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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych 
określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. 

Uchwałą nr XXIX/355/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnicy, Rada Miejska w Świdnicy powierzyła 
realizację tego zadania Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

W ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie konkursu miasto uzyskało dotację w wysokości 85 proc. kosztów projektu (55 411,50 zł) 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację 
projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica”. 

Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu 
w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze miasta Świdnicy, działań 
zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym 
bilansie rynku energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych wraz z określeniem korzyści 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z realizacji tych działań. Cel ten jest zbieżny 
z dotychczasową polityką energetyczną miasta i wpisuje się w dotychczasową funkcjonalność 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników 
inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych 
do realizacji. 

Do celów szczegółowych należą:  

 ugruntowanie pozycji Świdnicy w grupie polskich miast rozwijających koncepcję gmin 
zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji niskoemisyjnych 
obszarów, 

 dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście, 

 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie miasta, 

 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze 
zużyciem energii na terenie miasta, 

 realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego gospodarowania 
energią, 

 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające 
emisję gazów cieplarnianych,  

 spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dotyczących formy i zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” wyznacza cele 
szczegółowe jakimi są: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, 
poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii 
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niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 
promocja nowych wzorców konsumpcji, poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i indywidualnego 
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Będą one możliwe do spełnienia poprzez 
realizację następujących działań: 

1. Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica" oraz 
aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla 
Gminy Miasto Świdnica"; 

2. System monitoringu nośników energii, wody i ścieków w mieście Świdnicy; 

3. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych; 

4. Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w obiektach Szkoły 
Podstawowej nr 4, Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Przedszkoli Miejskich nr 3 i 14; 

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Świdnicy - budynki 
Starostwa Powiatowego; 

6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Świdnicy; 

7. Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne;  

8. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Świdnica - program dla obszarów nieobjętych 
zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej; 

9. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Świdnica - działania w ramach Programu KAWKA; 

10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Świdnicy - 
budynki komunalne; 

11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Świdnicy - 
budynki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; 

12. Organizacja akcji edukacyjno-społecznych związanych z problematyką niskiej emisji, 
efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 

13. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Świdnicy - 
budynki Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego; 

14. Świdnica prosumencka - akcja promująca i prowadzenie punktu wsparcia dla mieszkańców  
w zakresie energetyki prosumenckiej; 

15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych  
w zarządzie PPHU Gryf-Poll; 

16. Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach; 

17. Działania informacyjno-promocyjne na rzecz przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców 
dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczeniem niskiej emisji; 

18. Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa; 

19. Budowa obwodnicy Świdnicy; 

20. Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi komunikacji miejskiej w Świdnicy; 

21. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy; 

22. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych z efektywnym  
i ekologicznym transportem (m.in. Ecodriving, carpooling); 

23. Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej. 

Wszystkie działania mają na celu zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  
i gazów cieplarnianych. Łączna emisja CO2 w roku bazowym 2014 wynosiła 382 652,9 MgCO2/rok (a bez 
uwzględnienia przemysłu – 254 315,8 MgCO2/rok). Łączna emisja CO2 prognozowana w 2020 wynosić 
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będzie 440 250,17 MgCO2/rok (a bez uwzględnienia przemysłu – 273 317,65 MgCO2/rok). Poprzez 
prowadzenie działań zawartych w niniejszym planie możliwe jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 
w wysokości 15 876 MgCO2/rok. Ten poziom redukcji nie jest w stanie skompensować przyrostu emisji 
CO2 wynikającego z prognozowanego rozwoju miasta. 

Wpływ realizacji celów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta 
Świdnica”, poprzez konkretne zadania, ma 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. 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica” z założenia będzie realizowany 
do roku 2020, jednakże skutki poszczególnych działań będą miały charakter długofalowy. 
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2. Wstęp 

2.1. Podstawy formalno-prawne opracowania dokumentu 

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko jest 
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.), zwana też dalej „Ustawą”. W świetle zapisów Artykułu 46 i 47 Ustawy, 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty następujących 
dokumentów strategicznych: 

1. koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz 
strategie rozwoju regionalnego; 

2. polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy 
administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

3. polityki, strategie, plany lub programy inne 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. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także 
w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione powyżej, jeżeli wyznaczają one ramy 
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub realizacja 
postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

Przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. dokonują transpozycji do prawodawstwa polskiego 
postanowień następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne; 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 
90/313/EWG; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli; 



Ocena  oddz ia ływan ia  na  ś rodow isko   
P lanu  Gospodark i  N i skoemisy jne j  na  te ren ie  Gminy  Mias ta  Świdn ica

 

9 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa 
ramowa w sprawie strategii morskiej. 

Schemat postępowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zaprezentowano 
poniżej: 

 

Rysunek 2.1 Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 

Podstawą formalną opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta 
Świdnica" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest umowa zawarta w dniu 27 lutego 2015 r. 
pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, reprezentowaną przez Prezydent Miasta Świdnicy – Panią Beatę Moskal-
Słaniewską, a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach, 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Szymona Liszkę. Niniejsza dokumentacja została wykonana 
przez wykonawcę we współpracy z firmą Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński 
sp.j. z siedzibą w Katowicach. 
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2.2. Cel i zakres Prognozy 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko pełni rolę instrumentu prewencyjnego. Jej zadaniem 
jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń jeszcze na etapie planowania inwestycji, które mogą wywierać 
znaczący wpływ na środowisko, a następnie przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie. 

Zakres niniejszej Prognozy jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zapisami Art. 51 Ustawy, prognoza 
oddziaływania na środowisko powinna: 

1. zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2. określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

 różnorodność biologiczną, 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki,  
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 dobra materialne, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 
te elementy; 

3. przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy. 

Podczas opracowywania niniejszej prognozy uwzględniono uzgodniony zakres i stopień 
szczegółowości opracowania wynikający z następujących pism: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, nr WSI.411.389.2014.JN z dnia  
5 listopada 2014 r., 

 Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, 
nr ZNS.9011.1534.2014.DG z dnia 23 października 2014 r. 

2.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy 

Przy opracowywaniu Strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica" posłużono się następującymi 
metodami: 

 oceniono komplementarność PGN z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla 
(międzynarodowymi, wspólnotowymi, krajowymi, wojewódzkimi), aby stwierdzić czy poddawany 
prognozie dokument zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska z poszanowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, 

 w bezpośrednim badaniu prognozy PGN oceniono wpływ proponowanych w opracowaniu działań 
na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. 

Dokonując oceny istniejącego stanu środowiska na obszarze objętym projektem „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” oraz na obszarze, na który realizacja ustaleń może 
wywierać wpływ uwzględniono istniejący system obszarów chronionych z uwzględnieniem wszystkich form 
ochrony występujących na terenie Gminy Miasta Świdnica. W trakcie opracowania korzystano  
z następujących dokumentów źródłowych: 

Informacje dostępne na portalu WIOŚ we Wrocławiu: 

 System monitoringu jakości powietrza http://air.wroclaw.pios.gov.pl/. 

Informacje i wnioski zawarte w innych opracowaniach: 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica – aktualizacja na lata 2008-2011  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015; 
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 Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Świdnica. Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego; 

 Świdnica w perspektywie pokoleniowej. Strategia Miasta A.D. 2009; 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnica; 

 Plan Gospodarki Odpadami Miasta Świdnica; 

 Portal www.um.swidnica.pl. 

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest 
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano działania planowane do realizacji, a w kolumnach wpisano 
komponenty środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami 
przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 

Legenda 

PB wpływ pozytywny bezpośredni 

PP wpływ pozytywny pośredni 

N wpływ negatywny 

0 brak wpływu 

 

Dodatkowo, w osobnej tabeli szczegółowo opisano poszczególne działania, z wyjaśnieniami 
przewidywanych oddziaływań i skutków w podziale na: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, długoterminowe. 
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3. Zakres ocenianego dokumentu 

3.1. Wstęp 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych 
przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę 
charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu 
gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna 
opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań 
nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, 
które wspomogą wszystkich uczestników realizacji PGN w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. 

