamieszczone na stronie Funduszu. 

15.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa III Transport 
Oś priorytetowa III Transport, finansowana w całości z EFRR łączy w sobie zakres interwencji - 

celu tematycznego 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
·Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, - celu tematycznego 7 Promowanie 

zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej 

·Działanie III.2 Drogi, 
·Działanie III.3 Transport multimodalny, 
·Działanie III.4 Transport kolejowy. 
Zagadnienia związane ze zwiększeniem dostępności transportowej oraz promocją proekologicznych 

rozwiązań transportowych są ściśle powiązane z interwencjami na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. 
Sprawny, efektywny oraz bezpieczny system transportu, zgodny ze standardami unijnymi w zakresie 
ochrony środowiska (niskoemisyjny), zapewniający połączenia komunikacyjne poprawiające 
dostępność transportową regionu jest niezbędny do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa łódzkiego. Dobrze rozwinięte połączenia transportowe wzmocnią spójność przestrzenną 
regionu, zwiększając jego atrakcyjność inwestycyjną oraz stwarzając podmiotom gospodarczym 
i wszystkim mieszkańcom odpowiednie możliwości rozwojowe. Interwencja w tym obszarze będzie 
koncentrować się na budowie zintegrowanego systemu transportowego, łączącego główne gałęzie 
transportu, przede wszystkim drogowego, kolejowego, publicznego transportu zbiorowego oraz 
multimodalnego. 

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna 
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna realizowana jest w ramach celu tematycznego 

4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Zakres interwencji 
obejmuje: 

·Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii 
·Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków 
·Działanie IV.3 Ochrona powietrza 
Efektem przedsięwzięć podjętych w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych będzie 

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności poprawa 
zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego przyczyni 
się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz 
poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz 
redukcję ilości wytwarzanych odpadów. Inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej 
budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych pozwolą 
na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie 
zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów 
cieplarnianych. 
W wyniku realizacji projektów z zakresu budownictwa pasywnego, modernizacji źródeł ciepła oraz 
projektów dotyczących sieci ciepłowniczych nastąpi ograniczenie strat ciepła, co doprowadzi 
do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych. Inwestycje związane z oświetleniem publicznym 
z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych przyczynią się do oszczędności 
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energii w regionie łódzkim. Projekty przewidziane w ramach osi priorytetowej IV pozwolą na budowę 
bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, 
zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. 

15.5 Inne programy wsparcia finansowego 
Bank Ochrony Środowiska 
Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne 
i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę. 

Warunki udzielania kredytów i dopłat są właściwe dla każdego z regionalnych oddziałów banku. 
Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Termomodernizacji i Remontów 
Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla 

inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata 
rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. 

Formy pomocy: 
·premia termomodernizacyjna, 
·premia remontowa, 
·premia kompensacyjna. 
O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele 

lub zarządcy: 
·budynków mieszkalnych, 
·budynków zbiorowego zamieszkania, 
·budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego 

służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, 
·lokalnych sieci ciepłowniczych, 
·lokalnych źródeł ciepła. 
Adresaci programu 
Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.: 
·osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), 
·jednostki samorządu terytorialnego, 
·wspólnoty mieszkaniowe, 
·osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych). 
Przeznaczenie środków 
Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje 
tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy realizujący 
przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. 

Wysokość dofinansowania 
Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż 16% kosztów 
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poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych 
rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. 
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Załącznik  
do Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 

z perspektywą na lata 2024-2028 
Baza emisji (ankiety) 

Dane za rok 2018 
                     

Lp Adres Typ Obiektu 
Powierzch

nia 
użytkowa 

[m2] 
Liczba 

mieszka
ńców 

Wiek 
budy
nku 

Źródło 
ciepła 

Ga
z 

[m
3/l] 

olej 
opał
owy 
[l] 

Bio
masa 
[m3] 

węg
iel 
[t] 

Zużyc
ie 

ciepła 
[GJ] 

węgiel 

Zużycie 
ciepła 
[GJ] 

biomas
a 

(1m3=1
0GJ) 

Zużyc
ie 

ciepła 
olej 

opało
wy 

[GJ] 

Zużyc
ie 

ciepła 
gaz 
[GJ] 

wskaźnik 
emisji 
[Mg 

CO2/GJ] 

Emisja 
CO2 ze 
zużycia 

energii na 
potrz. 

Cieplnej 
[Mg CO2] 

Czy 
przeprowadzono 

modernizację 
źródła ciepła/ 

termomodernizac
ję obiektu 

Czy 
planowana 

jest wymiana 
systemu 

grzewczego 

Czy planowana 
jest 

termomoderniza
cja budynku 
mieszkalnego 

Czy planowany jest 
montaż OZE (wraz 

ze wskazaniem) 

1 Aleksandrówek jednorodzinny 120 5 25 węgiel    4 108,8    0,09271 10,09 wymieniono piec 
na ekogroszek nie tak fotowoltaika 

2 Aleksandrówek jednorodzinny 50 1 40 biomasa   10   100     nie nie nie nie 
3 Aleksandrówek jednorodzinny 120 3 15 węgiel/bio

masa   4 4 108,8 40   0,09271 10,09 ocieplono nie nie kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 
4 Aleksandrówek jednorodzinny 100 3 60 węgiel    4 108,8    0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
5 Aleksandrówek jednorodzinny 130 6 8 węgiel    3 81,6    0,09271 7,57 nie nie nie kolektory słoneczne 
6 Aleksandrówek jednorodzinny 100 6 50 biomasa   15   150     nie nie tak nie 
7 Aleksandrówek jednorodzinny 80 2 17 wegiel    2,5 68    0,09271 6,30 nie nie nie fotowoltaika 
8 Aleksandrówek wielorodzinny 60 2 50 węgiel/bio

masa    4 108,8    0,09271 10,09 nie nie tak pompa ciepła 
9 Aleksandrówek jednorodzinny 110 6 30 węgiel/bio

masa   4 2 54,4 40   0,09271 5,04 ocieplono nie nie fotowoltaika 
10 Aleksandrówek jednorodzinny 85 2 42 węgiel/bio

masa   1,5 3 81,6 15   0,09271 7,57 ocieplono tak nie kolektory słoneczne 
11 Aleksandrówek jednorodzinny 140 4 5 węgiel    3 81,6    0,09271 7,57 ocieplono nie nie pompa ciepła 
12 Aleksandrówek jednorodzinny 100 1 70 węgiel/bio

masa   6 1 27,2 60   0,09271 2,52 ocieplono nie nie nie 
13 Aleksandrówek jednorodzinny 72 3 12 węgiel/bio

masa   4 3 81,6 40   0,09271 7,57 nie nie tak nie 
14 Wiewiórczyn jednorodzinny 65 4 60 wegiel    2 54,4    0,09271 5,04 wymiana okien nie tak nie 
15 Wiewiórczyn wielorodzinny 65 2 100 wegiel    3 81,6    0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie 
16 Wiewiórczyn jednorodzinny 140 4 45 wegiel    4 108,8    0,09271 10,09 ocieplono tak nie nie 

17 Wiewiórczyn jednorodzinny 300 3 25 wegiel     0 0   0,09271 0,00 
zakup pieca na 

ekogroszek, 
ocieplenie 
budynku 

tak tak kolektory słoneczne 

18 Wiewiórczyn jednorodzinny 120 bd 80 węgiel      0     ocieplono nie nie nie 
19 Wiewiórczyn wielorodzinny 120 3 30 węgiel    3 81,6 0   0,09271 7,57 nie tak nie kolektory słoneczne 
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20 Stryje Paskowe jednorodzinny 200 9 34 węgiel/bio
masa    5 136 0   0,09271 12,61 ocieplono nie nie kolektory słoneczne, 

pompa ciepła 
21 Teodory jednorodzinny 150 7 40 węgiel/bio

masa   6 2 54,4 60   0,09271 5,04 ocieplono tak tak fotowoltaika 
22 Teodory jednorodzinny 120 3 16 węgiel    4 108,8 0   0,09271 10,09 nie tak tak kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

23 Teodory jednorodzinny 90 2 55 węgiel    2,5 68 0   0,09271 6,30 
zakup pieca na 

ekogroszek, 
ocieplenie 
budynku 

tak tak kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 

24 Teodory jednorodzinny 160 4 64 węgiel    3,5 95,2 0   0,09271 8,83 
zakup pieca na 

ekogroszek, 
ocieplenie 
budynku 

nie nie kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 
25 Teodory jednorodzinny 120 6 80 węgiel    4 108,8 0   0,09271 10,09 nie nie nie nie 
26 Teodory jednorodzinny 90 2 55 biomasa   4   40     

zakup pieca pellet, 
ocieplenie 
budynku nie nie kolektory słoneczne 

27 Rokitnica jednorodzinny 90 5 50 biomasa   10   100     ocieplono tak nie fotowoltaika 
28 Rokitnica jednorodzinny 300 5 32 wegiel    8 217,6 0   0,09271 20,17 nie tak tak pompa ciepła 
29 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 80 3 50 wegiel    4 108,8 0   0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie 
30 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 130 6 50 węgiel    3 81,6 0   0,09271 7,57 ocieplono tak nie nie 
31 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 300 2 33 węgiel/bio
masa   10 6 163,2 100   0,09271 15,13 nie nie nie fotowoltaika 

32 Budy 
Stryjewskie jednorodzinny 110 2 40 wegiel    3 81,6 0   0,09271 7,57 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 

33 Budy 
Stryjewskie jednorodzinny 110 2 46 wegiel    2 54,4 0   0,09271 5,04 wymiana okien tak tak nie 

34 Budy 
Stryjewskie jednorodzinny 140 6 13 węgiel/bio

masa    6 163,2 0   0,09271 15,13 wymieniono piec nie tak turbina wiatrowa 
35 Gorczyn jednorodzinny 90 5 50 wegiel    4 108,8 0   0,09271 10,09 wymieniono piec nie tak nie 
36 Gorczyn jednorodzinny 120 2 10 pompa 

ciepła     0 0    0,00 wymieniono 
kocioł na pompę 
ciepła, ocieplono nie nie nie 

37 Gorczyn jednorodzinny 110 3 48 wegiel    5 136 0   0,09271 12,61 nie tak tak nie 
38 Gorczyn jednorodzinny 50 1 60 wegiel    2 54,4 0   0,09271 5,04 nie nie tak nie 
39 Gorczyn jednorodzinny 80 2 26 wegiel    3 81,6 0   0,09271 7,57 nie nie tak nie 
40 Gorczyn jednorodzinny 50 2 60 wegiel    2 54,4 0   0,09271 5,04 nie tak tak nie 
41 Gorczyn jednorodzinny 60 2 60 wegiel    2 54,4 0   0,09271 5,04 nie tak tak nie 
42 Gorczyn jednorodzinny 230 5 27 wegiel    5 136 0   0,09271 12,61 ocieplono nie nie nie 
43 Gorczyn jednorodzinny 175 3 45 wegiel    4,5 122,4 0   0,09271 11,35 nie nie tak nie 
44 Gorczyn jednorodzinny 210 5 55 wegiel    6 163,2 0   0,09271 15,13 ocieplono nie nie kocioł na biomasę 
45 Gorczyn jednorodzinny 250 4 7 wegiel    3 81,6 0   0,09271 7,57 nie nie nie kolektory słoneczne 
46 Gorczyn jednorodzinny 250 6 50 węgiel/bio

masa   3 6 163,2 30   0,09271 15,13 ocieplono tak nie pompa ciepła 
47 Gorczyn jednorodzinny 230 5 38 olej 

opałowy  3000   0 0 104,23
2  0,07659 7,98 ocieplono tak nie nie 
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48 Gorczyn jednorodzinny 250 3 21 biomasa   4  0 40 0   0,00 ocieplono nie nie nie 
49 Gorczyn jednorodzinny 120 2 5 wegiel    5 136 0 0  0,09271 12,61 ocieplono nie nie fotowoltaika 
50 Gorczyn jednorodzinny 250 3 10 wegiel    6 163,2 0 0  0,09271 15,13 ocieplono nie nie fotowoltaika 
51 Łask jednorodzinny 90 4 40 olej 

opałowy  2000   0 0 69,488  0,07659 5,32 nie tak nie kocioł na biomasę 
52 Łask wielorodzinny 120 5 60 wegiel    10 272 0 0  0,09271 25,22 ocieplono tak nie kolektory słoneczne 
53 Łask wielorodzinny    wegiel     0 0 0  0,09271 0,00 ocieplono    
54 Wola Łaska jednorodzinny 200 4 2 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
55 Teodory jednorodzinny 150 4 8 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie nie nie nie rozważa 
56 Ostrów jednorodzinny 150 3 7 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00 nie nie nie turbina 
wiatrowa/fotowoltai

ka 
57 Ostrów jednorodzinny 128 4 6 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono nie nie nie rozważa 
58 Gorczyn jednorodzinny 130 3 5 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 nie   fotowoltaika 
59 Ostrów jednorodzinny 100 4 2 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00    fotowoltaika 
60 Łask inny 60 30 35      0 0 0 0 0,09271 0,00     
61 Łask wielorodzinny 58   wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
62 Ostrów jednorodzinny 70 4 23 gaz 

ziemny 200
0    0 0 0 72,24 0,05582 4,03 ocieplono tak nie fotowoltaika 

63 Ostrów jednorodzinny 136 4 7 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 nie tak  nie rozważa 
64  wielorodzinny 36 2       0 0 0 0 0,09271 0,00     
65 Łask jednorodzinny 120 4 2 gaz 

ziemny 270
0    0 0 0 97,524 0,05582 5,44  nie nie fotowoltaika 

66 Wrzeszczecice jednorodzinny 160 2 10 biomasa   6  0 60 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
67 Łask wielorodzinny 53 3 34 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
68 Łask jednorodzinny 100 5 45 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

