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Raport z realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów”

1. Wprowadzenie

Potrzeba sporządzenia i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Lelów” (PGN) wynikała ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę
protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno—energetycznym, przyjętym przez
Komisję Europejską w grudniu 2008 roku, czyli w ramach Pakietu Klimatyczno —
Energetycznego jest to:

- zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %„
- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20 % (dla Polski 75 %)„
- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 %.

Wszystkie 3 cele mają być osiągnięte do końca 2020 r.
W związku z powyższym gmina Lelów w dniu 29 września 2015 roku Uchwałą
nr XII/707/2075 Rady Gminy Lelów przyjęła „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Lelów”. Plan (PGN) ten to strategiczny dokument, mający wpływ na lokalną
gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on informacje o ilości
wprowadzanych do powietrza pyłach i gazach cieplarnianych na terenie gminy,
podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań
ograniczających te ilości, lego głównym celem jest ograniczenie ilości emisji gazów
cieplarnianych emitowanych z terenu gminy Lelów do atmosfery.
Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza wskazuje, że istotną
przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji
w powietrzu jest tzw. „niska emisja”. Emisja ta pochodzi ze spalania paliw
w piecach i kotłach domowych, jak również ze spalania paliw w silnikach pojazdów
samochodowych (tzw. emisja komunikacyjna). Często dochodzą do tego również
praktyka spalania w kotłach odpadów z gospodarstw domowych. Dominujący udział
niskiej emisji w zanieczyszczeniu powietrza pyłem wynika z następujących sfer
działalności człowieka:
• emisje na skutek:

— spalania złej jakości paliw stałych,
— spalania odpadów,
— niskiej sprawności procesu spalania (stare paleniska),
— dużego zapotrzebowania na ciepło,

• parametry wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (niskie emitory, duże
zagęszczenie źródeł niskiej emisji).

Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się
substancji w powietrzu, jakie występują zwłaszcza w okresie grzewczym m.in.:
inwersje temperatur czy małe prędkości wiatrów, decydują o występowaniu
przekroczeń poziomów normatywnych.
Efektywne ograniczenie niskiej emisji możliwe jest poprzez skoordynowane
działania obejmujące przede wszystkim:

— wymianę niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła m.in.
na nowoczesne proekologiczne kotły z automatycznym i sterowanym
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dozowaniem paliwa i powietrza w procesie spalania wg potrzeb cieplnych
użytkowników budynku,

— kompleks działań zmniejszających zużycie energii w obiekcie poprzez prace
termomodernizacyjne (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie
ścian, ocieplenie stropodachów).

Budowa i modernizacja dróg przyczynia się do lepszej efektywności użytkowania
dróg, a co za tym idzie do zmniejszenia spalania w pojazdach. Przyczynia się to
więc do ograniczenia emisji z sektora transportu.

2. Cel przygotowania raportu

Celem raportu jest ocena realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Lelów” przyjętego uchwałą nr XII/101/2075 Rady Gminy Lelów z dnia 29 września
2075 r. Ocena ta odnosi się do postępów w realizacji zadań związanych
z ograniczeniem emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery z terenu gminy

Q Lelów w okresie 2015-2076 roku.

3. Podstawa wykonania raportu

Uchwała nr XII/701/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lelów”.

4. Rezultaty realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów”

2015 Rok

W 2015 roku gmina Lelów przeprowadziła modernizację istniejącego oświetlenia
ulicznego w całej gminie. W wyniku tego działania zostało zdemontowanych 628
opraw sodowych i rtęciowych, natomiast zamontowano 1078 nowych opraw
w technologii LED. Całkowity koszt tego zadania to I 414 246,69 zł. Realizacja tego

C zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego
„System Zielonych Inwestycji (GIS Green lnyestment Scheme) Część 6) SOWA —

Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Środki były udzielone w formie dotacji — 636
411,07 zł (45%) oraz pożyczki — 777 834,69 zł (55%).
Dodatkowo gmina Lelów w 2015 roku przeprowadziła remont budynku świetlicy
wiejskiej w Nakle, w ramach tego działania została wymieniona stara, drewniana
stolarka okienna na nową z PCV oraz dwie pary drzwi zewnętrznych. Gmina
uzyskała wsparcie finansowe ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwoju wsi” w wysokości 35 687,00 zł co stanowiło 55,67 %
kosztów zadania. Całkowita wartość tego projektu to 62 000,00 zł.
Również rewitalizację przeszła świetlica wiejska w Podlesiu w ramach działania
313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów

4

„



Raport z realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów”