Uchwałą nr XXIX/355/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica, Rada Miejska w Świdnicy powierzyła 
realizację tego zadania Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

W ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie konkursu, Miasto uzyskało dotację w wysokości 85 proc. kosztów projektu (55 411,50 zł) 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację 
projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica”. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej, pomimo lokalnego charakteru działań, odpowiada na globalne 
problemy związane z działalnością człowieka. Jego przesłanie jest jasne: to każdy z nas jest w mniejszym 
lub większym stopniu odpowiedzialny za jakość środowiska w którym funkcjonujemy. Dlatego też Plan 
oprócz szans jakie stwarza, stawia także szereg nowych wyzwań, zarówno przed jednostkami publicznymi, 
jak również przed każdym uczestnikiem lokalnego rynku energii. Powodzenie jego realizacji zależy 
w dużym stopniu od zaangażowania zasobów ludzkich jak i środków finansowych, w tym środków 
zewnętrznych spoza budżetu Gminy. 

Plan poprzedzony został szczegółowym bilansem energetycznym Miasta z uwzględnieniem 
wszystkich grup konsumentów oraz producentów i dostawców energii funkcjonujących na terenie 
Świdnicy. Pozwoliło to na określenie stanu bazowego w zakresie zużycia energii oraz wielkości emisji do 
atmosfery dwutlenku węgla (CO2), a także na przeprowadzenie prognozy zmian tych parametrów do roku 
2020 w scenariuszu rozwoju Miasta w warunkach biznes jak zwykle - BAU (ang. business as usual) oraz 
warunkach świadomie planowanej i kontrolowanej gospodarki niskoemisyjnej. 

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” z założenia będzie realizowany 
do roku 2020, jednakże skutki poszczególnych działań będą miały charakter długofalowy. 
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3.2. Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta 
Świdnica” – analiza zawartości 

3.2.1. Cele projektowanego dokumentu 

Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu 
w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Miasta Świdnicy, działań 
zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym 
bilansie rynku energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych wraz z określeniem korzyści 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z realizacji tych działań. Cel ten jest zbieżny 
z dotychczasową polityką energetyczną Miasta i wpisuje się w funkcjonalność poszczególnych wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy i innych jednostek miejskich. Celem dokumentu jest przedstawienie 
wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych 
do realizacji. 

Do celów szczegółowych należą: 

 ugruntowanie pozycji Świdnicy w grupie polskich miast rozwijających koncepcję gmin 
zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji niskoemisyjnych 
obszarów, 

 dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w Mieście, 

 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie Miasta, 

 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze 
zużyciem energii na terenie Miasta, 

 realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego gospodarowania 
energią, 

 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające 
emisję gazów cieplarnianych,  

 spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dotyczących formy i zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

PGN realizuje cele jakimi są: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności 
energetycznej, poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie 
technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania 
odpadami, promocja nowych wzorców konsumpcji, poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego 
i indywidualnego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

3.2.2. Zawartość projektowanego dokumentu 

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” zawiera następujące informacje: 

1. Streszczenie 

2. Wstęp 

 Podstawy formalne opracowania 

 Cel i zakres opracowania 
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 Otoczenie prawne oraz dokumenty strategiczne 

3. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 

 Polityka UE oraz świata - informacje ogólne 

 Charakterystyka głównych dokumentów w kontekście planowanej gospodarki 
niskoemisyjnej 

- Kontekst międzynarodowy i Unii Europejskiej 

- Kontekst krajowy 

- Kontekst regionalny (wojewódzki) 

- Kontekst lokalny 

4. Dotychczasowe działania Świdnicy w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki 
niskoemisyjnej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

5. Charakterystyka Miasta Świdnicy 

 Położenie i warunki naturalne Miasta 

- Walory turystyczne 

- Warunki klimatyczne 

 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 

- Demografia 

- Działalność gospodarcza 

- Rolnictwo i leśnictwo 

- Zabudowa mieszkaniowa 

6. Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie Świdnicy 

 Energia elektryczna 

- Oświetlenie placów i ulic 

 Ciepło sieciowe  

 System gazowniczy 

 Bilans nośników energii  

 System transportowy 

7. Stan środowiska 

 Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych 

 Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz Miasta Świdnica  

 Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Miasta Świdnica 

 Ocena jakości powietrza na terenie Miasta Świdnica 

8. Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej 

 Struktura PGN 

 Metodologia inwentaryzacji 

 Informacje od przedsiębiorstw energetycznych  

 Ankietyzacja obiektów 

 Pozostałe źródła danych 

9. Inwentaryzacja emisji CO2 

 Podstawowe założenia 

 Wskaźniki emisji CO2 
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 Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii  

- Obiekty użyteczności publicznej 

- Obiekty mieszkalne 

- Handel, usługi, przedsiębiorstwa produkcyjne 

- Oświetlenie uliczne  

- Transport 

- Przemysł 

 Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 - rok 2014 

 Inwentaryzacja emisji CO2 – prognoza na rok 2020 

 Inwentaryzacja emisji – podsumowanie  

10. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

 Wizja i cele strategiczne  

 Cele szczegółowe 

 Opis strategii 

 Obszary interwencji 

 Projekt działań  

 Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych. Identyfikacja możliwych do 
wdrożenia przedsięwzięć wraz z ich opisem i analizą społeczno-ekonomiczną  

 Wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięć  

 Efekt ekologiczny 

11. Realizacja planu 

 Harmonogram działań 

 Finansowanie przedsięwzięć 

 System monitoringu i oceny - wytyczne  

 Analiza ryzyka realizacji planu 

12. Podsumowanie i streszczenie 

3.3. Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi 

Projekt dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” został 
przygotowany w powiązaniu z innymi opracowaniami strategicznymi szczebla międzynarodowego, 
krajowego, wojewódzkiego oraz gminnego. 

3.3.1. Dokumenty międzynarodowe, krajowe 

Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. 
Jest on prawnie wiążącym porozumieniem, w ramach którego kraje uprzemysłowione są zobligowane 
do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. 

Pakiet klimatyczno-energetyczny, zawierający następujące cele dla UE: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20 proc. w 2020 r. w porównaniu 
do bazowego 1990 r., 
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 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20 proc. 
W 2020 r., w tym 10 proc. udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych, 

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

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zostały przyjęte 
16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów. Ich opracowanie wynika z potrzeby dokonania redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach 
gospodarki. Istotą Programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 
(zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisje. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030, który został przygotowany z myślą o zapewnieniu warunków 
stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, 
ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko 
na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. Kierunki działań to np. dostosowanie 
sektora energetycznego do zmian klimatu, poprzez m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych 
źródeł energii. Istotne będzie także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, 
wiatrowej, biomasy i energii wodnej. 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku zawierająca długoterminową strategię rozwoju sektora 
energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań. Dokument określa 
6 podstawowych kierunków rozwoju polskiej energetyki - oprócz poprawy efektywności energetyczne, jest 
to m.in. wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Program zakłada też ograniczenie wpływu 
energetyki na środowisko. 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – Polska 2000 plus stanowiąca 
podstawowy materiał studialny dotyczący polityki przestrzennej państwa. Jego celem strategicznym jest 
efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający 
gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport 
i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym 
stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 

Polityka Ekologiczna Polski na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2016, której nadrzędnym, 
strategicznym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Istotne dla jakości powietrza w Polsce są 
następujące cele średniookresowe: 

 wzrost efektywności wykorzystania surowców, 

 zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, 

 wspieranie budowy nowych odnawialnych źródeł energii, 

 dalsze zwiększenie udziału biopaliw w odniesieniu do paliw używanych w transporcie, 

 spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza, 

 spełnienie standardów emisyjnych z instalacji,  

 redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania, 
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 zwiększenie udziału odzysku energii z odpadów, 

 konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji, tak aby perspektywie 
długoterminowej osiągnąć redukcję emisji w odniesieniu do emisji w roku bazowym wynikającą 
z porozumień międzynarodowych. 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej zakładająca wzrost udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie 
obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne. 

Krajowy Program Zwiększania Lesistości, to dokument strategiczny, będący instrumentem polityki 
leśnej w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju. Dokument ten zawiera ogólne wytyczne 
sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwiększania lesistości. 

Polityka Klimatyczna Polski zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce 
do roku 2020. Dokument ten określa m.in. cele i priorytety polityki klimatycznej Polski. 

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej mającej na celu wzmocnienie zdolności miast i obszarów 
zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawę jakości 
życia mieszkańców. Wszystkie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej 
jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury, administracji publicznej, itp. 