69 Teodory wielorodzinny 350 10 60 wegiel    9 244,8 0 0 0 0,09271 22,70 ocieplono tak nie fotowoltaika 
70 Teodory jednorodzinny 150 4 8 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie nie nie nie rozważa 
71  jednorodzinny 199 3 9 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie fotowoltaika 
72 Teodory jednorodzinny  7 40 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie fotowoltaika 
73 Ostrów jednorodzinny 170 4 3 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

74 Łask wielorodzinny 36 2 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00     
75 Gorczyn jednorodzinny 120 4 11 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
76 Łask wielorodzinny   28      0 0 0 0 0,09271 0,00     
77 Ostrów jednorodzinny 160 4 14 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie  fotowoltaika 
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78 Łask wielorodzinny 53,1 4 25 gaz 
ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00     

79 Ostrów jednorodzinny 180 4 37 gaz 
ziemny 370

0    0 0 0 133,64
4 0,05582 7,46 ocieplono nie nie  

80 Łask jednorodzinny 120 4 14 gaz 
ziemny 150

0    0 0 0 54,18 0,05582 3,02 nie nie nie fotowoltaika 
81 Bałucz jednorodzinny 150 6 40 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 nie nie nie fotowoltaika 
82 Ostrów jednorodzinny 200 3 20 olej 

opałowy  1600   0 0 55,59 0 0,07659 4,26 nie tak tak fotowoltaika 
83 Borszewice jednorodzinny  4 15 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie kolektory słoneczne 
84 Gorczyn jednorodzinny 120 4 12 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie nie tak kolektory słoneczne 
85 Łask wielorodzinny 52 3 30      0 0 0 0 0,09271 0,00     
86 Łask jednorodzinny 120 4 15 olej 

opałowy  1300   0 0 45,17 0 0,07659 3,46  tak  kolektory słoneczne 
87 Ostrów jednorodzinny 110 4 12 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  tak nie ekogroszek 
88 Ostrów jednorodzinny 140 4 3 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie fotowoltaika 
89 Bałucz jednorodzinny 200 4 5 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
90 Wola Łaska jednorodzinny 150 4 5 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak nie fotowoltaika 
91 Łask wielorodzinny 53,1 4 30 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
92 Łopatki jednorodzinny 170 4 15 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13  tak nie  
93 Łask jednorodzinny 120 4 2 gaz 

ziemny 270
0    0 0 0 97,524 0,05582 5,44  nie nie fotowoltaika 

94 Łask jednorodzinny 170 5 20 gaz 
płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie  

95 Wola Łaska jednorodzinny 134 4 2 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 nie nie nie fotowoltaika 
96 Wola Łaska jednorodzinny 150 3 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie turbina wiatrowa 
97 Ostrów jednorodzinny 170 4 8 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  tak  kolektory słoneczne 
98 Wronowice jednorodzinny 160 4 15 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak tak nie rozważa 
99 Łask jednorodzinny 143 5 12 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono tak tak fotowoltaika 
10
0  wielorodzinny 64 5  wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono    
10
1 Łask wielorodzinny 52  30      0 0 0 0 0,09271 0,00     
10
2 Łask inny 46 5  gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie  
10
3 Ostrów jednorodzinny 125 3 3 biomasa   3,5  0 35 0 0  0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
10
4 Łask wielorodzinny 52,5 4 28 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00 ocieplono nie nie  
10
5 Łask jednorodzinny 120 4  wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak tak  
10
6  jednorodzinny 200 5 80 biomasa   12  0 120 0 0  0,00  nie nie pompa ciepła 
10
7 Gorczyn jednorodzinny 160 4 13 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak nie fotowoltaika 
10
8 Łask wielorodzinny 53 30 35 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono    
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10
9 Łask jednorodzinny 220 4 20 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00 ocieplono tak nie fotowoltaika 
11
0 Łask wielorodzinny 64 4 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie  
11
1 Ostrów jednorodzinny 146 4 8 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie fotowoltaika 
11
2 Wydrzyn jednorodzinny 160 4 50 biomasa   5  0 50 0 0  0,00 ocieplono tak nie fotowoltaika 
11
3 Orchów jednorodzinny 180 6 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak nie kolektory słoneczne 
11
4  jednorodzinny 180 4 3 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak nie kolektory słoneczne 
11
5 Łask jednorodzinny 76 4 12 biomasa   10  0 100 0 0  0,00  tak nie fotowoltaika 
11
6 Łask wielorodzinny 1000 100 20 wegiel    100 2720 0 0 0 0,09271 252,17 nie nie nie kolektory słoneczne 
11
7 Wola Łaska jednorodzinny 80 3 11 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  tak tak fotowoltaika 
11
8 Ostrów jednorodzinny 230 4 8 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
11
9 Ostrów jednorodzinny 180 4 20 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13  tak nie nie rozważa 
12
0 Łask jednorodzinny 100 5 40 wegiel    8 217,6 0 0 0 0,09271 20,17 ocieplono tak nie nie rozważa 
12
1 Łask jednorodzinny 180 8 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  tak tak nie rozważa 
12
2 Wola Łaska jednorodzinny 70 5  wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak tak  
12
3 Ostrów jednorodzinny 95 7 12 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52 nie nie nie nie rozważa 
12
4 Wola Łaska jednorodzinny 200 4 2 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie fotowoltaika 
12
5 Łask wielorodzinny         0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono    
12
6  jednorodzinny 200 5 12 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie tak  
12
7 Łask wielorodzinny         0 0 0 0 0,09271 0,00     
12
8 Ostrów jednorodzinny 160 4 22 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak tak nie rozważa 
12
9 Łask jednorodzinny 140 3 3 gaz 

ziemny 102
0    0 0 0 36,842

4 0,05582 2,06  nie nie fotowoltaika 
13
0 Łask wielorodzinny  120 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
13
1 Łask jednorodzinny 123 4 8 gaz 

ziemny 105
0    0 0 0 37,926 0,05582 2,12 nie nie nie nie rozważa 

13
2 Łask wielorodzinny 64 2 25 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
13
3 Łask wielorodzinny 2000  40 olej 

opałowy     0 0 0 0 0,09271 0,00     
13
4 Wola Łaska jednorodzinny 120 4 7 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 nie nie nie kolektory słoneczne 
13
5 Wronowice jednorodzinny 130 4 8 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono tak nie fotowoltaika 
13
6  wielorodzinny  4       0 0 0 0 0,09271 0,00     
13
7 Łask wielorodzinny 60 4 5 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie nie rozważa 
13
8 Łask jednorodzinny 120 3 43 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 nie nie tak fotowoltaika 
13
9 Orchów jednorodzinny 115 4 7 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30  tak nie turbina 

wiatrowa/pompa 
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ciepła 
14
0 Ostrów jednorodzinny 150 4 15 olej 

opałowy  1500   0 0 52,12 0 0,07659 3,99 nie nie nie fotowoltaika 
14
1 Łask jednorodzinny 110 3 28 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
14
2  jednorodzinny 145 4 23 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  nie nie  
14
3 Ostrów jednorodzinny 320 5 7 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35 nie nie nie nie rozważa 
14
4 Wola Łaska jednorodzinny 200 6 15 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie nie rozważa 
14
5 Ostrów jednorodzinny 120 4 7 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie pompa ciepła 
14
6 Orchów jednorodzinny 180 6 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie kolektory słoneczne 
14
7 Łask wielorodzinny         0 0 0 0 0,09271 0,00     
14
8 Łask wielorodzinny 1800 80 27      0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono    
14
9 Łask jednorodzinny 100 5 45 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie kolektory słoneczne 
15
0 Łask jednorodzinny 150 6 36 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak nie nie rozważa 
15
1 Wola Łaska jednorodzinny 150 4 10 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 nie tak nie pompa ciepła 
15
2 Teodory jednorodzinny 180 4 4 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
15
3 Łask jednorodzinny 200 4 3 prąd     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
15
4 Łask wielorodzinny 64 4 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono    
15
5 Łask wielorodzinny 63,5  30      0 0 0 0 0,09271 0,00     
15
6 Wola Łaska jednorodzinny 140 5 5 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak nie fotowoltaika 
15
7 Łask jednorodzinny 140 5 10 gaz 

ziemny 100
0    0 0 0 36,12 0,05582 2,02  nie nie nie rozważa 

15
8 Łask wielorodzinny 64 4 30      0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
15
9 Gorczyn jednorodzinny 120 4 11 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
16
0 Łask inny 64 3 22 olej 

opałowy  2000   0 0 69,488 0 0,07659 5,32 nie nie nie nie rozważa 
16
1 Łopatki jednorodzinny 140 4 39 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie  
16
2 Wola Łaska jednorodzinny 190 4 5 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  tak nie fotowoltaika 
16
3 Ostrów jednorodzinny 100 4 2 gaz 

ziemny 200
0    0 0 0 72,24 0,05582 4,03  nie nie fotowoltaika 

16
4 Łask wielorodzinny  20       0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
16
5 Łask inny   6      0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
16
6 Łask wielorodzinny 2000 120 28 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
16
7 Łask inny 68 3  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
16
8 Wronowice jednorodzinny 120 3 20 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono tak nie nie rozważa 
16
9 Łask inny 64 4 60 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
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17
0 Łask wielorodzinny  25 5 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
17
1 Wronowice jednorodzinny 50 5 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
17
2 Łask wielorodzinny 48 4  wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
17
3 Łask wielorodzinny    ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00     
17
4 Łask inny 75 7 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
17
5 Łask jednorodzinny 120 4 80 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52 ocieplono nie tak fotowoltaika 
17
6 Łask wielorodzinny 64 3 35 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie nie rozważa 
17
7 Ostrów jednorodzinny 240 4 2 pompa 

ciepła     0 0 0 0  0,00  nie nie fotowoltaika 
17
8 Łask wielorodzinny 63,5  29      0 0 0 0 0,09271 0,00     
17
9 Łask wielorodzinny 70 4 3 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 nie nie nie nie rozważa 
18
0 Łask jednorodzinny 200 4 60 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
18
1 Łask jednorodzinny 280 4 10 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie fotowoltaika 
18
2 Łask jednorodzinny 200 4 5 gaz 

ziemny 210
0    0 0 0 75,852 0,05582 4,23 ocieplono nie nie fotowoltaika 

18
3 Łask wielorodzinny  147 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie nie rozważa 
18
4 Wola Łaska jednorodzinny 138 5 5 wegiel    3,3 89,76 0 0 0 0,09271 8,32 nie tak nie nie rozważa 
18
5 Wola Łaska jednorodzinny 220 3 3 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 nie nie nie nie rozważa 
18
6 Łask jednorodzinny 90 4 60 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie nie nie nie rozważa 
18
7 Ostrów jednorodzinny 100 3 3 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak nie fotowoltaika 
18
8 Łask jednorodzinny 180 6 45 biomasa   6  0 60 0 0  0,00 ocieplono nie nie pompa ciepła 
18
9 Łask jednorodzinny 200 4 48 gaz 

ziemny 250
0    0 0 0 90,3 0,05582 5,04 ocieplono nie nie nie rozważa 

19
0 Łask wielorodzinny 83 4 6      0 0 0 0 0,09271 0,00     
19
1  jednorodzinny 200 5 80 pompa 

ciepła     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
19
2 Wola Łaska jednorodzinny 200 5 17 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie nie rozważa 
19
3 Wola Łaska jednorodzinny 126 4 0,5 biomasa   3,5  0 35 0 0  0,00 ocieplono tak nie nie rozważa 
19
4 Gorczyn jednorodzinny 202 4 1 biomasa   5  0 50 0 0  0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
19
5 Łask jednorodzinny 100 4 28 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak nie rozważa 
19
6 Łask wielorodzinny 70  20 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
19
7 Mauryca jednorodzinny 180 4 20 prąd     0 0 0 0  0,00  nie nie kolektory słoneczne 
19
8 Łask wielorodzinny   28      0 0 0 0 0,09271 0,00     
19
9 Łask wielorodzinny 70 4 4 prąd     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
20
0 Łask wielorodzinny 64 4 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
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20
1 Łask inny         0 0 0 0 0,09271 0,00     
20
2 Łask wielorodzinny 70 3 80 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie nie rozważa 
20
3 Łask wielorodzinny    wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
20
4 Łask inny 70 4 5 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 nie nie nie nie rozważa 
20
5  jednorodzinny 200 5 12 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak tak  
20
6 Łask jednorodzinny 160 4 1 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie kolektory słoneczne 
20
7 Łask wielorodzinny 1200 30 27 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
20
8 Ostrów jednorodzinny 140 4 6 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

