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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - - -  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 50 000 - - - - - - - -

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

20 000

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2018 - 2019 oraz 2022

"Program ograniczenia niskiej emisji" 10 000

Numer karty DZI01

Sektor Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Nazwa działania Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów" oraz aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dzierżoniów"

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów" 20 000

Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dzierżoniów"

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 
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SPBT DGC NPV

[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 1 093 230 000  - -  -  -  -  - 

2 docelowy 4 723 200 437 92 000 655,8 138 000,0 196,7 34,2 1 309,6 -3 075 765

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2018

Numer karty DZI02

Sektor Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Nazwa działania
Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i 

innych budynkach gminnych

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Projekt zakłada modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz innych budynków gminnych w zakresie określonym jako wariant optymalny w 

audycie energetycznym wykonanym odrębnie dla każdego z 9 obiektów (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,  zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym układów PV oraz pomp ciepła itp.).

Planowane koszty 

termomodernizacji (koszt 

kwalifikowany), zł

681 420

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

554 730

852 390

110 700

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Bielawska 58, 58 - 262 Ostroszowice. Projekt będzie obejmował budynek 

szkoły i biblioteki (dwa budynki – jedna bryła) - 

1.Podłaczenie do sieci gazowej – wymiana instalacji i kotła co

2.Docieplenie budynku z wymianą części okien i elewacją

3.Docieplenie wszystkich dachów( dwa budynki razem)

4.Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na LED, oświetlenie czujnikowe

5.Montaż instalacji fotowoltaicznej 

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Główna 50, 58 - 241 Piława Dolna. 

1.Docieplenie budynku

2.Docieplenie dachu nad salą gimnastyczną

3.Wymiana uszczelek w oknach

4.Wymiana instalacji elektrycznej, szczególnie w Sali gimnastycznej , wymiana opraw na LED, oświetlenie czujnikowe w toaletach i korytarzach

5.Wymiana instalacji co

Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum Gminnego, ul. Ząbkowicka 70, 58 – 200 Dzierżoniów. 

1.Likwidacja lokalnego źródła ciepła (piec) i wpięcie do miejskiego systemu ciepłowniczego, wymiana instalacji co

2.Docieplenie budynku i wymiana okien

3.Docieplenie stropu i stropodachu 

4.Wymiana instalacji elektrycznej, oprawy LED, oświetlenie czujnikowe (korytarze, toalety)

5. Montaż instalacji fotowoltaicznej 

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 12, 58 - 116 Mościsko. 

1.Wymiana pieca co wraz z instalacją (brak gazu sieciowego) – pompa ciepła, zbiornik propan- butan

2.Docieplenie budynku z wymiana okien

3. Wymiana instalacji elektrycznej, oprawy LED, oświetlenie czujnikowe

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

1. Instalacja fotowoltaiczna

574 410

1 188 180

307 500

349 320

104 550

Poprawa efektywności energetycznej budynku biblioteki w Uciechowie, ul. Piastowska 1, 58 – 211 Uciechów. 

1. Wymiana pieca co wraz z instalacją

2.Docieplenie budynku z wymianą okien – system nawiewno- wywiewny, 1 para drzwi

3. Wymiana instalacji elektrycznej, oprawy LED, oświetlenie czujnikowe

4.Montaż instalacji fotowoltaicznej 

5.Wymiana instalacji co

Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w Ostroszowicach, ul. Ogrodowa 1, 58– 262 Ostroszowice. 

1.Docieplenie budynku wraz z dachem

2.Uzupełnić ogrzewanie budynku o płaszcz wodny w kominku, ogrzewanie elektryczne

3.Montaż instalacji fotowoltaicznej

4.Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej (oprawy LED) wraz z punktem oświetlenia nad brama wjazdową

Poprawa efektywności energetycznej budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego, Roztocznik 41a, 58-203 Dzierżoniów. 

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z jego wzmocnieniem i dodatkowymi kominami

2.Docieplenie budynku z wymianą okien i lub szyb

3. Wymiana instalacji elektrycznej, oprawy LED, oświetlenie czujnikowe – korytarze, sanitariaty

4.Pompa ciepła

5.Wymiana instalacji co 

6.Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna w pomieszczeniach kuchni

7.W sanitariatach zbiornik elektryczny pod OZE

8.Bojler dwufunkcyjny ( podgrzewanie wody z „podkowy” i spirala )

Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali integracji Społecznej, Włóki 78, 58-207 Włóki. 