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., której celem jest stworzenie ram 
prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych 
technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., w której mowa iż: „Minister właściwy 
do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny 
odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania 
i niezbędne części składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, 
a także zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach, biorąc 
pod uwagę cele tych programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony 
środowiska”. 

3.3.2. Dokumenty wojewódzkie 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 przyjęta przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego uchwałą XXXII/932/13 na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013. Strategia zakłada rozwój 
województwa poprzez realizację następujących celów: 

 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy; 

 Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej; 

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP; 

 Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian 
klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa; 

 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych; 

 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników; 

 Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia; 

 Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne. 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020 
(przyjęty 27.03.2014 r.)  określa podstawowe uwarunkowania dla rozwoju województwa dolnośląskiego 
w poszczególnych dziedzinach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych z punktu widzenia 
zharmonizowanej gospodarki przestrzennej, biorąc pod uwagę wymienioną wyżej Strategię Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego. Wskazuje też na obszary problemowe oraz przedstawia wizję rozwoju 
województwa w długookresowej perspektywie. 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008 – 
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 zawiera ocenę stanu środowiska województwa i wytycza cele, 
kierunki działań oraz zadania z zakresu ochrony środowiska na terenie województwa dolnośląskiego. Są 
to: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

 racjonalizacja gospodarki odpadami; 

 poprawa jakości powietrza atmosferycznego; 

 wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 

 ochrona przed hałasem ze źródeł komunikacyjnych. 

Dla komponentu „Jakość powietrza atmosferycznego” wyznaczone cele krótkoterminowe to: 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł komunalnych, szczególnie 
tzw. niskiej emisji; 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł przemysłowych; 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł komunikacyjnych; 

 ograniczenie występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń 
powietrza. 

Projekt Wojewódzkiego Programu Ochrony środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do 
2021 r. (18.07.2014 r.), w którym określono najpilniejsze do rozwiązania problemy w zakresie m.in.: 

 odnawialnych źródeł energii: wzrost deficytu energii, użycie nieodnawialnych źródeł energii, małe 
wykorzystanie OZE, 

 powietrza: przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń pyłem (PM2,5 i PM10), B(a)P 
i arsenu, a także ozonu, małą liczbę realizowanych PONE. 

Z punktu widzenia PGN Program ten przewiduje działania priorytetowe m.in. z zakresu: systemu 
transportowego, przemysłu i energetyki, budownictwa i gospodarki komunalnej, poprawy jakości 
powietrza, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy jakości wód, racjonalizacji gospodarki 
odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, efektywnego wykorzystania energii, 
edukacji ekologicznej. 

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego opracowany został w związku  
z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomów 
docelowych benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu w 2011 r. Głównym celem Programu jest poprawa jakości 
powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych. Program przewiduje realizację następujących 
działań: 

 obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego, 

 podłączenie do sieci cieplnej, 

 wzrost efektywności energetycznej miast i gmin, 

 modernizacja i remonty dróg powiatowych i gminnych, 
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 ograniczenie użytkowania samochodów osobowych w śródmieściu i ujednolicenia zasad ich 
parkowania (system Park&Go), 

 rozwoju form i środków transportu alternatywnego dla podróży samochodem osobowym, 

 zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej, 

 modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych, podnoszenie jakości obsługi pasażerów, 

 rezerwowanie terenów na parkingi oraz infrastrukturę dla potrzeb komunikacji zbiorowej, 

 rozwój systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej, 

 ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłów z kopalni, 

 zapisy w planach zagospodarowania przestrzeni umożliwiające ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, 

 uwzględnianie w planach urbanistycznych potrzeb ruchu pieszego i rowerowego oraz zapewnienie 
dogodnych i bezpiecznych dojść do przystanków autobusowych, 

 edukacja ekologiczna. 

3.3.3. Dokumenty lokalne 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Miasta Świdnica, które określają strategiczne kierunki rozwoju w obszarze zaopatrzenia energetycznego 
w perspektywie do 2030 roku, przyjmując następujące cele ogólne: 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju przy realizacji wizji miasta jako centrum turystyki, 
przedsiębiorczości i ekologii, 

 utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta, 

 poprawa efektywności wykorzystania energii finalnej, 

 ograniczenie szkodliwego oddziaływania pojazdów spalinowych poprzez poprawę infrastruktury 
komunikacyjnej, 

 działania promocyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej. 

Zadania planowane do realizacji oraz propozycje sprzyjające osiągnięciu ww. celów (zadania 
realizowane przez Urząd Miasta, spółki miejskie, inwestycje prywatne): 

 zdobycie szczegółowej wiedzy o sytuacji energetycznej miasta na potrzeby określenia 
zapotrzebowania na energię, oceny postępu oraz skuteczności poszczególnych przedsięwzięć,  
a także na potrzeby podejmowania decyzji o nowych działaniach – uruchomienie systemu 
monitoringu zużycia nośników energii w budynkach komunalnych; 

 kontynuacja termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez miasto; 

 dalsze promowanie i wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii możliwych do 
zastosowania w obecnych warunkach miasta: 

 promowanie stosowania instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej  
w gospodarstwach indywidualnych z wykorzystaniem mechanizmu finansowego Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, 

 wymiana niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie Miasta – 
program ograniczenia niskiej emisji; 

 kontynuacja działań związanych z poprawą jakości dróg; 

 sfinalizowanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego; 
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 zwiększenie wiedzy oraz świadomości użytkowników energii w zakresie efektywności 
energetycznej w różnych sektorach odbiorców np. w transporcie indywidualnym oraz 
gospodarstwach domowych. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnica, które 
określa politykę przestrzenną gminy, kompleksowo odnosząc się do wszystkich istotnych problemów 
związanych z gospodarką przestrzenną. 

Strategia Rozwoju miasta Świdnicy na lata 2009-2020 (zatytułowana „Świdnica w perspektywie 
pokoleniowej”) stanowi podstawowy dokument planowania strategicznego. Jej zadaniem jest odważne, 
lecz jednocześnie realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszystkich zasobów i atutów, które posiada Świdnica, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia 
mieszkańców. Z myślą „uczynienia Świdnicy dobrym miejscem do życia – całego życia”. Strategia jest 
dziesięcioletnim programem wyznaczającym kierunki trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 
społecznego i przestrzennego, oznaczającego pogodzenie interesu publicznego  
i prywatnego z ekologicznymi i kulturowymi funkcjami Miasta. Definiuje te kierunki dostosowując do 
zmienionych warunków konkurencyjnego otoczenia oraz identyfikuje aktualnie rozpoznawanie 
długookresowych potrzeb rozwojowych. Wskazuje, jak inspirować społeczności lokalne na rzecz działań 
prorozwojowych. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Świdnica na lata 2008-2015, w którym 
nnaczelną zasadą jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonijny rozwój społeczny 
i gospodarczy wraz  z ochroną walorów środowiskowych. Nadrzędny cel „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Miejskiej Świdnica na lata 2008-2015” został określony jako: Zrównoważony i trwały rozwój 
społeczno-gospodarczy Gminy Miejskiej Świdnica poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 
zachowanie jego istotnych walorów, utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony 
środowiska. 

Na podstawie analizy stanu aktualnego poszczególnych sektorów gospodarki miasta oraz 
komponentów środowiska przyrodniczego, przyjęto następujące priorytety ekologiczne w zakresie ochrony 
i poprawy stanu środowiska na terenie miasta Świdnicy: 

 Priorytet 1 – Poprawa jakości środowiska poprzez ochronę i kształtowanie istniejących wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych. 

 Priorytet 2 – Rozwój turystyki i rekreacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 

 Priorytet 3 – Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 Priorytet 4 – Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych oraz dążenie do poprawy jakości stanu 
wód oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 

 Priorytet 5 – Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. 

 Priorytet 6 – Zmniejszenie zagrożenia ponadnormatywnej emisji hałasu. 

 Priorytet 7 – Ochrona mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnica przed nadmiernym oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych. 
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4. Stan środowiska 

Ocena istniejącego stanu środowiska na terenie gminy dokonana została w oparciu o informacje 
zawarte w ocenianym dokumencie oraz innych dokumentach, takich jak: 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica – aktualizacja na lata 2008-2011  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015; 

 Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Świdnica. Ogólna charakterystyka środowiska 
przyrodniczego; 

 Świdnica w perspektywie pokoleniowej. Strategia Miasta A.D. 2009; 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnica; 

 Plan Gospodarki Odpadami Miasta Świdnica; 

 Portal www.um.swidnica.pl. 