20
9 Wydrzyn jednorodzinny 100 4 39 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie kocioł na 

biomasę/fotowoltaik
a 

21
0 Łask jednorodzinny 120 6 25 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35 nie nie nie kolektory słoneczne 
21
1 Łask jednorodzinny 90 4 8 gaz 

ziemny 120
0    0 0 0 43,344 0,05582 2,42 nie nie nie nie rozważa 

21
2 Rokitnica jednorodzinny 70 4 29 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30  nie tak fotowoltaika 
21
3 Anielin jednorodzinny 150 4 7 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie fotowoltaika 
21
4  jednorodzinny 220 4 5 biomasa   5  0 50 0 0  0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
21
5 Anielin jednorodzinny 150 4 7 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie fotowoltaika 
21
6 Wola Łaska jednorodzinny 160 2 10 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie  
21
7 Ostrów jednorodzinny 90 4 4 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52  nie nie fotowoltaika 
21
8 Bałucz jednorodzinny 180 5 8 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak  fotowoltaika 
21
9 Łask wielorodzinny  4 5      0 0 0 0 0,09271 0,00     
22
0 Łask jednorodzinny 120 6 8 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00 nie nie nie nie rozważa 
22
1 Łask wielorodzinny 50 5 35      0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
22
2 Łask wielorodzinny 61 3  wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie  
22
3 Łask jednorodzinny 150 5 15 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak  nie rozważa 
22
4 Łask jednorodzinny 120 6 8 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00 nie nie nie nie rozważa 
22
5 Łask jednorodzinny 180 6 45 biomasa   6  0 60 0 0  0,00 ocieplono nie nie pompa ciepła 
22
6 Wola Łaska jednorodzinny 200 5 17 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie nie rozważa 
22
7 Orchów jednorodzinny 140 4 8 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie nie rozważa 
22
8 Łask inny 54 5 37 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
22
9 Łask wielorodzinny 40 4 40 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
23
0 Łask jednorodzinny 100 3 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie kolektory słoneczne 
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23
1 Łask wielorodzinny 50 3  wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00     
23
2 Łask wielorodzinny 600 33 50 wegiel    15 408 0 0 0 0,09271 37,83 ocieplono nie tak kolektory słoneczne 
23
3 Ostrów jednorodzinny 100 4 47 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono nie nie fotowoltaika 
23
4 Wronowice jednorodzinny 160 4 5 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie fotowoltaika 
23
5 Łask jednorodzinny 120 5 45 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
23
6 Wronowice jednorodzinny 130 2 25 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak tak kolektory słoneczne 
23
7 Łask jednorodzinny 200 3 20 olej 

opałowy  2500   0 0 86,86 0 0,07659 6,65  nie nie nie rozważa 
23
8 Łask wielorodzinny 400 10 100 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
23
9 Kolumna jednorodzinny 160 4 17 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
24
0 Kolumna jednorodzinny 200 4 50 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak tak fotowoltaika 
24
1 Łask jednorodzinny 80 5 80 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
24
2 Łask wielorodzinny 64 150 33 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
24
3 Kolumna jednorodzinny 200 3 7 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30  nie nie nie rozważa 
24
4 Kolumna jednorodzinny 160 6 43 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak nie  
24
5 Łask jednorodzinny 90 4 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
24
6 Łask jednorodzinny 100 6 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono    
24
7  jednorodzinny 75 3 24 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak tak fotowoltaika 
24
8 Kolumna jednorodzinny 164 3 25 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak   
24
9 Łask wielorodzinny 48 5 100 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie nie nie nie rozważa 
25
0 Łask wielorodzinny 30,71 3  prąd     0 0 0 0  0,00 nie tak nie nie rozważa 
25
1 Wronowice jednorodzinny 300 5 30 wegiel    8 217,6 0 0 0 0,09271 20,17 ocieplono tak  nie rozważa 
25
2 Łask jednorodzinny 90 4  wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  tak   
25
3 Łask wielorodzinny 320 8 100 wegiel    8 217,6 0 0 0 0,09271 20,17 nie nie nie nie rozważa 
25
4 Wronowice jednorodzinny 130 4 11 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
25
5 Kolumna jednorodzinny 200 4 30 biomasa     0 0 0 0  0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
25
6 Łask wielorodzinny 230 10 100 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
25
7 Wronowice jednorodzinny 220 7 25 wegiel    7 190,4 0 0 0 0,09271 17,65  nie nie  
25
8 Łask jednorodzinny 99 4 9 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00    fotowoltaika 
25
9 Kolumna wielorodzinny 48 5  biomasa     0 0 0 0  0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
26
0 Łask wielorodzinny 300 17 55 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono tak   
26
1 Anielin jednorodzinny 180 8 55 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono   fotowoltaika 
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26
2 Teodory wielorodzinny 165 5 46 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono tak nie kocioł na biomasę 
26
3 Łask jednorodzinny 100 4  biomasa   5  0 50 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
26
4 Łask jednorodzinny 120 3 5 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie nie rozważa 
26
5 Wronowice jednorodzinny 170 5 27 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak tak  
26
6 Łask jednorodzinny 80 4 70 wegiel    1,5 40,8 0 0 0 0,09271 3,78 ocieplono nie nie nie rozważa 
26
7 Wronowice jednorodzinny 150 4 3 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie kolektory słoneczne 
26
8 Łask jednorodzinny 80 3 65 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  tak tak kolektory słoneczne 
26
9 Wronowice jednorodzinny  4 10 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak   
27
0 Łask wielorodzinny 58,5 64 40 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
27
1 Wronowice jednorodzinny 120 4 20 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  nie nie pompa ciepła 
27
2 Łask jednorodzinny 195 5 3 biomasa   3  0 30 0 0  0,00  tak nie turbina 

wiatrowa/pompa 
ciepła 

27
3 Łask wielorodzinny 50 25 90 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  nie nie  
27
4 Kolumna jednorodzinny 85 4 12 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 ocieplono nie nie nie rozważa 
27
5 Łask jednorodzinny 96 4 30 biomasa   4  0 40 0 0  0,00  nie nie kolektory słoneczne 
27
6 Wronowice jednorodzinny 200 6 40 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 nie nie tak nie rozważa 
27
7 Łask jednorodzinny 196 6 34 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono tak tak fotowoltaika 
27
8 Kolumna jednorodzinny 155 4 10 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak nie nie rozważa 
27
9 Łask jednorodzinny 150 3 30 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak  nie rozważa 
28
0 Kolumna jednorodzinny 50 3 30 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  nie nie nie rozważa 
28
1 Łask wielorodzinny 41 4 70 biomasa   10  0 100 0 0  0,00 ocieplono nie  nie rozważa 
28
2 Kolumna jednorodzinny 200 5 20 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie kolektory słoneczne 
28
3 Łask jednorodzinny 60 4 60 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono nie nie nie rozważa 
28
4  jednorodzinny 100 6 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak tak fotowoltaika 
28
5 Kolumna jednorodzinny 140 3 52 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 ocieplono tak nie nie rozważa 
28
6 Łask jednorodzinny 120 4 50 biomasa   3,5  0 35 0 0  0,00 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
28
7 Łask wielorodzinny 130 6 58 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
28
8 Kolumna jednorodzinny 300 5 60 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono nie nie nie rozważa 
28
9 Łask wielorodzinny 50 4 100 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52  tak tak kolektory słoneczne 
29
0 Kolumna wielorodzinny 100 4 100 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  tak tak pompa ciepła 
29
1 Kolumna jednorodzinny 140 4 11 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30  tak nie kocioł na biomasę 
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29
2 Kolumna jednorodzinny 100 5 39 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak tak pompa ciepła 
29
3 Wronowice jednorodzinny 220 7 25 wegiel    7 190,4 0 0 0 0,09271 17,65  nie nie  
29
4 Kolumna jednorodzinny 240 4 9 pompa 

ciepła     0 0 0 0  0,00  nie nie  
29
5 Łask jednorodzinny 100 4 30 wegiel    1,5 40,8 0 0 0 0,09271 3,78 ocieplono nie nie nie rozważa 
29
6 Kolumna wielorodzinny 150 6 34 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie turbina 

wiatrowa/pompa 
ciepła 

29
7 Łask wielorodzinny 37 4 40 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
29
8  jednorodzinny 150 4 89 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 ocieplono tak nie pompa ciepła 
29
9 Kolumna jednorodzinny 240 4 45 biomasa   5  0 50 0 0  0,00  tak tak fotowoltaika 
30
0 Łask inny 25 3 25 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
30
1 Kolumna jednorodzinny 100 4 75 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52 nie tak tak pompa ciepła 
30
2 x jednorodzinny 83 6 36 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09     
30
3  wielorodzinny 180 6 35 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
30
4 Łask wielorodzinny 100 6 100 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak tak kolektory słoneczne 
30
5 Łask wielorodzinny 60 2 40 gaz 

ziemny 100
0    0 0 0 36,12 0,05582 2,02 ocieplono    

30
6 Ostrów jednorodzinny 100 3 40 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie  
30
7 Kolumna jednorodzinny 76 4 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie nie rozważa 
30
8 Kolumna jednorodzinny 100 4 50 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono tak tak nie rozważa 
30
9 Łask jednorodzinny 220 6 50 wegiel    4,2 114,24 0 0 0 0,09271 10,59 ocieplono tak nie nie rozważa 
31
0 Łask jednorodzinny 155 3 20 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie fotowoltaika 
31
1 Wronowice jednorodzinny 120 3 4 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  nie nie nie rozważa 
31
2 Wronowice jednorodzinny 120 6 30 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
31
3 Kolumna jednorodzinny 200 5 45 olej 

opałowy/
wegiel  1000  4 108,8 0 34,744 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie fotowoltaika 

31
4 Łask jednorodzinny 150 3 6 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie nie nie  
31
5 Wronowice jednorodzinny 150 3 30 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak  nie rozważa 
31
6 Kolumna jednorodzinny 120 5 30 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak  nie rozważa 
31
7 Kolumna jednorodzinny 70 4 30 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30  nie nie nie rozważa 
31
8 Łask wielorodzinny 55 4 100 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
31
9 Łask jednorodzinny 130 4 15 biomasa   4  0 40 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
32
0 Łask jednorodzinny 300 5 20 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie  kolektory słoneczne 
32
1 Łask jednorodzinny 80 3 50 olej 

opałowy/
wegiel  500  4 108,8 0 17,372 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie fotowoltaika 
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32
2 Wronowice jednorodzinny 215 7 7 gaz 

ziemny 700    0 0 0 25,284 0,05582 1,41 nie tak tak kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 
32
3 Kolumna jednorodzinny 150 4 10 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie nie rozważa 
32
4 Łask wielorodzinny 45 4 90 biomasa   2  0 20 0 0  0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
32
5 Kolumna jednorodzinny 140 4 5 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 nie nie nie fotowoltaika 
32
6 Kolumna jednorodzinny 85 4 50 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 nie tak tak fotowoltaika 
32
7 Kolumna jednorodzinny 140 4 20 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  nie nie nie rozważa 
32
8 Wronowice jednorodzinny 100 6 28 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak tak nie rozważa 
32
9 Wronowice jednorodzinny 90 4 50 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie  
33
0 Wydrzyn jednorodzinny 120 4 30 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
33
1 Łask jednorodzinny 50 4  wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie nie rozważa 
33
2 Łask jednorodzinny 200 5 55 wegiel    7 190,4 0 0 0 0,09271 17,65 ocieplono tak nie fotowoltaika 
33
3 Łask jednorodzinny 150 4 60 wegiel    7 190,4 0 0 0 0,09271 17,65 ocieplono tak   
33
4 Łask wielorodzinny 63 3 92 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
33
5 Łask wielorodzinny 60 2 30      0 0 0 0 0,09271 0,00  tak tak  
33
6 Łask wielorodzinny 50 4 55 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie  
33
7 Łask jednorodzinny 100 2 70 biomasa   2,57  0 25,7 0 0  0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
33
8  wielorodzinny 57 5 100 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  tak  nie rozważa 
33
9 Wronowice jednorodzinny 140 8 30 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono tak  fotowoltaika 
34
0 Łask wielorodzinny    biomasa     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
34
1 Kolumna jednorodzinny 200 4 3 pompa 

ciepła     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
34
2 Łask wielorodzinny 3200 200 60 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
34
3 Łask wielorodzinny 360 7 8 wegiel    7 190,4 0 0 0 0,09271 17,65  nie nie pompa ciepła 
34
4 Łask jednorodzinny 155 3 2 pompa 

ciepła     0 0 0 0  0,00 nie nie nie nie rozważa 
34
5 Łask jednorodzinny 220 3 19 węgiel/bio

masa   3,2 4 108,8 32 0 0 0,09271 10,09  tak  fotowoltaika 
34
6 Wronowice jednorodzinny 100 4 4 biomasa   3  0 30 0 0  0,00  nie nie kocioł na biomasę 
34
7 Kolumna inny    olej 

opałowy     0 0 0 0  0,00 ocieplono    
34
8 Łask jednorodzinny 90 5 26 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie nie rozważa 
34
9 Łask wielorodzinny 58 9 100 biomasa   3  0 30 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
35
0 Łask jednorodzinny 120 3 1 biomasa   2  0 20 0 0  0,00  tak   
35
1 Łask wielorodzinny 35 3 100 wegiel    1,5 40,8 0 0 0 0,09271 3,78 ocieplono nie nie nie rozważa 
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35
2 Łask jednorodzinny 150 4  gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  tak  fotowoltaika 
35
3 Łask wielorodzinny 76 5 60 wegiel    1,5 40,8 0 0 0 0,09271 3,78 nie nie nie nie rozważa 
35
4 Łask jednorodzinny 360 4 20 wegiel    8 217,6 0 0 0 0,09271 20,17  nie nie nie rozważa 
35
5 Łask jednorodzinny 131 4 2 gaz 

ziemny 160
0    0 0 0 57,792 0,05582 3,23  nie  kolektory słoneczne 

35
6 Łask wielorodzinny 85 4 60 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono    
35
7 Wronowice jednorodzinny 100 3 10 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  tak nie kolektory słoneczne 
35
8 Ostrów jednorodzinny 80 4 60 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 ocieplono tak nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

