PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów

2. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Celem projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierżoniów” jest
przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii
finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten
jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną gminy Dzierżoniów i wpisuje się
w dotychczasową funkcjonalność poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Dzierżoniów. Celem
dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych
oraz analiza działań proponowanych do realizacji. Do celów szczegółowych należą:
•

Wdrożenie wizji gminy Dzierżoniów jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony
i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gmin regionu, jak i kraju.

•

Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie
gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza.

•

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach
użyteczności publicznej oraz mieszkalnych.

•

Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii do odbiorców
zlokalizowanych na terenie gminy.

•

Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji
zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).

•

Promocja budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

•

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania
energią.

•

Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę
ekoenergetyczną oraz jakość powietrza.

•

Promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu
publicznego i indywidualnego.

•

Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.

Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierżoniów” wyznacza cele
szczegółowe w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie gminy, poprzez realizację
następujących działań:
1. Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochrona
środowiska i energetyką

8

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów
2. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynkach użyteczności publicznej i innych budynkach gminnych
3. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynkach użyteczności publicznej – pozostałe budynki
4. Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej,
system zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
5. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Dzierżoniów
7. Organizacja kampanii społecznej związanej z ograniczeniem emisji, efektywnością
energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jodłowniku
9. Program instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych
10. Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
11. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych
z ograniczeniem zużycia energii/ ograniczeniem emisji
12. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE oraz wysokiej kogeneracji
w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa
13. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Dzierżoniów
14. Budowa lokalnych biogazowni
15. Wsparcie mobilności rowerowej
16. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych z efektywnym
i ekologicznym transportem
17. Modernizacja oraz utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy Dzierżoniów
18. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać
na ograniczenie emisji zanieczyszczeń
Wpływ realizacji celów „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierżoniów”, poprzez
konkretne zadania, mają charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym
stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie negatywne przewidywane jest przede wszystkim
na etapie prac, po ich przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca. W efekcie prognozuje się poprawę
jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny
wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz
zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska.
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