4.1. Położenie geograficzne 

Gmina Miejska Świdnica położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie świdnickim,  
u podnóża Sudetów oraz Gór Wałbrzyskich. Obszar miasta graniczy: 

 z Gminą Świdnica (gmina wiejska), która niemalże otacza miasto ze wszystkich stron, 

 z Gminą Jaworzyna Śląska, na krótkim odcinku w części północno – zachodniej miasta. 

  

Rysunek 4.1 Położenie Gminy Miasto Świdnica na tle województwa dolnośląskiego oraz 
powiatu świdnickiego 

źródło: www.gminy.pl 
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Główne szlaki komunikacyjne miasta to: 

 droga krajowa nr 35 – relacji Bielany Wrocławskie (A4, DK5, DK8) – przejście graniczne 
z Czechami w Golińsku, 

 droga wojewódzka nr 382: relacji granica państwa z Czechami w Gościcach – Stanowice, 

 droga wojewódzka nr 379: relacji Wałbrzych – Modliszów – Świdnica. 

Układ dróg zapewnia dogodne połączenia z terenami całego Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz 
Górnego Śląska. Bliskość przejść granicznych zapewnia bardzo dobre połączenia z terenami Czech. 

Przez Świdnicę przebiega dwutorowa linia kolejowa relacji Legnica – Jaworzyna Śląska – Świdnica – 
Kamieniec Ząbkowicki oraz linia kolejowa dająca bezpośrednie połączenie z Wrocławiem. 

4.2. Klimat 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną wg A. Wosia i A. Schmucka Gmina Miejska Świdnica położona 
jest w obrębie Regionu Dolnośląskiego Środkowego - obejmuje Nizinę Śląską i Przedgórze Sudeckie. 

Najczęściej w roku występuje tu pogoda umiarkowanie ciepła (131 dni), bardzo ciepła (87 dni) oraz 
przymrozkowa (83 dni). Dni mroźnych jest 28. Średnie roczne sumy opadów wahają się od 610 mm do 
850 mm. 

Klimat w Świdnicy kształtują te same masy powietrza, co na całym Dolnym Śląsku. Średnia roczna 
temperatura na Przedgórzu Sudeckim wynosi 7,0°C. Klimat jest więc charakterystyczny podgórski, 
wilgotny, średnia temperatura roczna 6,8°C-8,3°C. Długość okresu zimowego wynosi od 14 do 20 
tygodni, a letniego od 6 do 10 tygodni. 

Ponadto, Świdnica jako miasto leżące w dolinie Bystrzycy ma gorsze przewietrzenie, stąd częste 
zamglenia. Wiatry przeważają południowo-zachodnie i zachodnie i północno-zachodnie mające 
największy wpływ na kształtowanie się opadów. Najrzadziej występują wiatry wschodnie. 

4.3. Powierzchnia, krajobraz, złoża naturalne 

Świdnica leży na płaskiej, lekko falistej Równinie Świdnickiej stanowiącej przedpole Sudetów,  
u podnóża Gór Sowich, które są najbardziej wysuniętym na północ pasmem środkowych Sudetów. 
Równina Świdnicka jest to teren płaski, prawie bezleśny z nielicznymi niewysokimi wierzchołkami. 
Powierzchnia równiny wznosi się na średnią wysokość 200 – 230 m n.p.m. Starsze podłoże równiny, 
zbudowane ze skał metamorficznych i granitów, przykryte jest przez gliny morenowe oraz piaski i żwiry 
fluwioglacjalne, a także pylaste utwory lessopodobne. Falista powierzchnia Równiny Świdnickiej to 
zdenudowana wysoczyzna morenowa.  Obok wzgórz moren spiętrzonych, na Równinie Świdnickiej, 
spotyka się także inne kulminacje. Są to płaskie kopuły położone na obszarach wododziałów. Budują je 
piaski z głazami, a pozbawione są pokrywy moreny dennej. 

Na obszarze gminy miejskiej Świdnica nie ma obecnie eksploatowanych złóż surowców mineralnych. 
Udokumentowane są dwa złoża żwiru: Westerplatte przy ul. Bystrzyckiej i Góra Grębosz przy  
ul. Pogodnej. Nie przewiduje się eksploatacji tych złóż. 
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4.4. Gleby, użytkowanie gruntów 

Na terenie Gminy Miejskiej Świdnica występują gleby pseudobielicowe, gleby brunatne właściwe, 
gleby brunatne kwaśne i wyługowane, czarne ziemie zdegradowane, mady i gleby glejowe. 
Rozmieszczenie poszczególnych typów gleb jest ściśle związane z ukształtowaniem terenu i układem 
stosunków wodnych. Na terenach wyżej położonych przeważają gleby brunatne i pseudobielicowe. Mady 
wyścielają bliskie okolice cieków wodnych. Pośrednie położenie zajmują gleby namyte, deluwialne, 
najwięcej typu pseudobielicowego. Najniższe położenie zajmują gleby czarnych ziem. Występują one  
w zagłębieniach o wysokim poziomie wód gruntowych i słabym odpływie. 

Całkowita powierzchnia terenów miasta Świdnicy wynosi 2 176 ha. Lasy i grunty leśne zajmują 
obszar o powierzchni około 5,1 ha co daje 0,2 proc. całkowitej powierzchni. Ponadto teren miasta należy 
do obszarów o stosunkowo dużej koncentracji użytków rolnych, które stanowią ok. 49,8 proc.  

4.5. Wody powierzchniowe i podziemne 

WODY POWIERZCHNIOWE 

Gmina Miejska Świdnica zlokalizowana jest w zlewni głównie rzeki Bystrzyca. Wody stojące stanowią 
bardzo niewielki procent powierzchni miasta, są to m.in. zalew Witoszówka oraz stawy w Parku 
Centralnym. 

WODY PODZIEMNE 

W granicach Miasta nie ma Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliżej, przy północnej 
granicy gminy znajduje się GZWP 319. Jest to zbiornik w utworach trzeciorzędowych, o niskim stopniu 
zagrożenia antropogenicznego, o niskiej wydajności. Głębokość zalegania stropu wynosi od 30 do 100m.  

Wody podziemne na cele wody pitnej oraz gospodarcze Gminy Miejskiej Świdnica czerpane są 
głównie z piętra wodonośnego trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Na terenie gminy zlokalizowane są 
ujęcia wód podziemnych przy ul. Bokserskiej oraz ujęcie wody w Pszennie. 

4.6. Powietrze 

Na terenie Miasta Świdnicy występuje jedna automatyczna stacja monitoringu powietrza oraz jedna 
pomiaru manualnego. Stacje te będące elementem dolnośląskiego systemu monitoringu powietrza 
zlokalizowane są: automatyczna przy ul. Marcinkowskiego 4/6, a manualna w centrum Miasta na 
ul. Rynek 43. Na stacji automatycznej mierzone są następujące parametry: 

 stężenia substancji zanieczyszczających powietrze (SO2, NO2, NOx, NO, O3, CO, pył zawieszony 
PM10), 

 parametry meteorologiczne (temperatura). 

Ponadto na stacji manualnej zlokalizowanej na Rynku mierzone są następujące parametry: 

 stężenia substancji zanieczyszczających powietrze (Pył zawieszony PM10), 

 parametry meteorologiczne (brak). 

Na terenie Miasta Świdnicy występują problemy związane z przekroczeniem stężeń lub 
przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godz. w zakresie pyłu zawieszonego (PM10), 
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benzo(a)pirenu oraz aresenu i ozonu. Stwierdzono również przekroczenia dopuszczalnej liczby 
przekroczeń wielkości stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego (powyżej 35 dni w ciągu roku). 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych mających wpływ na stan czystości 
powietrza w Świdnicy są: 

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o., 

 „Wagony Świdnica” S.A., 

 „DIORA” Sp. z o.o., 

 „ELMOT” Sp. z o.o., 

 „DOLMEB” Sp. z o.o., 

 Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. i „GALPAF” Sp. z o.o.,  

 "DOLGIPS" S.C.,  

 "GALESS" S.C. 