35
9 Kolumna wielorodzinny 200 5  wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  nie nie nie rozważa 
36
0 Łask jednorodzinny 180 4 50 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie tak nie rozważa 
36
1 Łask jednorodzinny 90 4 45 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie nie rozważa 
36
2 Łask wielorodzinny 50 4 100 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52  nie nie nie rozważa 
36
3 Wronowice jednorodzinny 200 4 2 biomasa   5  0 50 0 0  0,00  nie nie pompa ciepła 
36
4 Kolumna jednorodzinny 180 5 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie kolektory słoneczne 
36
5  jednorodzinny 170 4 12 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak  

kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 
36
6 Łask jednorodzinny 110 5 47 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
36
7 Kolumna wielorodzinny 45 3  biomasa     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
36
8 Kolumna jednorodzinny 90 3 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
36
9 Kolumna wielorodzinny 55 5 85 biomasa   3  0 30 0 0  0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
37
0 Kolumna jednorodzinny 160 5 60 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  tak tak kolektory słoneczne 
37
1 Łask wielorodzinny 58 5 70 węgiel/bio

masa   5 2 54,4 50 0 0 0,09271 5,04    nie rozważa 
37
2 Wronowice jednorodzinny 100 4 63 biomasa   3  0 30 0 0  0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
37
3 Łask wielorodzinny 37 3 70 wegiel    1,5 40,8 0 0 0 0,09271 3,78 nie nie nie nie rozważa 
37
4 Kolumna jednorodzinny 140 4 30 biomasa   4  0 40 0 0  0,00 nie nie tak kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

37
5 Wronowice jednorodzinny 160 6 24 węgiel/bio

masa   3 5 136 30 0 0 0,09271 12,61 ocieplono tak nie fotowoltaika 
37
6  jednorodzinny 120 3 43 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
37
7 Wronowice jednorodzinny 80 4 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie fotowoltaika 
37
8 Kolumna jednorodzinny 150 4 60 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono nie tak  
37
9 Kolumna jednorodzinny 165 6 50 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 nie tak tak nie rozważa 
38
0 Kolumna jednorodzinny 117 4 45 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie fotowoltaika 
38
1 Łask jednorodzinny 195 3 2 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  nie nie pompa ciepła 
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38
2 Łask wielorodzinny 150 5 90 biomasa   15  0 150 0 0  0,00 ocieplono tak nie nie rozważa 
38
3 Łask wielorodzinny 53 2 40 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie nie rozważa 
38
4 Łask jednorodzinny 75 4 50 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
38
5 Kolumna jednorodzinny 110 4 35 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  nie nie fotowoltaika 
38
6 Łask jednorodzinny 160 4 43 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono nie nie nie rozważa 
38
7 Łask jednorodzinny 130 4 40 prąd     0 0 0 0  0,00 ocieplono nie tak fotowoltaika 
38
8 Kolumna jednorodzinny 130 6 80 olej 

opałowy  1800   0 0 62,539
2 0 0,07659 4,79  tak nie nie rozważa 

38
9 Łask wielorodzinny 200 12 90 wegiel    10 272 0 0 0 0,09271 25,22 ocieplono nie nie nie rozważa 
39
0 Kolumna wielorodzinny 82 3 95 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak nie  
39
1 Kolumna wielorodzinny 38 4 80 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 nie nie nie nie rozważa 
39
2 Kolumna jednorodzinny 160 6 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie nie rozważa 
39
3 Łask jednorodzinny 150 5 50 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak tak pompa ciepła 
39
4 Wiewiórczyn jednorodzinny  6 35 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
39
5 Wola Bałucka jednorodzinny 110 4 2 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie fotowoltaika 
39
6 Wola Bałucka jednorodzinny 110 4 2 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

39
7 Łask inny 54 4 20 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
39
8 Łask wielorodzinny 46 4 40 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
39
9 Łask wielorodzinny 63,07 5 12 wegiel    10 272 0 0 0 0,09271 25,22 ocieplono nie nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

40
0 Łask wielorodzinny  40 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
40
1 Łask inny 58 4 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
40
2 Łask jednorodzinny 100 3 60 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak tak fotowoltaika 
40
3 Łask jednorodzinny 140 6 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie fotowoltaika 
40
4 Łopatki jednorodzinny 107 4 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
40
5 Łask jednorodzinny 180 4 50 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

40
6 Łask wielorodzinny 40 3 100 prąd     0 0 0 0  0,00 ocieplono tak nie fotowoltaika 
40
7 Łask jednorodzinny 140 4 13 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak nie fotowoltaika 
40
8 Łask wielorodzinny 57 17 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
40
9 Łask jednorodzinny 70 4  wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie fotowoltaika 
41
0 Łask jednorodzinny 100 3 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
41
1 Łask wielorodzinny 48 4       0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
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41
2 Łask wielorodzinny 53 5  wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono    
41
3 Łask wielorodzinny 65 4 15 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
41
4 Wronowice jednorodzinny 110 5 25 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono tak nie  
41
5 Łask wielorodzinny   30      0 0 0 0 0,09271 0,00     
41
6 Łask jednorodzinny 141 4 10 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie fotowoltaika 
41
7 Ostrów jednorodzinny 176 6 0 pompa 

ciepła     0 0 0 0  0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
41
8 Łask jednorodzinny 80 4 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
41
9 Łask wielorodzinny  3 80 olej 

opałowy  1000   0 0 34,744 0 0,07659 2,66 nie nie nie nie rozważa 
42
0 Łask inny 59 4 37 gaz 

ziemny 100
0    0 0 0 36,12 0,05582 2,02  nie nie nie rozważa 

42
1 Gorczyn jednorodzinny 105 4 4 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 ocieplono nie nie nie rozważa 
42
2 Łask jednorodzinny 140 3 5 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie nie nie nie rozważa 
42
3 Łopatki jednorodzinny 80 4 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie pompa ciepła 
42
4 Łask inny 64 4 13 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
42
5 Łask jednorodzinny 250 5 30 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13  tak tak fotowoltaika 
42
6 Wiewiórczyn jednorodzinny 160 4 10 gaz 

ziemny 222
4    0 0 0 80,330

88 0,05582 4,48 nie nie tak kolektory słoneczne 
42
7 Łask jednorodzinny 80 3  wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie nie rozważa 
42
8 Łask jednorodzinny 120 4 4 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono nie nie fotowoltaika 
42
9 Łask jednorodzinny 64 4 20 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak nie nie rozważa 
43
0 Łask jednorodzinny 170 5 40 węgiel/bio

masa   3 3 81,6 30 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
43
1 Łask wielorodzinny  24  gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie  
43
2 Gorczyn jednorodzinny 100 4 2 biomasa   3  0 30 0 0  0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
43
3 Łask jednorodzinny  4 40 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52 ocieplono tak  fotowoltaika 
43
4 Łask wielorodzinny    wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
43
5 Łask wielorodzinny 40 4 70      0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
43
6 Łask inny 53 4 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie fotowoltaika 
43
7 Łask jednorodzinny 350 4 2 pompa 

ciepła     0 0 0 0  0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
43
8  wielorodzinny 60 5  wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30  nie nie nie rozważa 
43
9 Łask jednorodzinny 136 2 9 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  nie nie kolektory słoneczne 
44
0 Łask wielorodzinny 46,42  70 wegiel    1,5 40,8 0 0 0 0,09271 3,78 ocieplono nie nie nie rozważa 
44
1 Łask jednorodzinny 80 3 35 gaz 

ziemny 180
0    0 0 0 65,016 0,05582 3,63  nie nie nie rozważa 

44
2 Łask jednorodzinny 120 3 11 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
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44
3 Łask wielorodzinny 46 4 60 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie fotowoltaika 
44
4 Łask inny 60 7 70 węgiel/bio

masa   3 2 54,4 30 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie  nie rozważa 
44
5 Ostrów jednorodzinny 60 2 70 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52  tak tak nie rozważa 
44
6 Ostrów jednorodzinny 100 4 60 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie  nie rozważa 
44
7 Ostrów jednorodzinny 90 4 70 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
44
8 Ostrów jednorodzinny 120 5 24 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak tak kolektory słoneczne 
44
9 Ostrów jednorodzinny 140 4 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak nie rozważa 
45
0 Ostrów jednorodzinny 120 3 35 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak tak fotowoltaika 
45
1 Ostrów jednorodzinny 180 4 15 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie kolektory słoneczne 
45
2 Ostrów jednorodzinny 150 3 8 gaz 

ziemny 200
0    0 0 0 72,24 0,05582 4,03 ocieplono tak  fotowoltaika 

45
3 Ostrów jednorodzinny 180 3 16 biomasa   7  0 70 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
45
4 Ostrów jednorodzinny 100 4 40 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak  
45
5 Ostrów jednorodzinny 125 3 19 olej 

opałowy  1500   0 0 52,116 0 0,07659 3,99  tak  fotowoltaika 
45
6 Rembów jednorodzinny 100 3 50 biomasa   15  0 150 0 0  0,00  nie tak kolektory słoneczne 
45
7 Rembów jednorodzinny 80 6 50 biomasa   7  0 70 0 0  0,00  nie tak nie rozważa 
45
8 Rembów jednorodzinny 90 2 50 biomasa   7  0 70 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
45
9 Rembów jednorodzinny 100 2 26 biomasa   10  0 100 0 0  0,00  nie nie nie rozważa 
46
0 Rembów jednorodzinny 120 5 25 węgiel/bio

masa   5 2 54,4 50 0 0 0,09271 5,04  nie nie nie rozważa 
46
1 Rembów jednorodzinny 80 2 50 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak  nie rozważa 
46
2 Rembów jednorodzinny 70 1 19 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
46
3 Rembów jednorodzinny  7  węgiel/bio

masa   5 2 54,4 50 0 0 0,09271 5,04  nie nie nie rozważa 
46
4 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 100 2 11 biomasa   10  0 100 0 0  0,00 ocieplono tak   
46
5 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 40 4 50 węgiel/bio
masa   10 1 27,2 100 0 0 0,09271 2,52 nie nie tak nie rozważa 

46
6 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 150 3 30 węgiel/bio
masa   10 5,5 149,6 100 0 0 0,09271 13,87 ocieplono tak tak fotowoltaika 

46
7 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 35 3 53 węgiel/bio
masa   13 0,5 13,6 130 0 0 0,09271 1,26 nie nie tak nie rozważa 

46
8 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 56 1 30 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  nie nie  
46
9 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 80 4 30 węgiel/bio
masa   5 2 54,4 50 0 0 0,09271 5,04  tak tak kolektory słoneczne 

47
0 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 80 1 60 biomasa   10  0 100 0 0  0,00 nie nie nie nie rozważa 
47
1 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 64 1 30 węgiel/bio
masa   4 1,5 40,8 40 0 0 0,09271 3,78 nie nie nie nie rozważa 

47
2 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 45 1 40 węgiel/bio
masa   4 1 27,2 40 0 0 0,09271 2,52 nie nie nie nie rozważa 

47
3 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 120 2 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie nie nie  
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47
4 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 20 1 55 węgiel/bio
masa   2 0,5 13,6 20 0 0 0,09271 1,26 nie nie nie nie rozważa 

47
5 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 150 3 29 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie nie nie  
47
6 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 120 5 25 biomasa   10  0 100 0 0  0,00  nie nie fotowoltaika 
47
7 Wrzeszczewice 

Nowe wielorodzinny  8 25 węgiel/bio
masa   10 5 136 100 0 0 0,09271 12,61  tak nie fotowoltaika 

47
8 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 120 6 42 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak tak nie rozważa 
47
9 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 96 4 90 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie tak kolektory słoneczne 
48
0 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 80 6 40 węgiel/bio
masa   13 2 54,4 130 0 0 0,09271 5,04 nie tak tak  

48
1 Wrzeszczewice 

Nowe jednorodzinny 180 3 30 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono tak nie kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 
48
2 Wrzeszczewice 

Skrejna jednorodzinny 180 6 30 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono tak nie kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 
48
3 Wrzeszczewice 

Skrejna jednorodzinny 200 6 60 gaz 
płynny    3,5 95,2 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 

48
4 Zielęcice wielorodzinny 45 2 50 węgiel/bio

masa   1 3 81,6 10 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
48
5 Wronowice jednorodzinny 120 5 28 olej 

opałowy  1500   0 0 52,116 0 0,07659 3,99 ocieplono tak nie 
turbina 

wiatrowa/pompa 
ciepła/kolektory 

słoneczne 
48
6 Wronowice jednorodzinny 50 3 50 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono  nie  
48
7 Wronowice jednorodzinny 50 3 90 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  tak tak nie rozważa 
48
8 Wronowice jednorodzinny 100 2 80 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 ocieplono tak nie nie rozważa 
48
9 Wronowice jednorodzinny 100 3 37 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak nie rozważa 
49
0 Wronowice jednorodzinny 100 5 100 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak nie nie rozważa 
49
1 Wronowice jednorodzinny 100 2 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie nie rozważa 
49
2 Wronowice jednorodzinny 72 3 54 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie nie rozważa 
49
3 Wronowice jednorodzinny 130 6 50 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 ocieplono tak nie nie rozważa 
49
4 Wronowice jednorodzinny 115 3 45 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak tak nie rozważa 
49
5 Wronowice jednorodzinny 100 3 60 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 nie tak nie nie rozważa 
49
6 Wronowice jednorodzinny 73 3 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak nie nie rozważa 
49
7 Wronowice jednorodzinny 91 3 36 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie tak nie rozważa 
49
8 Wronowice jednorodzinny 120 4 70 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak  nie rozważa 
49
9 Wronowice jednorodzinny 300 5 30 wegiel/bio

masa   20 1,5 40,8 200 0 0 0,09271 3,78 ocieplono tak  kolektory słoneczne 
50
0 Zielęcice jednorodzinny 40 4 50 węgiel/bio

masa   2 2 54,4 20 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie nie rozważa 
50
1 Zielęcice jednorodzinny 50 4 80 biomasa   11  0 110 0 0  0,00 ocieplono tak  kolektory słoneczne 
50
2 Zielęcice jednorodzinny 90 2 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie nie rozważa 
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50
3 Zielęcice jednorodzinny 60  55 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie nie rozważa 
50
4 Zielęcice jednorodzinny 70 1 45 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie tak nie rozważa 
50
5 Wronowice jednorodzinny 180 3 45 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie nie rozważa 
50
6 Stryje Księże jednorodzinny 80 5 43 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak tak nie rozważa 
50
7 Bałucz jednorodzinny  4 80 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 nie nie nie nie rozważa 
50
8 Wola Bałucka jednorodzinny 110 5 72 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  nie nie nie rozważa 
50
9  jednorodzinny 110 5  wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie  tak nie rozważa 
51
0 Bałucz jednorodzinny 100 3 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie nie nie nie rozważa 
51
1 Stryje Księże wielorodzinny 27 5 30 wegiel    7 190,4 0 0 0 0,09271 17,65   tak  
51
2 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 100 7 40 węgiel/bio
masa   6 2 54,4 60 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie nie rozważa 