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

2. Wymiana opraw LED, oświetlenie czujnikowe

3.Ogrzewanie elektryczne pomieszczeń sanitarnych
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 1 093 240 460  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 800 000 929 204 391 164,0 36 069,0 41,0 22,2 755,0 -369 411

Planowane koszty robót, zł

Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - 

pozostałe budynki
800 000

Numer karty DZI03

Sektor Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Nazwa działania
Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - 

pozostałe budynki

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Projekt zakłada modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w zakresie określonym jako wariant optymalny w audycie energetycznym wykonanym 

odrębnie pozostałych budynków użyteczności publicznej (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,  zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym układów PV oraz pomp ciepła itp.).

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020
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SPBT DGC NPV

[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 1 093 230 000  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 20 000 1 071 225 400 21,9 4 600,0 5,5 4,3 -535,2 34 915

Numer karty DZI04

Sektor Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Nazwa działania
Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, system zarządzania energią w budynkach 

użyteczności publicznej

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegało będzie na wprowadzeniu systemu monitorowania zużycia i kosztów paliw i energii oraz innych mediów w budynkach użyteczności publicznej z 

możliwością rozszerzenia zakresu na innego rodzaju obiekty jak np. system oświetlenia ulicznego. Działanie obejmuje wprowadzenie systemu gromadzenia danych z faktur 

funkcjonującego na bazie danych dostępnej online (usługa zewnętrzna). Skutkiem systemu zarządzania będzie m.in. weryfikacja umów na sieciowe nośniki energii, korekty 

mocy zamówionej, zmiany grup taryfowych wg profilu zużycia energii danego obiektu, likwidację zbędnych przyłączy energetycznych. Założono, że w wyniku kontroli i 

weryfikacji zużycie nośników energii zmniejszy się o 2%, natomiast kosztów związanych z jej użytkowaniem o 2%.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020

Planowane koszty robót, zł

Projekt polegać będzie na monitoringu nośników energii oraz wody. Dla obiektów należy wykonywać raporty z eksploatacji. 20 000

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - - -  - -  -  -  -  - 

2 docelowy - - - - - - - - -

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

Numer karty DZI05

Sektor Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Nazwa działania Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

W ramach wprowadzania systemu zielonych zamówień publicznych zaleca się włączać kryteria oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień 

publicznych, w miarę możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia), a także poszukiwać rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na 

środowisko w całym cyklu życia.

Zielone zamówienia publiczne „oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur 

udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia 

produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych”.

Za stosowaniem zielonych zamówień publicznych przemawiają artykuły prawne zawarte w Prawie zamówień publicznych:

• Art. 30 ust. 6: „Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia (…), jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 

wymagań funkcjonalnych. Wymaganie te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko”

• Art. 91 ust. 2: „Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry 

techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia”

W ramach wprowadzania systemu zielonych zamówień publicznych zaleca się włączać kryteria oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień 

publicznych, w miarę możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia), a także poszukiwać rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na 

środowisko w całym cyklu życia.

Należy pamiętać, że kryteria Zielonych Zamówień Publicznych (GPP) opracowane zostały przez Komisję Europejską i przetłumaczone także na język polski . Dotyczą 

głównych grup produktowych uznanych za najbardziej odpowiednie do wdrożenia zielonych zamówień i zawierają przykłady zapisów możliwych do wykorzystania w 

specyfikacjach. Podstawowe zmiany w wewnętrznych regulacjach powinny uwzględniać te kryteria zarówno w zamówieniach towarów, jak i usług.

Szczegółowe informacje dotyczące zielonych zamówień publicznych można uzyskać:

• na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl - (przetłumaczone na język polski elementy możliwe do zawarcia SIWZ, poradniki),

• na stronie Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu w dziale dotyczącym zielonych zamówień publicznych (GPP - Green Public Procurement),

• na stronie projektu TopTen www.topten.info.pl (elementy do SIWZ, listy najbardziej energooszczędnych produktów),

• na stronie projektu SMART SPP www.smart-spp.eu (setki przykładów wdrożeń zielonych zamówień publicznych).

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 370 223 381  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 329 300 318 192 108 51,8 31 273,4 43,1 10,5 -85,6 44 040

Planowane koszty robót, zł

Projekt, zakup, dostawa, montaż - źródeł oświetlenia zewnętrznego (np. LED). 329 300

Numer karty DZI06

Sektor Oświetlenie uliczne

Nazwa działania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Projekt polega na wykonaniu modernizacji infrastruktury oświetlenia drogowego, w której zastosowane są obecnie oprawy z nieefektywnymi energetycznie źródłami 

światła na nową infrastrukturę z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych, tj. ze źródłami światła w technologii LED. Zakłada się, że wymianie będą poddawane 

wyeksploatowane oprawy ze źródłami w postaci lamp sodowych. 