Istotnym źródeł emisji jest także położona poza granicami miasta Cukrownia „Świdnica” S.A. w 
Pszennie. Ze względu na nieznaczne oddalenie Pszenna od Świdnicy, jak i znaczącą emisję ze źródeł 
energetycznych, ma ona wpływ na stopień zanieczyszczenia powietrza w Świdnicy. Głównymi źródłami 
emisji są źródła energetyczne związane z funkcjonowaniem kotłowni technologicznej, grzewczej  
i suszarni wysłodków. 

Źródła tzw. emisji niskiej związane są z paleniskami domowymi i lokalnymi kotłowniami - głównie 
emisja w sezonie grzewczym pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu. Źródła komunikacyjne związane  
z ruchem samochodów na terenie miasta - głównie emisja tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów. 

Udział wysokich, rozproszonych i liniowych źródeł w całkowitej emisji poszczególnych substancji do 
atmosfery przedstawia kolejny rysunek. 
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Rysunek 4.2 Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych 
zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Świdnicy w 2014 roku 

źródło: PGN  

Tak duży udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia w wyniku 
bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe w mieszkalnictwie oraz w sektorach 
handlowo-usługowym nie powinien być wielkim zaskoczeniem. 

Rodzaj i ilość stosowanych paliw, stan techniczny instalacji grzewczych oraz, co zrozumiałe, brak 
układów oczyszczania spalin, składają się w sumie na wspomniany efekt. 

Należy także pamiętać, że decydujący wpływ na wielkość emisji zastępczej ma ilość emitowanego 
do atmosfery benzo()pirenu, którego wskaźnik toksyczności jest kilka tysięcy razy większy od tegoż 
samego wskaźnika dla dwutlenku siarki. 

Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w mieście powinny 
w pierwszej kolejności dotyczyć wdrażania programów związanych z ograniczeniem niskiej emisji. W celu 
zmniejszenia emisji na terenie Świdnicy proponuje się rozszerzenie programu dopłat do wymiany źródeł 
ciepła na przyłącza do sieci ciepłowniczej, o program obejmujący również budynki zlokalizowane 
w obszarach miasta poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej, gdzie dofinansowaniem objęte będą 
mogły być kotły gazowe, czy też źródła wykorzystujące energię odnawialną, jak pompy ciepła. 
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4.7. Klimat akustyczny 

Głównymi źródłami hałasu na terenie Gminy Miejskiej Świdnica, stanowiącymi uciążliwość dla 
środowiska i ludzi może być hałas emitowany z obiektów przemysłowych i usługowych oraz hałas 
komunikacyjny. 

Badania monitoringowe natężenia hałasu komunikacyjnego były realizowane w 2008 r. przez WIOŚ 
w dwóch punktach kontrolno-pomiarowych: przy ul. Westerplatte (droga wylotowa w kierunku 
Dzierżoniowa) oraz przy ul. Sikorskiego (wylot w kierunku Strzegom). W rezultacie przeprowadzonych 
pomiarów, w punkcie przy ul. Sikorskiego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku. 
Głównym czynnikiem,  wpływającym na stan klimatu akustycznego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi  
nr 382 objętej zakresem analiz, jest ciężki transport samochodowy, zły stan nawierzchni dróg. 

4.8. Formy ochrony przyrody, obszary Natura 2000 

Gmina Miejska Świdnica usytuowana jest poza obszarami chronionymi ustanowionymi w oparciu  
o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Na terenie Miasta Świdnica brak terenów o wybitnych wartościach przyrodniczych, co wynika przede 
wszystkim ze struktury użytkowania gruntów, w której dominują tereny zabudowane, przemysłowe  
i grunty orne. Obszar Miasta został w znacznej części pozbawiony naturalnych fragmentów roślinności,  
w związku z czym występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt jest ograniczone.  
Z przyrodniczego punktu widzenia na uwagę zasługują jedynie fragmenty lasów zachowane w części 
północnej, a także łąki i pastwiska, wykształcone głównie w postaci niewielkich płatów, znajdujące się  
w dolinach przepływających przez Miasto potoków i rzek - zwłaszcza w dolinie Bystrzycy. 

Miasto Świdnica to teren ubogi pod względem florystycznym. W strukturze użytkowania gruntów 
dominują tereny zabudowane, gdzie praktycznie brak rzadkich i chronionych gatunków roślin. Równie 
ubogie pod względem florystycznym są grunty orne.  Największą wartość przyrodniczą posiadają 

niewielkie fragmenty lasów, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i przydrożne, ekstensywnie 
użytkowane łąki i pastwiska, a także cieki wodne, wraz z ich obudową biologiczną.  
W strukturze przyrodniczej miasta ważną rolę pełnią również parki miejskie, które zajmują łączną 
powierzchnię ok. 56,53 ha. Do zieleni miejskiej zalicza się również zieleń cmentarną oraz ogródki 
działkowe.  

GATUNKI CHRONIONYCH ROŚLIN I ZWIERZĄT 

W świetle inwentaryzacji przyrodniczej Świdnicy wykazano 5 stanowisk roślin objętych ochroną 
prawną. Są to: kotewka orzech wodny, grzybień biały, grążel żółty, czosnek niedźwiedzi, gnieźnik leśny. 
Najczęściej stwierdzanym zagrożeniem dla cennych gatunków roślin są zanieczyszczania wód i osuszanie 
zbiorników wodnych. 

Spośród chronionych zwierząt spotyka się podlegające ochronie gatunkowej ryby (śliz), płazy 
(ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba trawna, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, żaba wodna), gady 
(padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka), ptaki (zimorodek, pustułka, srokosz, dzierlatka, czyż, słowik 
szary), ssaki – nietoperze (mroczek późny, nocek łydkowłosy, nocek rudy, nocek duży, nocek Natterera, 
borowiec wielki, karlik większy, karlik malutki, gacek brunatny), jeż europejski. Najczęściej notowane są 
zagrożenia związane z nadmierną chemizacją środowiska i zanieczyszczeniem wód. Niemal równie duży 
wpływ wywiera usuwanie starych, dziuplastych i obumierających drzew oraz usuwanie zadrzewień 



Ocena  oddz ia ływan ia  na  ś rodow isko   
P lanu  Gospodark i  N i skoemisy jne j  na  te ren ie  Gminy  Mias ta  Świdn ica

 

28 

śródpolnych. Istotny wpływ na stan zachowania fauny Miasta mają także zagrożenia związane ze 
zmianami siedliskowymi oraz z działalnością człowieka 

POMNIKI PRZYRODY 

Na terenie Miasta Świdnicy zinwentaryzowano 57 pomników przyrody. Wśród nich są 2 aleje  
i 1grupa drzew. Ustanowione zostały one Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  
8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494) oraz Uchwałą  
Nr XVI/152/95 z dnia 28 lipca 1995 r. 

4.9. Zabytki 

Świdnica jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska. Od wczesnego średniowiecza była 
drugim po Wrocławiu ośrodkiem życia gospodarczego i kulturalnego regionu. Dotychczas Dolnośląski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał za zabytki 964 obiekty architektury, budownictwa i urbanistyki. 
Z tej liczby 120 zabytków wpisano do rejestru zabytków, w tym, m.in.:  

 16 obiektów sakralnych, 

 4 budynki użyteczności publicznej,  

 1 pałac,  

 5 budynków przemysłowych, 

 1 park, 

 1 cmentarz,  

 1 stanowisko archeologiczne, 

 obszar ośrodka miasta średniowiecznego. 

 liczne budynki mieszkalne. 

W 2001 r. Kościół Pokoju wpisany został na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
UNESCO. Do rejestru zabytków wpisane są ponadto zabytki ruchome, stanowiące wyposażenie kościołów 
oraz prywatna kolekcja broni strzeleckiej.  