51
3 Stryje Księże jednorodzinny 180 7 35 wegiel    1,5 40,8 0 0 0 0,09271 3,78 ocieplono   kolektory słoneczne 
51
4 Bałucz jednorodzinny 120 4 11 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 nie nie nie pompa ciepła 
51
5 Bałucz jednorodzinny 100 4 45 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

51
6 Ostrów jednorodzinny 119 3 3 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie fotowoltaika 
51
7 Bałucz jednorodzinny 100 5 30 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie nie nie nie rozważa 
51
8 Stryje Księże jednorodzinny 125 5 12 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52  tak  kolektory słoneczne 
51
9 Borszewice jednorodzinny 180 6 45 biomasa   5  0 50 0 0  0,00  tak tak kocioł na 

biomasę/fotowoltaik
a 

52
0 Bałucz jednorodzinny 120 5 6 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
52
1 Bałucz jednorodzinny 120 5 6 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
52
2 Borszewice jednorodzinny 200 6 30 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13  nie tak nie rozważa 
52
3 Ulejów wielorodzinny 220 5 30 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  nie nie kolektory słoneczne 
52
4 Borszewice jednorodzinny 75 3 70 biomasa   25  0 250 0 0  0,00  tak tak kolektory słoneczne 
52
5 Łask jednorodzinny 80 1 40 węgiel/bio

masa   1,5 2 54,4 15 0 0 0,09271 5,04 nie tak tak nie rozważa 
52
6 Łask jednorodzinny 118 2 6 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 nie tak tak fotowoltaika 
52
7 Ostrów jednorodzinny 100 3 25 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
52
8 Bałucz jednorodzinny 150 5 12 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie turbina wiatrowa 
52
9 Budy 

Stryjewskie wielorodzinny 200 7 20 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
53
0 Bałucz jednorodzinny 150 5 42 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie pompa ciepła 
53
1 Stryje Paskowe jednorodzinny 180 6 19 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  nie nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

53
2 Bałucz jednorodzinny 160 6 50 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie kolektory słoneczne 
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53
3 Bałucz jednorodzinny 56 3 50 biomasa   2  0 20 0 0  0,00 ocieplono nie tak fotowoltaika 
53
4 Stryje Księże jednorodzinny 150 4 4 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie fotowoltaika 
53
5 Bałucz jednorodzinny 110 3 16 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie fotowoltaika 
53
6 Bałucz jednorodzinny 100 4 15 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie kolektory słoneczne 
53
7 Ostrów jednorodzinny 100 4  wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

53
8 Sięganów jednorodzinny 120 3 11 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie  
53
9  jednorodzinny 120 5 60 węgiel/bio

masa   3 2 54,4 30 0 0 0,09271 5,04  nie tak  
54
0 Bałucz wielorodzinny 140 10 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak kolektory słoneczne 
54
1 Ostrów jednorodzinny 150 4 18 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono nie nie fotowoltaika 
54
2 Wola Bałucka wielorodzinny 80 4 43 biomasa   4  0 40 0 0  0,00  nie tak fotowoltaika 
54
3 Łask jednorodzinny 130 4 30 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
54
4 Kolumna wielorodzinny   60 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
54
5 Stryje Paskowe jednorodzinny 170 7 24 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak tak pompa ciepła 
54
6 Ostrów jednorodzinny 90 2 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie pompa ciepła 
54
7 Łask jednorodzinny 160 4 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie tak kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 
54
8 Borszewice jednorodzinny 98 4 1 biomasa   3  0 30 0 0  0,00  nie nie kolektory słoneczne 
54
9 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 230 5 8 biomasa   4  0 40 0 0  0,00  nie nie fotowoltaika 
55
0 Bałucz jednorodzinny 85 4 60 węgiel/bio

masa   3 2 54,4 30 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie kocioł na biomasę 
55
1 Wola 

Stryjewska inny 200 5 32 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13   tak kolektory słoneczne 
55
2 Ostrów jednorodzinny 120 3 26 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  nie nie fotowoltaika 
55
3 Łask jednorodzinny 160 4 50 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
55
4 Borszewice jednorodzinny 120 5 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie nie rozważa 
55
5 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 100 7 45 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie nie nie nie rozważa 
55
6 Łask jednorodzinny 126 3 15 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie fotowoltaika 
55
7 Bałucz jednorodzinny 200 6 32 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak tak nie rozważa 
55
8 Borszewice jednorodzinny 150 3 35 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
55
9 Bałucz jednorodzinny 85 4 60 węgiel/bio

masa   3 2 54,4 30 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie kocioł na biomasę 
56
0 Bałucz wielorodzinny 140 10 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak kolektory słoneczne 
56
1 Bałucz wielorodzinny 140 10 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak kolektory słoneczne 
56
2 Wola Bałucka jednorodzinny 100 4 60 biomasa   5  0 50 0 0  0,00 ocieplono tak tak fotowoltaika 
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56
3 Wola Bałucka jednorodzinny 120 3 60 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
56
4 Bałucz jednorodzinny 180 5 8 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie fotowoltaika 
56
5 Stryje Księże jednorodzinny 125 5 12 wegiel    1 27,2 0 0 0 0,09271 2,52  tak nie fotowoltaika 
56
6 Borszewice jednorodzinny 70 8 60      0 0 0 0 0,09271 0,00  nie nie kolektory słoneczne 
56
7 Łask jednorodzinny 120 4 4 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
56
8 Bałucz jednorodzinny 80 5 50 węgiel/bio

masa   15 1 27,2 150 0 0 0,09271 2,52 ocieplono tak  kolektory słoneczne 
56
9 Stryje Księże jednorodzinny 200 6 35 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak tak kolektory słoneczne 
57
0 Bałucz jednorodzinny 50 5 50 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  tak nie nie rozważa 
57
1 Łask jednorodzinny 160 4 15 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie fotowoltaika 
57
2 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 60 6 70 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak  nie rozważa 
57
3 Stryje Księże jednorodzinny 99 4 2 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie nie nie nie rozważa 
57
4 Borszewice jednorodzinny 185 4 3 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
57
5 Wola Bałucka jednorodzinny 70 4 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak fotowoltaika 
57
6 Bałucz jednorodzinny 280 4 60 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono tak nie pompa ciepła 
57
7 Kolumna wielorodzinny   70 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 nie nie nie  
57
8 Łask jednorodzinny 70 2 1 prąd     0 0 0 0  0,00  nie nie pompa ciepła 
57
9 Łask wielorodzinny 250 5 40 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie nie rozważa 
58
0  jednorodzinny 47 2 5 biomasa   5  0 50 0 0  0,00   tak fotowoltaika 
58
1  jednorodzinny 50 2 7 biomasa   5  0 50 0 0  0,00 ocieplono tak tak turbina 

wiatrowa/fotowoltai
ka 

58
2 Kolumna jednorodzinny 140 3 25 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
58
3 Łask wielorodzinny 62 2 45 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00    fotowoltaika 
58
4 Łask wielorodzinny  3 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00    

kolektory 
słoneczne/fotowoltai

ka 
58
5 Łask jednorodzinny 150 5 30 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak tak kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

58
6 Łask wielorodzinny 63,5 2 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00    kolektory słoneczne 
58
7 Łask wielorodzinny 63,5 2 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00    fotowoltaika 
58
8 Wronowice jednorodzinny 115 3 15 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35 nie tak tak fotowoltaika 
58
9 Łask jednorodzinny 140 4 6 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
59
0  jednorodzinny 200 6 25 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono tak tak fotowoltaika 
59
1 Łask jednorodzinny 130 4 12 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie nie tak fotowoltaika 
59
2 Łask jednorodzinny 100 5 20 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0  0,00 nie tak nie kolektory słoneczne 
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59
3 Wronowice jednorodzinny 60 1 89 biomasa   6  0 60 0 0  0,00 nie tak tak kocioł na biomasę 
59
4 Ostrów jednorodzinny 125 5 6 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie nie nie fotowoltaika 
59
5 Orchów jednorodzinny 100 4 10 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie nie rozważa 
59
6 Łask jednorodzinny 200 3 4 gaz 

ziemny 100
0    0 0 0 36,12 0,05582 2,02 nie nie nie fotowoltaika 

59
7 Łask jednorodzinny 87 2 17 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono nie nie fotowoltaika 
59
8 Łask jednorodzinny 140 4 6 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie nie rozważa 
59
9 Ostrów jednorodzinny 130 5 30 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono tak nie kolektory 

słoneczne/fotowoltai
ka 

60
0 Wronowice jednorodzinny 126 3 10 gaz 

ziemny 350
0    0 0 0 126,42 0,05582 7,06  nie nie fotowoltaika 

60
1  wielorodzinny 60 2 35 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00 ocieplono nie nie nie rozważa 
60
2 Wola Łaska jednorodzinny 150 4 14 gaz 

ziemny 114
7,5    0 0 0 41,447

7 0,05582 2,31  nie nie fotowoltaika 
60
3 Teodory jednorodzinny 145 1 12 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582 0,00  nie nie nie rozważa 
60
4 Łask jednorodzinny 120 4 14 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
60
5 Borszewice jednorodzinny 250 4 10 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie nie nie fotowoltaika 
60
6 Gorczyn jednorodzinny 200 3 12 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 wymieniono 

kocioł, ocieplono nie nie fotowoltaika 
60
7 Gorczyn jednorodzinny 60 2 40 biomasa   6  0 60 0 0 0,09271 0,00 wymieniono 

kocioł, ocieplono nie nie nie 
60
8 Gorczyn jednorodzinny 60 2 20 olej 

opałowy  2000   0 0 72,24 0 0,07659 5,53 wymieniono 
kocioł, ocieplono nie nie fotowoltaika 

60
9 Gorczyn jednorodzinny 90 3 42 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 wymiana kotła nie tak nie 
61
0 Gorczyn jednorodzinny 60 2 50 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie nie 
61
1 Gorczyn jednorodzinny 100 4 40 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 nie tak tak nie 
61
2 Kopyść jednorodzinny 80 3 65 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 nie tak tak kolektory słoneczne, 

pompa ciepła, kocioł 
na biomasę 

61
3 Kopyść jednorodzinny 120 4 65 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono tak nie kolektory słoneczne, 

fotowoltaika 
61
4 Kopyść jednorodzinny 270 bd 20 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35 wymieniono 

kocioł w 2015 tak tak kolektory słoneczne, 
fotowoltaika 

61
5 Kopyść jednorodzinny 190 4 32 węgiel/bio

masa    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie kolektory słoneczne, 
fotowoltaika 

61
6 Kopyść jednorodzinny 70 2 70 gaz 

płynny     0 0 0 0  0,00 wymieniono 
kocioł, ocieplono nie nie kolektory słoneczne, 

fotowoltaika 
61
7 Kopyść jednorodzinny 40 2 70 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie nie 
61
8 Kopyść jednorodzinny 70 2 100 węgiel/bio

masa   10 3 81,6 100 0 0 0,09271 7,57 częściowo 
ocieplony tak tak fotowoltaika 

61
9 Kopyść jednorodzinny 90 1 47 węgiel/bio

masa   1 6 163,2 10 0 0 0,09271 15,13 nie nie nie nie 
62
0 Kopyść jednorodzinny 150 5 19 węgiel/bio

masa   5 4 108,8 50 0 0 0,09271 10,09 nie tak nie pompa ciepła 
62
1 Mauryca jednorodzinny 100 3 60 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak tak nie 
62
2 Mauryca jednorodzinny 86 4 4 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 ocieplono tak nie nie 
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62
3 Mauryca jednorodzinny 80 2 65 węgiel/bio

masa   8 2 54,4 80 0 0 0,09271 5,04 ocieplono tak nie nie 
62
4 Mauryca jednorodzinny 100 3 60 węgiel/bio

masa   15 1 27,2 150 0 0 0,09271 2,52 ocieplono tak nie nie 
62
5 Mauryca jednorodzinny 150 3 3 gaz 

płynny     0 0  0  0,00 nie nie nie turbina wiatrowa 
62
6 Mauryca jednorodzinny 120 4 12 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 nie tak nie nie 
62
7 Mauryca jednorodzinny 180 4 15 en.elektry

czna     0 0 0 0  0,00 nie nie nie fotowoltaika 
62
8 Mauryca jednorodzinny 168 4 8 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 ocieplono tak tak fotowoltaika 
62
9 Mauryca jednorodzinny 72 4 70 węgiel/bio

masa   6 4 108,8 60 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie kolektory słoneczne, 
pompa ciepła, 
fotowoltaika 

63
0 Mauryca jednorodzinny 120 4 8 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 ocieplono tak nie nie 
63
1 Mauryca jednorodzinny 100 4 bd węgiel/bio

masa   8 2,5 68 80 0 0 0,09271 6,30 nie tak tak kolektory słoneczne, 
fotowoltaika 