Wiejskich na lata 2007-207 3. W ramach tego zadania została m.in. wymieniona
instalacja elektryczna oraz została wykonana nowa instalacja c.o. podłączona do
kotła rezerwowego szkoły wraz z wykonanymi izolacjami. Całkowity koszt realizacji
tego zadania to 383 300,27 zł, z czego wsparcie finansowe wyniosło 200 000,00 zł
co stanowiło 52,78% kosztów. Dodatkowo została wymieniona, stara drewniana
stolarka okienna. Środki na ten cel zostały w 700% pokryte z funduszu sołeckiego
sołectwa Pod lesie w kwocie 79 773,23 zł.
Ponadto zostało wykonalne opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z audytem budynku remizy OSP Lelów II w Zbyczycach. Całkowity koszt tego
zadania wynosił 18 772,94 zł. i pochodził z funduszu sołeckiego sołectwa Zbyczyce.
Również w tym samym roku sfinansowano dokumentację projektową dla budynku
Urzędu Gminy Lelów. Koszty tego opracowania pokryła gmina ze środków
własnych w kwocie 36 900,00 zł. Dokumenty te są niezbędny do późniejszego
ubiegania się o dofinansowanie zadania związanego z termomodernizacja tych
budynków.
Dodatkowo w 2015 roku gmina Lelów przeprowadziła kilka przebudowań, remontów
dróg gminnych. Nowe nakładki asfaltowe uzyskały:

— droga gminna nr 689027 S (Kopanina) w miejscowości Drochlin od km
0+629,51 do 0+807 etap II;

— droga biegnąca do cmentarza przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie;
— część ul. Werbińskiego, ul. Brzozowa, Ul. Sosnowa w Lelowie.

Natomiast ul. Stawowa w Lelowie została powierzchniowo utwardzona grysem
bazaltowym i emulsja asfaltową. Koszty związane z remontami ww. dróg pochodziły
ze środków własnych gminy (w przypadku drogi w Drochlinie była to kwota 112 223,
24 zł, w przypadku ulic Werbińskiego, Brzozowej i Sosnowej w Lelowie —

531 I 68,87 zł, zaś w przypadku Ul. Stawowej w Lelowie — 34 993,50 zł). Nowa
nakładka asfaltowa położona na drodze biegnącej do cmentarza w Lelowie została
sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Lelów.
Ponadto w 2015 roku gmina Lelów dokonała następujących remontów dróg:

— odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+350 (do cmentarza)
w miejscowości Drochlin;

— odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w miejscowości Drochlin
od km 0+807 do 1+507 etap 1;

— odbudowa drogi gminnej nr 689036 S w miejscowości Nakło od krn 0+000 do
0+600;

— odbudowa drogi gminnej nr 689001 S — Brzozowa Góra w krn 0+000 do
1+833 oraz 1+839 do 2+046w miejscowości Ślęzany.

Wyżej wymienione drogi zostały odbudowane po zniszczeniach, które wywoła
powódź z 2013 roku. Na ich odbudowanie gmina Lelów uzyskała wsparcie
finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Tabela poniżej pokazuje źródła finansowania
odbudowy dróg powodziowych.
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Tabela nr I — Źródła finasowania odbudowy dróg powodziowych — 2075 rok

Wartość Źródła finansowania

Nazwa
całkowita Dotacja celowa -

zadania Srodki własne
z budzetu panstwa

zł
zł % zł %

Odbudowa drogi
gminnej nr 689021
S od 0+000 do
0+350 (do 181 927,73 178 829,00 98,30 3 098,73 7,70
cmentarza) w
miejscowości
D tOch lin

Odbudowa drogi
gminnej nr 689027
S (Kopanina) W

miejscowości 383 91 6,74 379 809,00 98,93 4 107,74 1,07
Drochlin od krn.
0+807 do 1+507
etap I

Odbudowa drogi
gminnej nr 689036
S w miejscowości 239 438,80 235 437,00 98,33 4 007,80 7,67
Nakło od krn 0+000
do 0+600

Odbudowa drogi
gminnej nr 689001
S — Brzozowa Góra

1+8337+839 902 779,44 897 964,00 99,47 4 815,44 0,53

do 2+046w
miejscowości
Ślęzany

Razem I 708 062,71 I 692 039,00 16 023,71

Ponadto w 2075 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przeprowadził
remonty na 3 odcinkach dróg powiatowych, w tym:

— odbudowa drogi powiatowej nr 1015 S odcinek Dąbrowno - Lgota Gawronna
w krn 0+000 - 1+906, gmina Lelów- etap II;

— remont mostu wciągu drogi powiatowej nr 1104S miejscowości Biała Wielka
w km I +996, gmina Lelów;
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— remont jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 7096 S na odcinku Celiny -

Drochlin - Etap Iw krn 10+775-11+705 i Etap 11w krn 10+215-70+715, gmina
Lelów.