Na terenie Miasta znajdują się następujące stanowiska archeologiczne: 

 Świdnicka Fibula – kultura łużycka, 

 Stanowiska luźnych monet rzymskich, 

 Cmentarzysko całopalne – epoka brązu / żelaza,  

 Stanowisko figurek rzymskich, 

 Stanowisko, znalezisko luźne – neolit, topór, 

 Stanowisko, znalezisko luźne, naczynie, 

 Gródek stożkowaty, 

 Cmentarzysko całopalne, 

 Stanowisko ceramiki starożytnej, 

 Zamek książąt świdnickich – średniowiecze, 

 Grób szkieletowy – średniowiecze. 
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4.10. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od 
realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta 
Świdnica” 

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” wyznacza cele 
szczegółowe jakimi są: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, 
poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii 
niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 
promocja nowych wzorców konsumpcji, poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego 
i indywidualnego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Będą one możliwe do 
spełnienia poprzez realizację następujących działań: 

1. Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica" oraz 
aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla 
Gminy Miasta Świdnica"; 

2. System monitoringu nośników energii, wody i ścieków w Mieście Świdnicy; 

3. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych; 

4. Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w obiektach Szkoły 
Podstawowej nr 4, Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Przedszkoli Miejskich nr 3 i 14; 

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Świdnicy - budynki 
Starostwa Powiatowego; 

6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Świdnicy; 

7. Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne;  

8. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Świdnicy - program dla obszarów nieobjętych 
zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej; 

9. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Świdnicy - działania w ramach Programu KAWKA; 

10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Świdnicy - 
budynki komunalne; 

11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Świdnicy - 
budynki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; 

12. Organizacja akcji edukacyjno-społecznych związanych z problematyką niskiej emisji, 
efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 

13. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Świdnicy - 
budynki Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego; 

14. Świdnica prosumencka - akcja promująca i prowadzenie punktu wsparcia dla mieszkańców  
w zakresie energetyki prosumenckiej; 

15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych  
w zarządzie PPHU Gryf-Poll; 

16. Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach; 

17. Działania informacyjno-promocyjne na rzecz przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców 
dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczeniem niskiej emisji; 

18. Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa; 

19. Budowa obwodnicy Świdnicy; 

20. Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi komunikacji miejskiej w Świdnicy; 
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21. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy; 

22. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych z efektywnym  
i ekologicznym transportem (m.in. Ecodriving, carpooling); 

23. Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej. 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest przedmiotem porozumień międzynarodowych. 
Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC, ratyfikowana przez 192 państwa, stanowi podstawę prac nad 
światową redukcją emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze szczegółowe uzgodnienia są wynikiem trzeciej 
konferencji stron (COP3) w 1997 r. w Kioto. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które 
zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio 
o 5,2 proc. do 2012 r. Ograniczenie wzrostu temperatury o 2-3oC wymaga jednak stabilizacji stężenia 
gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO2) na poziomie 450–550 ppm. Oznacza to, 
potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji. Od 2020 r. globalna emisja powinna spadać w tempie 
1-5 proc. rocznie, tak aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25-70 proc. niższy niż obecnie. Ponieważ sektor 
energetyczny odpowiada za największą ilość emitowanych przez człowieka do atmosfery gazów 
cieplarnianych (GHG) w tym obszarze należy intensywnie ograniczać emisję CO2. Takie ograniczenie 
można osiągnąć poprzez: poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 
energii oraz czystych technologii energetycznych w bilansie energetycznym i ograniczenie bezpośredniej 
emisji z sektorów przemysłu emitujących najwięcej CO2 (w tym energetyki). Rozwiązania w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej, czyli ograniczenia zapotrzebowania na energię są często 
najtańszym sposobem osiągnięcia tego celu. 

Z końcem 2006 roku Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia zużycia energii o 20 proc. 
w stosunku do prognozy na rok 2020. Dla osiągnięcia tego ambitnego celu podejmowanych jest szereg 
działań w zakresie szeroko rozumianej promocji efektywności energetycznej. Działania te wymagają 
zaangażowania społeczeństwa, decydentów i polityków oraz wszystkich podmiotów działających 
na rynku. Edukacja, kampanie informacyjne, wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycznie 
technologii, standaryzacja i przepisy dotyczące minimalnych wymagań efektywnościowych  
i etykietowania, „Zielone zamówienia publiczne”, to tylko niektóre z tych działań. 

W projekcie dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” 
wskazano potencjał ograniczenia zużycia energii do 2020 roku. Wykazano, że korzyści to nie tylko 
ograniczenie zużycia energii i oszczędności z tego wynikające, ale również poprawa konkurencyjności,  
a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia, realizacja strategii lizbońskiej. Energooszczędne urządzenia, 
usługi i technologie zyskują coraz większe znaczenie na całym świecie. Jeżeli Europa utrzyma swoją 
znaczącą pozycję w tej dziedzinie poprzez opracowywanie i wprowadzanie nowych, energooszczędnych 
technologii, to będzie to mocny atut handlowy. 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu klimatyczno-
energetycznego. Założenia tego pakietu są następujące: 

 UE liderem i wzorem dla reszty świata w spawie ochrony klimatu ziemi – niedopuszczenia do 
większego niż 2oC wzrostu średniej temperatury Ziemi, 

 Cele pakietu „3 x 20 proc.” (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zużyciu energii 
finalnej, wzrost efektywności energetycznej) współrealizują politykę energetyczną UE. 

Cele szczegółowe pakietu klimatycznego: 

 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (EGC) o 20 proc. w 2020r. w stosunku do 1990r. przez 
każdy kraj członkowski, 
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 zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20 proc. w 2020r., w tym osiągnąć 10 
proc. udziału biopaliw, 

 zwiększyć efektywność energetyczną wykorzystania energii o 20 proc. do roku 2020. 

Podsumowując, w przypadku odstąpienia od realizacji projektowanego dokumentu mogą wystąpić 
negatywne zmiany, takie jak: 

 Brak zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a nawet jej zwiększenie w przypadku 
braku jakichkolwiek działań w tym zakresie, co będzie skutkować nasileniem wpływu człowieka 
na zmiany klimatyczne; 

 Brak działań zmierzających do zmniejszenia / racjonalizacji zużycia energii będzie 
skutkować jej nadmiernym zużyciem, a tym samym zwiększoną presją na środowisko – większe 
wydobycie kopalin, większa emisja zanieczyszczeń (do powietrza, gleby i wód), większą emisją 
gazów cieplarnianych; 

 Brak działań zmierzających do transportu zrównoważonego, jak najmniej szkodliwego 
dla środowiska, będzie oznaczać zwiększoną emisję zanieczyszczeń, hałas i wibracje wynikające 
ze złego stanu nawierzchni dróg, spadek dynamiki i zakresu prac procesów związanych  
z modernizacją istniejącej infrastruktury drogowej; 

 Brak promocji i rozwoju alternatywnego transportu – ścieżki rowerowe, komunikacja 
miejska, sprawi, że społeczeństwo nadal będzie korzystać z samochodów, a tym samym 
zwiększone będzie zużycie paliw oraz zwiększy się emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych 
z transportu drogowego; 

 Brak technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii sprawi, że celem 
zaspokojenia potrzeb energetycznych nadal będą eksploatowane złoża paliw kopalnych, a tym 
samym presja na środowisko będzie stale się zwiększać; 

 Brak przeprowadzenia działań edukacyjnych sprawi, że nie zwiększy się świadomość 
społeczeństwa, co spowoduje brak zmiany zachowań prowadzących do zmniejszenia emisji, 
zwiększenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 Brak działań termomodernizacyjnych sprawi, że budynki będą nadal energochłonne, 
co wiąże się z większym zapotrzebowaniem na paliwa kopalne, większą emisją zanieczyszczeń. 

Wszystkie działania mają na celu zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  
i gazów cieplarnianych. Łączna emisja CO2 w roku bazowym 2014 wynosiła 382 652,9 MgCO2/rok (a bez 
uwzględnienia przemysłu – 254 315,8 MgCO2/rok). Łączna emisja CO2 prognozowana w 2020 wynosić 
będzie 440 250,17 MgCO2/rok (a bez uwzględnienia przemysłu – 273 317,65 MgCO2/rok). Poprzez 
prowadzenie działań zawartych w niniejszym planie możliwe jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 
w wysokości 15 876 MgCO2/rok.  Ten poziom redukcji nie jest w stanie skompensować przyrostu emisji 
CO2 wynikającego z prognozowanego rozwoju miasta. 