Wymianą objętych będzie 89 opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED wraz z wykonaniem sieci zasilających w energię elektryczną. W skład robót budowlanych 

wchodzą:

1. Prace przygotowawcze

2. Prace demontażowe (rozbiórka istniejącego, systemu oświetleniowego na wybranych odcinkach, demontaż wyeksploatowanych słupów oświetleniowych, usunięcie 

istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci i projektowanych obiektów)

3. Zasilanie w energie elektryczną (montaż opraw, montaż słupów, ustawienie i podłączenie szaf pomiarowych i sterowniczych, wykonanie pomiarów i rozruch urządzeń)

4. Roboty wykończeniowe (uporządkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych tj. dróg, chodników, skarp, humusowanie i 

realizacja zieleni)

5. Wszystkie inne niezbędne elementy robót.

Na potrzeby wyceny inwestycji przyjęto średni koszt jednostkowy na punkt świetlny na poziomie 3 700 zł (zakres robót  jest zróżnicowany - od wymiany samej oprawy, 

po wszystkie elementy punktu świetlnego, jak słup, oprawa, osprzęt, okablowanie, automatyka regulująca i sterująca)

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - - -  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 20 000 - - - - - - - -

Planowane koszty robót, zł

Organizacja konkursów, akcji informacyjnych, imprez masowych oraz plebiscytów 20 000                                     

Numer karty DZI07

Sektor Mieszkalnictwo

Nazwa działania
Organizacja kampanii społecznej związanej z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Działanie to skierowane jest do mieszkańców gminy jako głównych konsumentów energii. Akcje powinny w sposób czytelny przekazywać informacje dotyczące oszczędnego 

gospodarowania energią, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczania emisji, zmiany przyzwyczajeń związanych ze zbyt wielkim zużyciem energii. Formy 

kampanii mogą być dowolne (akcje informacyjne, konkursy, plebiscyty, mitingi, obchody Dni Ziemi, inne). Istotne jest jak najintensywniejsze zaangażowanie lokalnej społeczności 

w tym dzieci i młodzieży.

Możliwe działania w tym zakresie to m.in.:

• udostępnianie materiałów informacyjnych na stronie internetowej Urzędu Gminy,

• szkolenia dla mieszkańców,

• kampanie w lokalnej prasie,

• organizowanie konkursów i plebiscytów,

• przygotowanie ulotek informacyjnych.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 419 95 189  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 520 000 210 47 594 209,7 47 594,3 46,1 10,9 -87,5 48 178

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020

Numer karty DZI08

Sektor Mieszkalnictwo

Nazwa działania Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jodlłowniku

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Poprawa efektywności energetycznej budynków w zasobach wspólnot mieszkaniowych.Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków 

dotychczas nie zmodernizowanych (w tym, docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi na energooszczędne). Szczegółowy zakres przedsięwzięć 

optymalnych ustalony zostanie w audytach energetycznych poszczególnych budynków.

W ramach zadania przyjęto modernizację budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Dzierżoniów pod adresami: 

- Jodłownik 37

- Jodłownik 38

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 0 0  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 1 200 000 300 75 000 300,0 75 000,0 90,0 16,0 283,6 -304 655

Numer karty DZI09

Sektor Mieszkalnictwo

Nazwa działania Program instalacji źródeł OZE w budynkach

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na realizacji przez Gminę Dzierżoniów programów dotacyjnych skierowanych dla właścicieli budynków jednorodzinnych oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw. W ramach podstawowego programu dotacyjnego będą wspierane inwestycje w budynkach polegające  na montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

energii do produkcji ciepła i/lub energii elektrycznej.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Przyjęto instalację 12  urządzeń grzewczych rocznie 1 200 000

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 80 910 15 291 990  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 10 000 000 76 865 14 527 391 4 045,5 764 599,5 1 213,7 13,1 60,2 -872 261

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2030

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Ograniczanie niskiej emisji CO2 na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych w tym, docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana 

okien na energooszczędne, modernizacja źródeł ciepła i ciepłej wody użytkowej, modernizację systemów wentylacyjnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

10 000 000

Numer karty DZI10

Sektor Mieszkalnictwo

Nazwa działania Termomodernizacja pozostałych budynków mieszkalnych na terenie gminy
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - - -  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 20 000 - - - - - - - -

Numer karty DZI11

Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020

Nazwa działania
Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia 

energii/ograniczaniem emisji

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Przedsięwzięcie polegało będzie na organizowaniu szkoleń dla firm działających na terenie gminy dotyczących oszczędnego gospodarowania energią i środowiskiem w firmie. 