2016 Rok

W ramach funduszu sołeckich sołectwa Mełchów przeprowadzony został remont
remizy OSP Mełchów. W wyniku prowadzonych prac została wymieniona stara,
drewniana stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne. Całkowity koszt tego zadania
wyniósł 8 536,20 zł.
Dodatkowo w 2076 roku gmina Lelów poniosła koszty związane z adaptacją
istniejącego budynku w celu utworzenia w nim gminnego żłobka w Lelowie.
W ramach prowadzonych prac została wymieniona istniejąca stolarka okienna oraz
drzwiowa, budynek przeszedł gruntowną termomodernizację, w tym ocieplenie
fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową, ocieplenie stropu nad parterem,
ocieplenie ścian zewnętrznych. Ponadto została wymieniona instalacja elektryczna
oraz instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłem na paliwo stałe (węgiel, eko
groszek z zasobnikiem o mocy 25kW). Całkowity koszt adaptacji budynku do
pełnienia funkcji żłobka to kwota 298 986,24 zł. Jednakże w tej kwocie mieszczą się
wydatki związane m.in. z wyposażeniem łazienki i kuchni, nowymi posadzkami
i ścianami. Gmina Lelów na ten cel uzyskała dotację celowa z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w wysokości 236 553,00 zł.
Pozostała sumę pokryła ze środków własnych.
Również w 2016 roku gmina Lelów przeprowadziła 2 remonty dróg gminnych. Nowe
nakładki asfaltowe uzyskały:

— droga gminna nr 6890305 ul. Leśna — Zbyczyce od krn 2+500 do 2+698 etap
III;

— droga gminna nr 689024 S w miejscowości Podlesie.

C W przypadku Ul. Leśnej gmina Lelów poniosła koszty w wysokości 67 035,99 zł,
w całości finansowane ze środków własnych. Natomiast przebudowa drogi
w Pod lesiu została dofinansowana w wysokości 113 888,99 zł ze środków budżetu
Województwa Śląskiego. Całość inwestycji wyniosła 195 632,18 zł, pozostałą część
sfinansowano ze środków własnych gminy.
Ponadto w 2076 roku gmina Lelów dokonała następujących remontów dróg:

— Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno — Etap
II od 2+1 85 do 3+1 86;

— Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna — Zbyczyce od krn O + 816
do 2+2500 etap II.

Wyżej wymienione drogi zostały odbudowane po zniszczeniach, które wywoła
powódź z 2073 roku. Na ich odbudowanie gmina Lelów uzyskała wsparcie
finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Tabela poniżej pokazuje źródła finansowania
odbudowy dróg powodziowych.
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Wartość Źródła finansowania

Nazwa
całkowita Dotacja celowa
zadania . Srodki własne

z budzetu panstwa
zł

zł % zł %
Odbudowa drogi
gminnej nr 689009 S

368 329,62 357 508,00 97,06 10 821,62 2,94w Lgocie Błotnej na
Dąbrowno — Etap II
Odbudowa drogi
gminnej nr 689030 S
ul. Leśna—Zbyczyce I 105 199,99 J 096 746,00 99,23 8 453,99 0,77
od krn O + 816 do
2+2500 etap II
Razem 1 473 529,61 I 454 254,00 19 275,60

Ponadto w 2016 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przeprowadził
remonty na 3 odcinkach dróg powiatowych, w tym:

— remont drogi powiatowej Nr 1098 S w miejscowości Pod lesie w krn 11+073 -

11+863, gmina Lelów;
— odbudowa drogi powiatowej nr 11045 w miejscowości Lelów

(Ul. Zwirkowskiego) i w miejscowości Biała Wielka - Etap I w krn 0+480 -

1+960, gmina Lelów;
— remont jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1096 S na odcinku Podlesie -

Celiny, Etap I w krn 8+940 do 9+450 i Etap II w km 9+450 do 10+050, gmina
Lelów.

6. Podsumowanie

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina Lelów zrealizowała zadania pozwalające
na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności
energetycznej. Jednakże same działania w sektorze remontów dróg gminnych
i budynków użyteczności publicznej nie pozwolą w znacznym stopniu na
osiągnięcie celów wynikających z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Lelów. W związku z powyższym gmina Lelów podjęła w 2017 roku działania w celu
pozyskania funduszy unijnych pozwalających na budowę instalacji kolektorów
słonecznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców, jako projekt Pn.
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów poprzez budowę kolektorów
słonecznych”.

Sporządziła:

Anna Mazanek

podin ektor ds. ochrony srodowiska

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
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