63
2 Okup Wielki jednorodzinny 118 5 bd wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 nie nie nie fotowoltaika 
63
3 Okup Wielki jednorodzinny 100 2 80 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak tak fotowoltaika 
63
4 Okup Wielki jednorodzinny 120 5 70 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 nie nie nie fotowoltaika 
63
5 Okup Wielki jednorodzinny 80 3 130 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 nie nie nie nie 
63
6 Okup Wielki jednorodzinny 120 2 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 z węglowego na 

ekogroszek nie tak kolektory słoneczne, 
fotowoltaika 

63
7 Okup Wielki jednorodzinny 50 2 40 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 nie nie tak kolektory słoneczne 
63
8 Okup Wielki jednorodzinny 36 2 45 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 nie tak tak kolektory słoneczne 
63
9 Okup Wielki jednorodzinny 110 3 48 wegiel    7 190,4 0 0 0 0,09271 17,65 nie tak tak kolektory słoneczne 
64
0 Okup Wielki jednorodzinny 100 6 50 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 ocieplono nie nie kolektory słoneczne, 

fotowoltaika 
64
1 Okup Wielki jednorodzinny 60 3 58 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak tak kolektory słoneczne, 

fotowoltaika 
64
2 Ostrów jednorodzinny 140 4 55 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 nie tak tak kolektory słoneczne 
64
3 Ostrów jednorodzinny 120 2 12 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 nie tak nie nie 
64
4 Wronowice jednorodzinny 100 4 65 węgiel/bio

masa   3 3 81,6 30 0 0 0,09271 7,57  nie nie  
64
5 Wydrzyn jednorodzinny 100 5 50 biomasa   6  0 60 0 0    nie nie  
64
6 Łask jednorodzinny 200 4 20 węgiel/bio

masa   3,5 4 108,8 35 0 0 0,09271 10,09  nie nie  
64
7 Łask jednorodzinny  3  biomasa     0 0 0 0    nie nie  
64
8 Łask wielorodzinny 45 4 90 biomasa   2  0 20 0 0    nie nie  
64
9 Wronowice jednorodzinny 130 4 15 biomasa   4  0 40 0 0    nie nie  
65
0 Łask jednorodzinny    en.elektry

czna     0 0 0 0   tak    
65
1 Gorczyn jednorodzinny 120 2 10 pompa 

ciepła     0 0 0 0   tak    
65
2  jednorodzinny 200 5 2 pompa 

ciepła     0 0 0 0   tak   kolektory słoneczne 
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65
3 Kolumna jednorodzinny 200 4 9 pompa 

ciepła     0 0 0 0    tak nie kolektory słoneczne 
65
4 Ostrów jednorodzinny 150 3 2 pompa 

ciepła     0 0 0 0    tak nie kolektory słoneczne 
65
5 Wola Łaska jednorodzinny 143 3 6 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582 0,00    kolektory słoneczne 
65
6 Łask jednorodzinny 170 5 0 pompa 

ciepła     0 0 0 0     tak nie rozważa 
65
7 Łask wielorodzinny  80 27 wegiel     0 0 0 0 0,09271     fotowoltaika 
65
8 Łask wielorodzinny 70 2 20 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582     fotowoltaika 
65
9 Łask jednorodzinny 140 5 10 gaz 

ziemny 100
0    0 0 0 36,12 0,05582 2,02    fotowoltaika 

66
0 Wola Łaska jednorodzinny 150 4 10 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83    fotowoltaika 
66
1 Orchów jednorodzinny 180 6 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57    fotowoltaika 
66
2 Łask jednorodzinny 114 4 10 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30    kolektory słoneczne 
66
3 Łask wielorodzinny  100 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271     kolektory słoneczne 
66
4 Łask jednorodzinny 120 3 13 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582   nie nie fotowoltaika 
66
5 Łask wielorodzinny 1200 30 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271     kolektory słoneczne 
66
6 Wola Łaska jednorodzinny 140 5 5 wegiel/bio

masa   3 2 54,4 30 0 0 0,09271 5,04    kolektory słoneczne 
66
7 Wronowice jednorodzinny 50 4 50 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09     
66
8 Łask inny 52,5 4 28 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
66
9 Łask inny 60 30 36 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
67
0 Teodory jednorodzinny 90 3 55 biomasa   10  0 100 0 0    tak   
67
1 Wiewiórczyn jednorodzinny 150 4 45 biomasa   20  0 200 0 0    tak   
67
2 Kopyść jednorodzinny 140 7 20 wegiel/bio

masa   3 4 108,8 30 0 0 0,09271 10,09  nie nie nie rozważa 
67
3 Łask wielorodzinny 58,2 4  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
67
4 Łask inny 52 2 20 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0    nie nie  
67
5 Łask inny 48,1 4  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
67
6 Łask inny 61,2 3 26 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   tak    
67
7 Łask wielorodzinny 48 4 25 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
67
8 Łask wielorodzinny 52,8 2 20 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
67
9 Łask wielorodzinny 26 1 20 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   tak    
68
0 Łask wielorodzinny 65 4 25 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   tak nie nie nie rozważa 
68
1 Aleksandrówek jednorodzinny 120 5 24 biomasa   15  0 150 0 0    tak   
68
2 Łask jednorodzinny 270 4 2 en.elektry

czna     0 0 0 0    tak  nie rozważa 
68
3 Wola Łaska jednorodzinny 138 5 5 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83    kolektory słoneczne 
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68
4 Łopatki jednorodzinny 140 4 40 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09    kolektory słoneczne 
68
5  jednorodzinny 50 2 7 biomasa   5  0 50 0 0   tak   kolektory słoneczne 
68
6 Bałucz jednorodzinny 50 4 40 wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04    kolektory słoneczne 
68
7 Łask jednorodzinny 118 2 6 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 tak nie nie fotowoltaika 
68
8 Bałucz jednorodzinny 100 3 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  nie nie fotowoltaika 
68
9 Wronowice jednorodzinny 130 6 50 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13  nie nie fotowoltaika 
69
0 Łask wielorodzinny 52,8 4  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   tak   nie rozważa 
69
1 Łask wielorodzinny 52 2 28 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   tak   nie rozważa 
69
2 Łask jednorodzinny 130 3 45 wegiel/bio

masa   2 4 108,8 20 0 0 0,09271 10,09  nie nie fotowoltaika 
69
3 Wronowice jednorodzinny 100 3 80 wegiel    7 190,4 0 0 0 0,09271 17,65  nie nie fotowoltaika 
69
4 Rembów jednorodzinny 80 2 50 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61    kolektory słoneczne 
69
5 Łask jednorodzinny 100 4 40 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 nie   kolektory słoneczne 
69
6 Wiewiórczyn jednorodzinny 250 5 30 wegiel    10 272 0 0 0 0,09271 25,22    kolektory słoneczne 
69
7 Wiewiórczyn   4  wegiel     0 0 0 0 0,09271   nie nie kolektory słoneczne 
69
8 Łask  120 3 1 biomasa   2  0 20 0 0      kolektory słoneczne 
69
9 Wydrzyn jednorodzinny 120 4 30 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09    kolektory słoneczne 
70
0 Wronowice jednorodzinny  4 10 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09    fotowoltaika 
70
1 Łask inny 180 9 15 wegiel/bio

masa   7 3 81,6 70 0 0 0,09271 7,57    fotowoltaika 
70
2 Kolumna wielorodzinny 48 4       0 0 0 0      fotowoltaika 
70
3 Kolumna jednorodzinny 160 4 17 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57    fotowoltaika 
70
4 Łask jednorodzinny 90 4 8 gaz 

ziemny 110
0    0 0 0 39,732 0,05582   nie nie  

70
5 Łask wielorodzinny 52,5 4 25 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
70
6 Łask jednorodzinny 118 4  wegiel/bio

masa   2 5 136 20 0 0 0,09271 12,61  tak nie nie rozważa 
70
7 Gorczyn jednorodzinny 50 2 50 biomasa     0 0 0 0    nie nie fotowoltaika 
70
8 Teodory jednorodzinny 120 7 60 biomasa   10  0 100 0 0    nie nie fotowoltaika 
70
9 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 100 4 60 biomasa   6  0 60 0 0    nie nie fotowoltaika 
71
0 Ostrów  85 3 30 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582     kolektory słoneczne 
71
1 Wola Łaska jednorodzinny 180 4 40 biomasa   6  0 60 0 0    nie nie fotowoltaika 
71
2 Orchów jednorodzinny 156 3 50 wegiel/bio

masa   2 2 54,4 20 0 0 0,09271 5,04  nie nie fotowoltaika 
71
3 Borszewice jednorodzinny 70 3 40 biomasa   10  0 100 0 0    nie nie fotowoltaika 
71
4 Wronowice jednorodzinny    olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659     inne 
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71
5 Łask jednorodzinny 110 4 10 olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32  nie nie inne 
71
6 Gorczyn jednorodzinny 112,2 3 6 olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659   nie nie  
71
7 Łask wielorodzinny 48 4  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0    nie nie nie rozważa 
71
8 Łask wielorodzinny 58,2 4 30 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   tak    
71
9 Aleksandrówek jednorodzinny 114,2 4 12 wegiel     0 0 0 0 0,09271  tak nie nie  
72
0 Łask wielorodzinny  4       0 0 0 0       
72
1 Łask wielorodzinny  4       0 0 0 0       
72
2 Łask wielorodzinny 64 4 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582      
72
3 Łask wielorodzinny    wegiel     0 0 0 0 0,09271      
72
4 Łask jednorodzinny 117 3 11 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak  nie rozważa 
72
5 Łask jednorodzinny 180 6 45 biomasa   5  0 50 0 0    nie nie fotowoltaika 
72
6 Łask wielorodzinny 53 30 35 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582      
72
7 Łask jednorodzinny 120 6 8 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie nie fotowiltaika 
72
8 Łask wielorodzinny 64 4 30 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
72
9 Kopyść jednorodzinny 120 4 24 wegiel     0 0 0 0 0,09271  tak tak nie nie rozważa 
73
0 Gorczyn jednorodzinny 190 6 25 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13  tak  nie rozważa 
73
1 Gorczyn jednorodzinny 120  20 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie kolektory słoneczne 
73
2 Mauryca jednorodzinny 120 3  wegiel/bio

masa   3 3 81,6 30 0 0 0,09271 7,57  tak   
73
3 Rembów jednorodzinny    wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak   
73
4 Łask jednorodzinny 114 4 18 wegiel/bio

masa   2,5 2 54,4 25 0 0 0,09271 5,04  tak   
73
5 Ostrów jednorodzinny 150 4 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak nie  
73
6 Łask jednorodzinny 140 4 18 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak  nie rozważa 
73
7 Anielin jednorodzinny 120 3 10 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  tak nie nie rozważa 
73
8 Aleksandrówek jednorodzinny 150 6 25 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  tak nie nie rozważa 
73
9 Teodory jednorodzinny 141 4 6 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak   
74
0 Orchów jednorodzinny 200 5 20 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 nie tak  nie rozważa 
74
1 Łask jednorodzinny 215,5 4 16 wegiel/bio

masa   6 2,5 68 60 0 0 0,09271 6,30 nie tak  nie rozważa 
74
2 Łask jednorodzinny  4  olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659  nie nie tak nie rozważa 
74
3 Łask jednorodzinny 150 6 8 olej 

opałowy 180
0    0 0 0 65,016 0,07659 4,98    fotowoltaika 

74
4 Łask jednorodzinny 120 5 15 olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659  nie tak nie fotowoltaika 
74
5 Łopatki jednorodzinny 180 6 45 biomasa   6  0 60 0 0   nie nie nie fotowoltaika 
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74
6 Krzucz jednorodzinny 70 4 29 wegiel/bio

masa   2,5 3 81,6 25 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
74
7 Kopyść jednorodzinny  4       0 0 0 0    nie nie nie rozważa 
74
8 Karszew jednorodzinny 180 4 25 biomasa   3,5  0 35 0 0    nie nie nie rozważa 
74
9 Gorczyn jednorodzinny  5 20 biomasa   3,5  0 35 0 0    nie nie nie rozważa 
75
0 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 90 3 30 biomasa   5  0 50 0 0   nie nie nie kolektory słoneczne 
75
1 Borszewice jednorodzinny 120 4 10 wegiel/bio

masa   2 3,5 95,2 20 0 0 0,09271 8,83 nie nie nie kolektory słoneczne 
75
2 Anielin jednorodzinny 130 4 7 wegiel/bio

masa   3 3 81,6 30 0 0 0,09271 7,57 nie nie nie kolektory słoneczne 
75
3  jednorodzinny 100 3 30 biomasa   3,5  0 35 0 0    tak   
75
4 Gorczyn jednorodzinny 250 6 28 biomasa     0 0 0 0    tak   
75
5 Łask jednorodzinny 120 4 7 olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659  tak   nie rozważa 
75
6 Wronowice jednorodzinny    olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32     
75
7 Łask jednorodzinny 240 4 40 biomasa   6  0 60 0 0    nie nie  
75
8 Łask jednorodzinny 120   olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659     nie rozważa 
75
9 Łask jednorodzinny  3 3 gaz 