Szkolenia powinny być prowadzone dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ograniczaniem energochłonności własnych firm.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Działania związane ze zmiejszeniem energochłonności, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub zmniejszeniem emisji 

zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa
20 000                                     

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 
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SPBT DGC NPV

[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 11 883 4 753 200  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 7 000 000 9 506 3 802 560 2 376,6 950 640,0 713,0 7,36 -510,9 4 348 679

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Działania związane ze zmniejszeniem energochłonności, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, 

przedsiębiorstwa. Działania te prowadzone będą w dużej mierze niezależnie od działań gminy, w zależności od dostepności technicznej i ekonomicznej do odpowiednich 

technologii. Założono 5% oszczędności w zużyciu energii do roku 2020.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji w grupie handel, usługi, 

przedsiębiorstwa
7 000 000                                 

Numer karty DZI12

Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa

Nazwa działania Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa
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SPBT DGC NPV

[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 0 0  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 1 000 000 154 92 400 154,0 92 400,0 127,97 10,8 -67,5 103 065

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy 1 000 000                                 

Numer karty DZI13

Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa

Nazwa działania Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy 
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SPBT DGC NPV

[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 0 0  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 2 000 000 384 230 400 384,0 230 400,0 319,30 8,7 -196,9 750 500

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na budowie biogazowni przerabiających gnojowicę oraz wsadu w postaci kiszonki kukurydzianej. Biogazownie będą zbudowane w oparciu o konstrukcję 

modułową kontenerową. Moc pojedynczej instalacji ok 150 kW. Zakłada się wybudowanie docelowo 1 instalacja o wartości 2 000 000 zł. 

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Budowa lokalnej biogazowni 2 000 000                                 

Numer karty DZI14

Sektor Handel, usługi, przedsiębiorstwa

Nazwa działania Budowa lokalnej biogazowni
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 168 603 79 719 918  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 1 000 000 167 760 79 321 319 843,0 398 599,6 209,9 2,51 -1 511,46 3 758 456,05

Okres realizacji 2016 - 2020

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

Numer karty DZI15

Sektor Transport

Nazwa działania Wsparcie mobilności rowerowej

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Głównym elementem przedmiotowego projektu jest realizacja tras rowerowych w gminie polegająca na: wydzieleniu stref dla ruchu rowerowego przy ciągach drogowych, 

organizacji punktów typu Bike & Ride. Planuje się również stworzenie mapy dla rowerzystów.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- przebudowę oraz budowę nowych ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych, łączących już istniejące ścieżki lub ciągi pieszo-rowerowe, tworząc tym samym jednolity 

system. 

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Wsparcie mobilności rowerowej

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

w tym koszy gminy
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[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - - -  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 20 000 - - - - - - - -

w tym koszy gminy

Okres realizacji 2016 - 2020

Numer karty DZI16

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej związanej z efektywnym i ekologicznym transportem. Duży wpływ na ilość zużywanej energii przez pojazdy 

może mają zachowania kierowców samochodów. Istotne jest przedstawienie zarówno technik jak i korzyści wynikających z oszczędnej jazdy samochodem, takich jak 

zmniejszenie kosztów podróży, bezpieczeństwo, a także efekt ekologiczny. Sposobów promocji tego typu zachowań jest kilka:

• Broszury informacyjne

• Szkolenia dla kierowców (eco-driving)

• Informacje w prasie lokalnej

• Kampania informacyjna promująca komunikację publiczną.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia

Sektor Transport

Nazwa działania

Planowane koszty robót, zł

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem 20 000

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 
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emisji CO2

SPBT DGC NPV

[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - 168 603,0 79 719 918  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy 9 000 000 160 172,9 75 733 922 8 430,2 3 985 995,9 2 250,9 2,3 -1 445,7 38 584 560

9 000 000

Okres realizacji 2016 - 2020

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

Numer karty DZI17

Sektor Transport

Nazwa działania Modernizacja oraz utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Projekt przewiduje utrzymanie i poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy (drogi gminne i powiatowe)

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Modernizacja oraz utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

w tym koszy gminy
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SPBT DGC NPV

[zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO2/rok] [lata] [zł/Mg] [zł]

1 istniejący  - - -  -  -  -  -  -  - 

2 docelowy - - - - - - - - -

Parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięcia 

w tym koszy gminy

założenia do obliczeń NPV i DGC - stopa dyskonta

założenia do obliczeń NPV i DGC - czas życia projektu

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

Okres realizacji 2016 - 2020

Przyjęte założenia, opis proponowanego przedsięwzięcia

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w poszczególnych obszarach gminy. Tego 

typu zapisy mogą dotyczyć zarówno zabudowy jak i  przestrzeni zielonych oraz obszarów wykorzystywanych przez system transportowy. Do przykładowych zapisów 

można zaliczyć: wprowadzanie odpowiednich obszarów zieleni sąsiadującej w obszarami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową bądź handlowo-usługową, 

tworzenie warunków dla zabudowy budynków energooszczędnych i pasywnych czy wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia Planowane koszty robót, zł

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać na ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń 
-

Numer karty DZI18

Sektor Wszystkie

Nazwa działania Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
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