Wprawdzie niezależnie od realizacji dokumentu poddanego niniejszej ocenie, regulacje prawne 
w zakresie standardów jakości środowiska oraz prowadzony monitoring środowiska przyczyniać się będą 
do sukcesywnej poprawy jakości powietrza oraz zmniejszania emisji cieplarnianych. Niemniej jednak, 
działania przewidziane do realizacji w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta 
Świdnica” powinny wspomóc ten proces i w znacznym stopniu przyspieszyć zmniejszenie antropopresji 
na środowisko. Brak realizacji niniejszego dokumentu spowolni te procesy. 
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5. Przewidywane oddziaływanie na środowisko 
w wyniku realizacji zapisów „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta 
Świdnica” 

5.1. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem na środowisko 

Z punktu widzenia ocenianego dokumentu do najważniejszych problemów wymagających 
rozwiązania należy zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza w celu dotrzymania norm jakości powietrza w strefach, w których zostały one przekroczone.  

Po analizie celów i zadań ujętych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta 
Świdnica”, zidentyfikowano rodzaje działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
i przedstawiono je w tabelach 5.1 oraz 5.2. Wszystkie planowane przedsięwzięcia charakteryzują się 
ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko. Zasięg oddziaływania inwestycji to 
oddziaływanie krótkoterminowe związane z budową lub modernizacją danej infrastruktury. Finalne 
oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu środowiska. 

Z uwagi na fakt, iż oceniany dokument ma charakter dokumentu strategicznego i określa cele  
i kierunki działań, na etapie sporządzania niniejszej Prognozy nie ma możliwości dokonania analizy  
i oceny stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, gdyż 
brakuje szczegółowych danych pozwalających określić zasięg potencjalnych oddziaływań. Stan 
środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem będzie 
możliwy do określenia, na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą decyzje  
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Niemniej jednak przyjęte w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” 
działania zmierzające do poprawy jakości środowiska (m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych, wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnej oraz przedsiębiorców) są zgodne  
z potrzebami i wymaganiami wynikającymi z aktualnego stanu środowiska, wymagań prawnych oraz 
celów polityk określonych w dokumentach powiązanych, w tym wojewódzkich i międzynarodowych, które 
zostały scharakteryzowane w rozdziale 3.3 niniejszej prognozy. 

Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko 
został opisany w Rozdziale 4 niniejszego dokumentu. 

5.2. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym na 
obszary Natura 2000 

Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko w odniesieniu do poszczególnych aspektów 
środowiskowych przedstawiono w kolejnej tabeli. 
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Tabela 5.1 Zidentyfikowane znaczące oddziaływania na środowisko 

Legenda 

PB wpływ pozytywny bezpośredni 

PP wpływ pozytywny pośredni 

N wpływ negatywny 

0 brak wpływu 
 

Lp. 

Działanie zaproponowane  
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej  

na terenie Gminy Miasto Świdnica" 
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1. 
Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto 
Świdnica" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miasto Świdnica" 

0 PB 0 0 0 PB 0 0 PP 0 
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2. System monitoringu nośników energii, wody i ścieków w Mieście Świdnicy 0 PB 0 0 0 PB 0 0 PP 0 

3. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych 0 PP 0 0 0 PB 0 0 PB 0 

4. 
Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne 
w obiektach Szkoły Podstawowej nr 4, Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Przedszkoli 
Miejskich nr 3 i 14. 

PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta 
Świdnicy - budynki Starostwa Powiatowego PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta 
Świdnicy PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

7. Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie 
energooszczędne  PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 

8. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Świdnicy - program dla obszarów 
nieobjętych zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej. PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 

9. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Świdnicy - działania w ramach 
Programu KAWKA. PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 



Ocena  oddz ia ływan ia  na  ś rodowisko  P lanu Gospodark i  N i skoemisy jne j  na  te ren ie  Gminy  M iasta  Świdn ica  

 

34 

10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta 
Świdnicy - budynki komunalne PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta 
Świdnicy - budynki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

12. 
Organizacja akcji edukacyjno-społecznych związanych z problematyką niskiej 
emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

13. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta 
Świdnicy - budynki Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

14. Świdnica prosumencka - akcja promująca i prowadzenie punktu wsparcia dla 
mieszkańców w zakresie energetyki prosumenckiej PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wspólnot 
mieszkaniowych w zarządzie PPHU Gryf-Poll PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

16. Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach 0 PB N PP PP PB 0 N PB PP 

17. 
Działania informacyjno-promocyjne na rzecz przedsiębiorstw/ akcje dla 
przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia 
energii/ ograniczeniem niskiej emisji 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

18. Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

19. Budowa obwodnicy Świdnicy PP PB N N N PB N N PP PP 

20. Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi komunikacji miejskiej w Świdnicy PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 

21. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy PP PB N N PP PB N PP PP PP 

22. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych  
z efektywnym i ekologicznym transportem (m.in. Ecodriving, carpooling) PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

23. Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej PP PB N N N PB N 0 PB PP 
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Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny oraz zwierzęta - realizacja działań 
wynikających z wyznaczonych celów PGN, w sposób pośredni lub bezpośredni będzie w większości 
oddziaływała pozytywnie, a jedynie sporadycznie negatywnie (głównie na etapie prowadzonych prac, 
w ich bezpośrednim sąsiedztwie). 

Oddziaływanie na ludzi – pomimo uciążliwości na etapie prowadzonych inwestycji (np. hałas, pylenie) 
realizacja postanowień PGN będzie mieć pozytywny wpływ na życie ludzi. Mniejsza emisja zanieczyszczeń 
spowoduje mniej zachorowań spowodowanych złym stanem powietrza, lepsza infrastruktura spowoduje 
polepszenie warunków życia. 

Oddziaływanie na wodę – wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą drogową bądź przesyłową na 
etapie prac budowlanych stanowią zagrożenie dla wód. Jest to związane z koniecznością prowadzenia 
wykopów, uzbrojenia terenu itp., co skutkuje możliwością skażenia wód – głównie węglowodorami 
ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Spodziewanym efektem końcowym jest jednak poprawa jakości 
wód ze względu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

Oddziaływanie na powietrze – po dokonaniu inwestycji prognozuje się poprawę jakości powietrza. 
Negatywne oddziaływanie będzie miało miejsce głównie na etapie prowadzenia prac budowlanych, 
spowodowane pracą maszyn budowlanych i środków transportu emitujących zanieczyszczenia 
powstające ze spalania paliw w silnikach spalinowych (tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, węglowodory 
alifatyczne i aromatyczne). Dodatkowo dojdzie do emisji pyłów podczas prac ziemnych i w czasie ruchu 
pojazdów po nawierzchniach nieutwardzonych, a także emisji węglowodorów podczas układania 
nawierzchni bitumicznych. Emisja tych zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny i ograniczony 
do dość krótkiego okresu czasu. Dlatego też nie będzie powodować znacznych uciążliwości i kumulacji 
w środowisku. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi – oddziaływanie negatywne będzie wiązać się z realizacją 
wszystkich planowanych działań w fazie budowy. Praca ciężkiego sprzętu mechanicznego może 
doprowadzić do zmiany struktury gleby. Może także dojść do zanieczyszczenia środowiska glebowego 
substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych 
(np. wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów i maszyn, niewłaściwe gromadzenie odpadów 
niebezpiecznych) lub zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 
Docelowo, w wyniku przeprowadzonych inwestycji prognozuje się jednak poprawę stanu czystości gleb 
ze względu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

Oddziaływanie na krajobraz – realizacja celów PGN nie będzie miała negatywnego wpływu na 
krajobraz. Jedynie działania związane z realizacją infrastruktury komunikacyjnej mogą wpłynąć na jego 
zmianę. 

Oddziaływanie na klimat – realizacja PGN będzie mieć pozytywny wpływ na klimat poprzez 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. 

Oddziaływanie na klimat akustyczny – wzmożony hałas będzie emitowany jedynie podczas 
prowadzonych prac budowlanych, np. praca maszyn, ruch pojazdów ciężarowych / budowlanych. 

Oddziaływanie na zasoby naturalne - realizacja PGN będzie mieć pozytywny wpływ, gdyż wiele jego 
działań zakłada racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych w oparciu o zasadę zrównoważonego 
rozwoju. 

Oddziaływanie na zabytki - poprawa jakości powietrza to mniej zanieczyszczeń, sadzy i kwaśnych 
deszczy, co w dużej mierze będzie mieć pozytywny wpływ na zabytki gminy. 

Oddziaływanie na obszary Natura 2000 – brak obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Miasto 
Świdnica. 
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Tabela 5.2 Przewidywane znaczące oddziaływania „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” 

Lp. Przedsięwzięcie Przewidywane 
oddziaływania Pozytywne oddziaływanie na środowisko Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

1. 
 