ziemny 102
0    0 0 0 36,842

4 0,05582 2,06    kolektory słoneczne 
76
0 Ostrów jednorodzinny 115 4 7 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30    kolektory słoneczne 
76
1  inny  3  prąd     0 0 0 0   nie    
76
2 Kolumna jednorodzinny 120 5 9 olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32  nie nie  
76
3 Łask wielorodzinny 64 3 30 wegiel     0 0 0 0 0,09271  tak    
76
4 Łask wielorodzinny  2  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
76
5 Łask wielorodzinny 64 4  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0      fotowoltaika 
76
6 Łask jednorodzinny 102 3 6 olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32  nie nie  
76
7 Łask wielorodzinny  3       0 0 0 0   tak   nie rozważa 
76
8 Łask wielorodzinny         0 0 0 0       
76
9 Łask wielorodzinny 60 3 30 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   nie    
77
0 Stryje Księże jednorodzinny  5  biomasa   4  0 40 0 0    nie nie  
77
1 Łask jednorodzinny 120 4 50 biomasa   3,5  0 35 0 0    nie nie  
77
2 Łask jednorodzinny 132 3 20 biomasa   4  0 40 0 0   nie nie nie  
77
3 Łask jednorodzinny 95 4 30 biomasa   4  0 40 0 0   nie nie nie kolektory słoneczne 
77
4 Rembów jednorodzinny 100 4 30 biomasa   4  0 40 0 0   nie nie nie kolektory słoneczne 
77
5  wielorodzinny 25 2  gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie nie fotowoltaika 
77
6 Mauryca jednorodzinny 100 3 50 biomasa   3  0 30 0 0   nie nie nie fotowoltaika 
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77
7 Łask jednorodzinny 120 3 3 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582     fotowoltaika 
77
8 Orchów jednorodzinny 100 4  biomasa     0 0 0 0    nie nie kolektory słoneczne 
77
9 Łask jednorodzinny 118 3 5 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie nie  
78
0 Łask jednorodzinny 220 4 20 gaz 

płynny 250
0    0 0 0 90,3 0,05582 5,04 nie nie nie  

78
1 Wola Łaska jednorodzinny 98,6 4 6 gaz 

płynny 700    0 0 0 25,284 0,05582 1,41  nie nie kolektory słoneczne 
78
2 Ostrów jednorodzinny 145 4  gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie nie kolektory słoneczne 
78
3 Okup Mały jednorodzinny 150 5 30 biomasa     0 0 0 0    nie nie kolektory słoneczne 
78
4  jednorodzinny 200 4 11 biomasa     0 0 0 0    nie nie kolektory słoneczne 
78
5 Łask jednorodzinny 141 5 15 gaz 

ziemny 120
0    0 0 0 43,344 0,05582 2,42  nie nie kolektory słoneczne 

78
6 Łask jednorodzinny 50 4 80 biomasa   12  0 120 0 0    nie nie fotowoltaika 
78
7 Wydrzyn jednorodzinny  8 25 biomasa   10  0 100 0 0    nie nie fotowoltaika 
78
8 Mauryca jednorodzinny 80 2 50 biomasa     0 0 0 0    nie nie fotowoltaika 
78
9 Rembów jednorodzinny  7  wegiel/bio

masa   2 5 136 20 0 0 0,09271 12,61  nie nie fotowoltaika 
79
0 Łask jednorodzinny 120 5 25 biomasa   5  0 50 0 0    nie nie  
79
1 Rembów jednorodzinny 95 3 50 biomasa   7  0 70 0 0    nie nie  
79
2 Rembów jednorodzinny 100 3 50 biomasa   5  0 50 0 0    nie nie  
79
3 Ostrów jednorodzinny 180 3 16 biomasa   7  0 70 0 0    nie nie  
79
4 Kolumna jednorodzinny 150 5 90 biomasa   10  0 100 0 0    nie nie  
79
5 Wronowice jednorodzinny 140 6 12 olej 

opałowy  1600   0 0 57,792 0 0,07659 4,43 nie nie nie nie rozważa 
79
6 Łask jednorodzinny  5  olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659  tak nie nie nie rozważa 
79
7 Gorczyn jednorodzinny 120 4 12 olej 

opałowy  1400   0 0 50,568 0 0,07659 3,87 tak nie nie nie rozważa 
79
8 Gorczyn jednorodzinny 141 4 10 olej 

opałowy  1500   0 0 54,18 0 0,07659 4,15 tak   kolektory słoneczne 
79
9 Okup Wielki jednorodzinny 85 4 12 biomasa   3  0 30 0 0    nie nie kolektory słoneczne 
80
0 Wronowice jednorodzinny 125 4  olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659   nie nie kolektory słoneczne 
80
1 Łask jednorodzinny 120 4  olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659   nie nie kolektory słoneczne 
80
2 Orchów jednorodzinny 90 4 16 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak  nie rozważa 
80
3 Anielin jednorodzinny 150 5 18 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13  tak nie nie rozważa 
80
4 Łask jednorodzinny 120 2 11 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie nie kolektory słoneczne 
80
5 Łask jednorodzinny  3  gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie nie kolektory słoneczne 
80
6 Łask jednorodzinny 112 4 15 gaz 

ziemny 102
0    0 0 0 36,842

4 0,05582 2,06  nie nie kolektory słoneczne 
80
7 Łask jednorodzinny 125,4 4 10 olej 

opałowy     0 0 0  0,07659   nie nie nie rozważa 

Id: 6FADDF9A-4876-4888-B66D-F678D9428083. Podpisany Strona 27



80
8 Łask jednorodzinny 100 4 10 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie tak  
80
9  jednorodzinny    gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie nie nie rozważa 
81
0 Łask jednorodzinny  4       0 0 0 0    nie tak  
81
1 Łask jednorodzinny 117 3 7 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   nie tak  
81
2 Łask jednorodzinny 123 4 8 gaz 

ziemny 100
0    0 0 0 36,12 0,05582 2,02    fotowoltaika 

81
3 Łask jednorodzinny    gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582     fotowoltaika 
81
4 Kolumna jednorodzinny 100 4 10 olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32 tak   kolektory słoneczne 
81
5 Łask jednorodzinny 123 4 8 gaz 

ziemny 105
0    0 0 0 37,926 0,05582 2,12 tak nie nie  

81
6 Łask jednorodzinny 100 4 12 gaz 

ziemny 125
0    0 0 0 45,15 0,05582 2,52 tak nie nie  

81
7 Wola Łaska jednorodzinny 114 4 4 gaz 

płynny 200
0    0 0 0 72,24 0,05582 4,03 tak    

81
8  wielorodzinny 64 150 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582     kolektory słoneczne 
81
9  jednorodzinny 99,6 6 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   tak nie kolektory słoneczne 
82
0 Łask jednorodzinny 120 4 20 gaz 

ziemny 100
0    0 0 0 36,12 0,05582 2,02  tak nie kolektory słoneczne 

82
1 Łask wielorodzinny 55 5  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
82
2  wielorodzinny  4       0 0 0 0      nie rozważa 
82
3 Wronowice jednorodzinny  4  olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659     fotowoltaika 
82
4 Wronowice jednorodzinny 90 2 10 olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659   nie nie  
82
5 Łask jednorodzinny 200 3 3 gaz 

ziemny 100
0    0 0 0 36,12 0,05582 2,02 tak    

82
6 Łask wielorodzinny  50 20 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582  tak    
82
7 Łask jednorodzinny 120 4 4 gaz 

płynny 150
0    0 0 0 54,18 0,05582 3,02 tak nie nie nie rozważa 

82
8 Ostrów jednorodzinny 160 3 8 gaz 

płynny 200
0    0 0 0 72,24 0,05582 4,03 tak nie nie nie rozważa 

82
9 Łask inny 28 1  ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
83
0 Gorczyn jednorodzinny 140 5 15 olej 

opałowy  1800   0 0 65,016 0 0,07659 4,98 tak nie nie  
83
1 Ostrów jednorodzinny 200 3 5 biomasa   3  0 30 0 0   tak nie nie kolektory słoneczne 
83
2 Kolumna jednorodzinny 118 4 12 olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32 tak nie nie nie rozważa 
83
3 Łask wielorodzinny 28 2  en.elektry

czna     0 0 0 0       
83
4  jednorodzinny    gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582   tak   
83
5 Łask jednorodzinny 130 4 2 gaz 

ziemny 160
0    0 0 0 57,792 0,05582 3,23  tak   

83
6 Wronowice jednorodzinny 190 6 7 gaz 

ziemny 140
0    0 0 0 50,568 0,05582 2,82 tak   kolektory słoneczne 

83
7 Łask jednorodzinny 80 3 35 gaz 

ziemny 120
0    0 0 0 43,344 0,05582 2,42  nie tak fotowoltaika 

83
8 Gorczyn jednorodzinny 112 4  olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659   nie nie kolektory słoneczne 
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83
9 Łask wielorodzinny 56 3 30 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   tak   nie rozważam 
84
0 Wronowice jednorodzinny 100 4  olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659   tak nie fotowoltaika 
84
1 Łask wielorodzinny 70 4 3 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
84
2 Łask wielorodzinny 80 4 3      0 0 0 0       
84
3 Wronowice jednorodzinny  4  olej 

opałowy     0 0 0 0 0,07659   nie nie  
84
4 Gorczyn jednorodzinny 120 4 7 olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32  nie nie  
84
5 Łask wielorodzinny 60 2 20 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
84
6 Łask  130 4 7 olej 

opałowy  1500   0 0 54,18 0 0,07659 4,15  nie nie  
84
7 Łask wielorodzinny 62,8 4 25 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0      nie rozważa 
84
8 Łask jednorodzinny 155 3 20 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582  tak   kolektory słoneczne 
84
9 Łask wielorodzinny 64 150 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582  tak   kolektory słoneczne 
85
0 Łask wielorodzinny 64 4 30 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582     kolektory słoneczne 
85
1 Łask jednorodzinny 160 4 1 gaz 

płynny     0 0 0 0 0,05582  tak   kolektory słoneczne 
85
2 Łask jednorodzinny 131 4 2 gaz 

ziemny 160
0    0 0 0 57,792 0,05582 3,23  nie nie fotowoltaika 

85
3 Łask wielorodzinny 70 4 20 gaz 

ziemny     0 0 0 0 0,05582      
85
4 Ostrów jednorodzinny  4  gaz 

płynny 170
0    0 0 0 61,404 0,05582 3,43 tak    

85
5 Wola Łaska jednorodzinny 200 6 18 gaz 

płynny 270
0    0 0 0 97,524 0,05582 5,44 tak    

85
6 Łask jednorodzinny 120 5 11 gaz 

ziemny 170
0    0 0 0 61,404 0,05582 3,43 tak    

85
7 Kolumna jednorodzinny 240 4 45 biomasa   5  0 50 0 0    nie nie  
85
8 Łask jednorodzinny 120 3 1 en.elektry

czna     0 0 0 0   tak nie tak fotowoltaika 
85
9 Łask jednorodzinny 120 3 6 pompa 

ciepła     0 0 0 0    tak   
86
0 Łask jednorodzinny 100 4  wegiel/bio

masa   2 4 108,8 20 0 0 0,09271 10,09  tak  nie rozważa 
86
1 Ostrów jednorodzinny 148 4 18 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak   
86
2 Łask jednorodzinny 110 3 28 wegiel     0 0 0 0 0,09271  tak nie nie  
86
3 Wola Łaska jednorodzinny 120 5 20 wegiel/bio

masa   2 3 81,6 20 0 0 0,09271 7,57 tak nie nie  
86
4 Gorczyn jednorodzinny 120 4 37 wegiel/bio

masa   3 3 81,6 30 0 0 0,09271 7,57 tak nie nie  
86
5 Łask jednorodzinny 118 4 30 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 tak nie nie  
86
6 Łask inny 92 3 30 biomasa     0 0 0 0   tak    
86
7 Łask wielorodzinny 60 2 20 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0   tak   nie rozważa 
86
8 Wronowice jednorodzinny 160 6 12 olej 

opałowy  1500   0 0 54,18 0 0,07659 4,15  nie nie nie rozważa 
86
9 Łask wielorodzinny 58,2 4 30 en.elektry

czna     0 0 0 0   tak nie nie nie rozważa 
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87
0 Wronowice jednorodzinny  4 30 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 tak nie nie  
87
1 Łask jednorodzinny  3  wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 tak nie nie  
87
2 Łask inny 52,8 2 20 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0       
87
3 Teodory jednorodzinny 150 2 10 wegiel/bio

masa   2 6 163,2 20 0 0 0,09271 15,13 tak nie nie  
87
4 Aleksandrówek jednorodzinny 80 2 19 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 tak nie nie  
87
5 Wronowice jednorodzinny 150 3 28 wegiel/bio

masa   2 5 136 20 0 0 0,09271 12,61 tak nie nie  
87
6 Gorczyn jednorodzinny 135 4 27 wegiel/bio

masa   2 6 163,2 20 0 0 0,09271 15,13 tak nie nie nie rozważa 
87
7 Łask jednorodzinny 170 6 28 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 tak nie nie nie rozważa 
87
8 Łask jednorodzinny 120 3 1 en.elektry

czna     0 0 0 0   tak nie tak fotowoltaika 
87
9 Łask jednorodzinny 118 4 15 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 tak nie nie nie rozważa 
88
0 Borszewice jednorodzinny    wegiel     0 0 0 0 0,09271   nie tak fotowoltaika 
88
1 Anielin jednorodzinny 114 5 20 wegiel/bio

masa   4 4 108,8 40 0 0 0,09271 10,09  nie tak fotowoltaika 
88
2 Łask jednorodzinny 100 4 20 wegiel/bio

masa    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie tak fotowoltaika 
88
3 Wronowice jednorodzinny    wegiel/bio

masa   3 3 81,6 30 0 0 0,09271 7,57  tak  kolektory słoneczne 
88
4 Łask jednorodzinny 150 5 25 wegiel/bio

masa   4 3 81,6 40 0 0 0,09271 7,57  tak  kolektory słoneczne 
88
5 Kolumna jednorodzinny 167,5 4 9 olej 

opałowy  1500   0 0 54,18 0 0,07659 4,15  nie nie kolektory słoneczne 
88
6 Gorczyn jednorodzinny    olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32  nie nie nie rozważa 
88
7 Łask jednorodzinny 90 5 8 gaz 

ziemny 900    0 0 0 32,508 0,05582 1,81  nie nie  
88
8 Łask jednorodzinny 120 3 18 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak  kolektory słoneczne 
88
9 Wola 

Stryjewska jednorodzinny 141 4 11 wegiel/bio
masa   3,5 3,5 95,2 35 0 0 0,09271 8,83  tak  kolektory słoneczne 

89
0 Łopatki jednorodzinny 115 3 14 wegiel/bio

masa   4 3 81,6 40 0 0 0,09271 7,57  tak  kolektory słoneczne 
89
1 Łask jednorodzinny  5 52 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13  tak  kolektory słoneczne 
89
2 Wola Łaska jednorodzinny 135 3 11 wegiel/bio

masa   3 3 81,6 30 0 0 0,09271 7,57  tak  kolektory słoneczne 
89
3 Wronowice jednorodzinny 120 4 20 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak  kolektory słoneczne 
89
4 Wydarzyn jednorodzinny 140 4 25 wegiel/bio

masa   3 3 81,6 30 0 0 0,09271 7,57  tak  kolektory słoneczne 
89
5 Ostrów jednorodzinny 120 4  wegiel/bio

masa   2,5 3,5 95,2 25 0 0 0,09271 8,83  tak  kolektory słoneczne 
89
6 Kolumna jednorodzinny 100 5 8 olej 

opałowy  1200   0 0 43,344 0 0,07659 3,32  nie nie inne 
89
7 Gorczyn jednorodzinny    wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak nie kolektory słoneczne 
89
8 Karszew jednorodzinny 145,5 4 24 wegiel/bio

masa   2 5 136 20 0 0 0,09271 12,61  tak nie kolektory słoneczne 
89
9 Łask jednorodzinny 120 4 11 wegiel/bio

masa   2 5 136 20 0 0 0,09271 12,61  tak nie kolektory słoneczne 
90
0 Wiewiórczyn jednorodzinny 117 5  wegiel/bio

masa   2 3 81,6 20 0 0 0,09271 7,57  tak nie kolektory słoneczne 
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90
1 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 100 2 10 wegiel    1,5 40,8 0 0 0 0,09271 3,78  tak nie kolektory słoneczne 
90
2 Wronowice jednorodzinny 120 4 5 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie  nie rozważa 
90
3 Wronowice jednorodzinny 90  25 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie nie tak  
90
4 Aleksandrówek jednorodzinny 80 4 50 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  tak tak nie rozważa 
90
5 Teodory jednorodzinny 120 3 45 węgiel/bio

masa   6 3 81,6 60 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak  nie rozważa 
90
6 Teodory jednorodzinny 90 2 50 węgiel/bio

masa   3 2 54,4 30 0 0 0,09271 5,04  tak tak  
90
7 Aleksandrówek jednorodzinny 120 3 16 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie nie nie  
90
8 Gorczyn jednorodzinny 120 3 6 węgiel/bio

masa   4 3 81,6 40 0 0 0,09271 7,57 nie  nie kolektory słoneczne 
90
9 Gorczyn jednorodzinny 150 4 12 biomasa   5  0 50 0 0 0,09271 0,00  nie nie fotowoltaika 
91
0 Łask wielorodzinny 60 3 55 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 nie tak tak nie rozważa 
91
1 Wiewiórczyn jednorodzinny 120 4 40 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35 nie tak tak nie rozważa 
91
2 Łask jednorodzinny 90 3 32 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie nie rozważa 
91
3 Ostrów jednorodzinny 150 5 8 węgiel/bio

masa   2 4 108,8 20 0 0 0,09271 10,09 tak nie   
91
4 Ostrów jednorodzinny 90 2 bd węgiel/bio

masa    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 nie nie tak kolektory słoneczne 
91
5 Ostrów jednorodzinny 100 3 20 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie nie  
91
6 Wiewiórczyn jednorodzinny 90 3 33 biomasa   10  0 100 0 0 0,09271 0,00 ocieplono tak nie fotowoltaika 
91
7 Łask  140 4 40 węgiel/bio

masa   3,2 3 81,6 32 0 0 0,09271 7,57  tak tak nie rozważa 
91
8 Łask wielorodzinny 52 2 30 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0 0,09271 0,00  nie   
91
9 Łopatki jednorodzinny  5 35 wegiel    5,5 149,6 0 0 0 0,09271 13,87 nie tak tak kolektory słoneczne 
92
0 Okup Wielki jednorodzinny 120 4  wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 nie  tak  
92
1 Łopatki jednorodzinny 120 4 bd węgiel/bio

masa   2 4 108,8 20 0 0 0,09271 10,09   nie kolektory słoneczne 
92
2 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 120 3 35 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35 nie tak tak nie rozważa 
92
3 Łask jednorodzinny 120 4  wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie  fotowoltaika 
92
4 Łask jednorodzinny 150 5 15 węgiel/bio

masa    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35    fotowoltaika 
92
5 Wiewiórczyn jednorodzinny 150 2 58 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie nie rozważa 
92
6 Aleksandrówek jednorodzinny 100 2  węgiel/bio

masa   3 2 54,4 30 0 0 0,09271 5,04 nie tak tak kolektory słoneczne 
92
7 Wronowice jednorodzinny 150 5 20 wegiel    5,5 149,6 0 0 0 0,09271 13,87 nie nie nie nie rozważa 
92
8 Wronowice jednorodzinny 120 4 9 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09     
92
9 Łopatki jednorodzinny 150 3 15      0 0 0 0 0,09271 0,00 tak nie nie fotowoltaika 
93
0 Łask wielorodzinny 63 4 30 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0 0,09271 0,00 tak tak nie  
93
1 Łask jednorodzinny 100 3 44 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  tak tak  
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93
2 Łask jednorodzinny 200 5 28      0 0 0 0 0,09271 0,00 nie  tak kolektory słoneczne/ 

fotowoltaika 
93
3 Łask jednorodzinny 100 3  wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak nie fotowoltaika 
93
4 Łask jednorodzinny 170 4 36 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
93
5 Wola Łaska jednorodzinny 150 5 6 węgiel/bio

masa    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie  
93
6 Wola Łaska jednorodzinny 120 4 16 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono nie   
93
7 Kolumna wielorodzinny 120 3 28      0 0 0 0 0,09271 0,00 nie tak tak nie rozważa 
93
8 Ostrów jednorodzinny 110 4 3 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  nie nie fotowoltaika 
93
9 Ostrów jednorodzinny 160 4 12 węgiel/bio

masa    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie fotowoltaika 
94
0 Łask wielorodzinny 53 4 25 wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 tak tak nie  
94
1 Łask wielorodzinny 62,5 3 30      0 0 0 0 0,09271 0,00 nie tak tak  
94
2 Łask jednorodzinny 120 2 10 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57    kolektory słoneczne/ 

fotowoltaika 
94
3 Łask jednorodzinny 150 4 48 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  tak nie nie rozważa 
94
4 Teodory jednorodzinny 150 4  węgiel/bio

masa    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35 nie nie tak  
94
5 Teodory jednorodzinny 145 3  węgiel/bio

masa    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak nie kolektory słoneczne 
94
6 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 110 2  wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 nie tak tak fotowoltaika 
94
7 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny 150 4 15 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61     
94
8 Budy 

Stryjewskie jednorodzinny  2 52 wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 ocieplono tak nie  
94
9 Wiewiórczyn jednorodzinny bd 5 bd wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak nie rozważa 
95
0 Łopatki jednorodzinny 90 2  wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09    kolektory słoneczne 
95
1 Gorczyn jednorodzinny 90 2  węgiel/bio

masa   2 3 81,6 20 0 0 0,09271 7,57  nie nie nie rozważa 
95
2 Gorczyn jednorodzinny 250 5 45 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 ocieplono tak nie nie rozważa 
95
3 Wola Łaska jednorodzinny 90 2 bd wegiel    2,5 68 0 0 0 0,09271 6,30 nie  tak kolektory słoneczne 
95
4 Wola Łaska jednorodzinny 140 3 11 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 tak nie nie kolektory słoneczne 
95
5 Wola Łaska jednorodzinny 200 4  wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  tak nie nie rozważa 
95
6 Łask jednorodzinny 100 2 33      0 0 0 0 0,09271 0,00  tak tak nie rozważa 
95
7 Łask wielorodzinny 46 2 25 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0 0,09271 0,00   nie nie rozważa 
95
8 Łask jednorodzinny 160 5  wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak tak fotowoltaika 
95
9 Anielin jednorodzinny 120 4  wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 nie nie tak  
96
0 Ostrów jednorodzinny 120 3 18 węgiel/bio

masa   3 2 54,4 30 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie nie rozważa 
96
1 Kolumna wielorodzinny 200 5 44 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak nie nie rozważa 
96
2 Ostrów jednorodzinny 180 5 42 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  tak tak  
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96
3 Ostrów jednorodzinny 100 2 4 węgiel/bio

masa    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  nie nie fotowoltaika 
96
4 Kolumna jednorodzinny 110 3 31 gaz     0 0 0 0 0,09271 0,00 nie  tak nie rozważa 
96
5 Kolumna wielorodzinny 150 4 12      0 0 0 0 0,09271 0,00    nie rozważa 
96
6 Wronowice jednorodzinny bd 3 32 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 nie tak nie  
96
7 Wronowice jednorodzinny 160 5 28 wegiel    6 163,2 0 0 0 0,09271 15,13 ocieplono tak nie  
96
8 Mauryca jednorodzinny 100 3 bd wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04  tak tak fotowoltaika 
96
9 Łask jednorodzinny 80 3 46      0 0 0 0 0,09271 0,00  tak tak  
97
0 Łask wielorodzinny 62 4 55      0 0 0 0 0,09271 0,00     
97
1 Kolumna jednorodzinny 140 4 50 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  tak  nie rozważa 
97
2 Kopyść jednorodzinny 120 4 28 węgiel/bio

masa    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57    nie rozważa 
97
3 Teodory jednorodzinny 90 2 bd biomasa   5  0 50 0 0 0,09271 0,00  nie nie kolektory słoneczne 
97
4 Teodory jednorodzinny 120 5 40 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  tak tak nie rozważa 
97
5 Teodory jednorodzinny  4 45 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57   tak nie rozważa 
97
6 Łask  120 4 28 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83 ocieplono tak nie  
97
7 Łask jednorodzinny 110  8 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie nie fotowoltaika 
97
8 Kolumna jednorodzinny 90 2  wegiel    2 54,4 0 0 0 0,09271 5,04 ocieplono nie nie nie rozważa 
97
9 Teodory jednorodzinny 90  50 węgiel/bio

masa   4 2 54,4 40 0 0 0,09271 5,04 nie tak tak nie rozważa 
98
0 Wronowice jednorodzinny 155 2  wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57  tak tak fotowoltaika 
98
1 Rembów jednorodzinny 120 4 45 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35 ocieplono tak nie  
98
2 Ostrów jednorodzinny bd 4 48 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono tak nie nie rozważa 
98
3 Ostrów jednorodzinny 120 3 25 węgiel/bio

masa    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 tak nie nie  
98
4 Rembów jednorodzinny 90 2 bd wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57    fotowoltaika 
98
5 Łask jednorodzinny 140 4 20 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
98
6 Mauryca jednorodzinny 150 4 45 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  tak tak  
98
7 Bałucz jednorodzinny 120 4 17 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  nie nie  
98
8 Bałucz jednorodzinny 150 5 45 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  tak tak  
98
9 Bałucz jednorodzinny 100 3  węgiel/bio

masa    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie kolektory słoneczne/ 
fotowoltaika 

99
0 Łask jednorodzinny 150 3 17      0 0 0 0 0,09271 0,00    fotowoltaika 
99
1 Łask wielorodzinny 53,5 3  wegiel     0 0 0 0 0,09271 0,00 nie tak tak nie rozważa 
99
2 Kolumna jednorodzinny 120 5 30 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  nie tak  
99
3 Wronowice jednorodzinny 110 3 12 wegiel    4,5 122,4 0 0 0 0,09271 11,35  nie nie  
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99
4 Łask inny 62 4 30 ciepło 

sieciowe     0 0 0 0 0,09271 0,00    tak 
99
5 Łask jednorodzinny 90 o 34 wegiel    3 81,6 0 0 0 0,09271 7,57 ocieplono tak nie nie rozważa 
99
6 Kolumna jednorodzinny 160 6 48 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61 nie tak tak  
99
7 Gorczyn jednorodzinny  3 22 węgiel/bio

masa   2 4 108,8 20 0 0 0,09271 10,09 ocieplono nie nie nie rozważa 
99
8 Gorczyn jednorodzinny 160 4 41 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61  tak tak  
99
9 Łask jednorodzinny 160 6 19 wegiel    5 136 0 0 0 0,09271 12,61    fotowoltaika 
10
00 Łask jednorodzinny 120  45 wegiel    4 108,8 0 0 0 0,09271 10,09  tak tak  
10
01 Łask  150 3 50 wegiel    3,5 95,2 0 0 0 0,09271 8,83  tak tak  

 Suma -  123947 -   - -  -   - -  -  58439,
20 9509,70 1589,0

0 2650,5
4  - 5673,87 -   - -  -  

–  
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UZASADNIENIE

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej
dla Gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028 jest przedstawienie zakresu
działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich
sektorach na terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2

oraz tworzenie przyjaznego otoczenia do efektywnego i bezpiecznego poruszania się mieszkańców.
Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.
Przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera dwie zasadnicze części:
• Inwentaryzację emisji CO2 (dwutlenku węgla) na terenie gminy Łask;
• Plan działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2019-2023
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów
cieplarnianych.

Przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie stanowi dokumentu
strategicznego, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.). Powyższe jest
zgodne ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18.12.2020
r., znak: WOOŚ.411.370.2019.AJa.

Ponadto opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem,
umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych zarówno krajowych, jak i z
budżetu Unii Europejskiej. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących
m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła,
instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej. W związku z powyższym przedmiotowy
dokument po jego przyjęciu podlega również opiniowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dlatego też przy opracowywaniu dokumentu
wykonawca konsultował treść dokumentu z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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