Aktualizacja "Planu gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie Gminy 
Miasta Świdnica" oraz aktualizacja 
"Założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwo 
gazowe dla Gminy Miasta Świdnica" 

Bezpośrednie Kontrola nad stanem środowiska i zużyciem energii, w celu 
szybkiego reagowania na niepokojące zmiany. 
Dokumenty są publicznie dostępne i konsultowane 
społecznie, co umożliwia mieszkańcom oraz podmiotom 
udział w procesie planowania oraz zarządzania energią, 
a także informowanie o planowanych do realizacji zadań 
inwestycyjnych w mieście. 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie Poprawa efektywności energetycznej, poprawa jakości 
powietrza, mniejsza emisja zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych, dzięki realizacji postanowień dokumentów. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza. 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza. 

2. System monitoringu nośników energii, 
wody i ścieków w Mieście Świdnicy 
 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia energii i wody. Mniejsza presja na 
środowisko.  

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
zasobów wodnych. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
zasobów wodnych. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
zasobów wodnych. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
zasobów wodnych. 

Długoterminowe Ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera  
w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami 
finansowymi. 
W wyniku kontroli i weryfikacji zużycie nośników energii 
zmniejszy się o 1 proc., natomiast kosztów związanych z jej 
użytkowaniem o 2 proc.  
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3. Wdrażanie systemu zielonych 
zamówień/zakupów publicznych 

Bezpośrednie Racjonalizacja zużycia energii. Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko. Pośrednie Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza. 

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza. 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza. 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza. 

Długoterminowe Pełnienie wzorowej roli dla innych podmiotów. Sygnał dla 
innych usługobiorców i konsumentów dotyczący możliwości 
zamawiania usług i produktów także w oparciu o kryteria 
ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze skutkami 
długofalowymi). 

4. Termomodernizacja wraz z wymianą 
oświetlenia na energooszczędne  
w obiektach Szkoły Podstawowej nr 4, 
Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Przedszkoli 
Miejskich nr 3 i 14* 
 
* Zakres prac będzie wynikał  
z przeprowadzonych audytów 
energetycznych 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

i zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko 
powodowanej spalaniem węgla, 

 poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu 
zapotrzebowaniu budynku na energię uzyskiwaną 
ze spalania paliw kopalnych,  

 zmniejszenie emisji gazów i pyłów, 
 zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na 

obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 
przeprowadzonej termomodernizacji budynku, 

 poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej 
jakości powietrza, 

 zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości 
powietrza, 

 zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, 
gleby, zabytki dzięki lepszej jakości powietrza. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin 

i zwierząt podczas prac, 
 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, 
 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 

w bezpośrednim rejonie prac budowlanych, 
 możliwe jest przedostawanie się do gleby 

i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń 
budowlanych, 

 emisja hałasu przez maszyny w czasie prac, 
 wpływ na powietrze – negatywny wpływ 

występuje wyłącznie na etapie budowy 
w wyniku emisji spalin i pyłów z maszyn 
i urządzeń budowlanych oraz środków 
transportu, 

 wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na 
etapie budowy (hałas, pylenie). 

Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 
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Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 

energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu w budynkach miejskich, polepszenie 
jakości usług energetycznych, w tym ogrzewania, ciepłej 
wody, systemów oświetlenia wbudowanego, klimatyzacji 
danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie 
pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym 
gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 
Zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja 
wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa 
kopalne. 

5. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
miasta Świdnicy - budynki Starostwa 
Powiatowego* 
 
* Zakres prac będzie wynikał  
z przeprowadzonych audytów 
energetycznych 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

i zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko 
powodowanej spalaniem węgla, 

 poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu 
zapotrzebowaniu budynku na energię uzyskiwaną 
ze spalania paliw kopalnych,  

 zmniejszenie emisji gazów i pyłów, 
 zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na 

obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 
przeprowadzonej termomodernizacji budynku, 

 poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej 
jakości powietrza, 

 zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości 
powietrza, 

 zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, 
gleby, zabytki dzięki lepszej jakości powietrza. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin 

i zwierząt podczas prac, 
 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, 
 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 

w bezpośrednim rejonie prac budowlanych, 
 możliwe jest przedostawanie się do gleby 

i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń 
budowlanych, 

 emisja hałasu przez maszyny w czasie prac, 
 wpływ na powietrze – negatywny wpływ 

występuje wyłącznie na etapie budowy 
w wyniku emisji spalin i pyłów z maszyn 
i urządzeń budowlanych oraz środków 
transportu, 

 wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na 
Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 

energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 
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Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

etapie budowy (hałas, pylenie). 
Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu w budynkach miejskich, polepszenie 
jakości usług energetycznych, w tym ogrzewania, ciepłej 
wody, systemów oświetlenia wbudowanego, klimatyzacji 
danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie 
pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym 
gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 
Zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja 
wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa 
kopalne. 

6. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
Miasta Świdnicy* 
 
* Zakres prac będzie wynikał  
z przeprowadzonych audytów 
energetycznych 

 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

i zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko 
powodowanej spalaniem węgla, 

 poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu 
zapotrzebowaniu budynku na energię uzyskiwaną 
ze spalania paliw kopalnych, 

 zmniejszenie emisji gazów i pyłów, 
 zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na 

obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 
przeprowadzonej termomodernizacji budynku, 

 poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej 
jakości powietrza, 

 zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości 
powietrza, 

 zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, 
gleby, zabytki dzięki lepszej jakości powietrza. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin 

i zwierząt podczas prac, 
 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, 
 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 

w bezpośrednim rejonie prac budowlanych, 
 możliwe jest przedostawanie się do gleby 

i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń 
budowlanych, 

 emisja hałasu przez maszyny w czasie prac, 
 wpływ na powietrze – negatywny wpływ 

występuje wyłącznie na etapie budowy 
w wyniku emisji spalin i pyłów z maszyn 
i urządzeń budowlanych oraz środków 
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Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

transportu, 
 wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na 

etapie budowy (hałas, pylenie). 
Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu w budynkach miejskich, polepszenie 
jakości usług energetycznych, w tym ogrzewania, ciepłej 
wody, systemów oświetlenia wbudowanego, klimatyzacji 
danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie 
pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym 
gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 
Zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja 
wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa 
kopalne. 

7. Modernizacja i wymiana istniejącego 
oświetlenia ulicznego na oświetlenie 
energooszczędne 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie. Możliwe oddziaływanie negatywne: 
 powstawanie odpadów w postaci 

wyeksploatowanych opraw oświetleniowych.  
Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 
 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw przeznaczonych do produkcji 
energii 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Długoterminowe Racjonalne gospodarowanie energią oraz zasobami 
finansowymi. 
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środowisko 

8. Ograniczanie niskiej emisji na terenie 
Miasta Świdnica - program dla 
obszarów nieobjętych zasięgiem 
miejskiej sieci ciepłowniczej* 
 
* Likwidacja lokalnych źródeł ciepła  
i wykonanie instalacji ogrzewania ze 
źródłem na gaz ziemny. 

Bezpośrednie Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców 
(zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej 
świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców 
w działania proekologiczne. Zachęcenie mieszkańców do 
korzystania z niskoemisyjnych rozwiązań. 
Faza eksploatacji: oddziaływanie dodatnie - zmniejszenie 
ilości odpadów stałych (np. popioły), zabezpieczenie 
energetyczne, wprowadzanie nowych, ekologicznych 
technik. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych. 
Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Długoterminowe Zabezpieczenie energetyczne, obniżenie emisji z procesów 
spalania paliw. 

9. Ograniczanie niskiej emisji na terenie 
Miasta Świdnica - działania w ramach 
Programu KAWKA* 
 
* Likwidacja lokalnych źródeł ciepła 
opalanych paliwami stałymi i 
podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne po zakończeniu prac – likwidacja 
lokalnych kotłowni i przyłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej skutkuje zmniejszeniem zużycia energii 
cieplnej, a co za tym idzie paliw, zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych. 
Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i paliw 
wykorzystywanych do jej produkcji. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza. 

Długoterminowe Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców 
(zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej 
świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców  
w działania proekologiczne. 
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10. Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na 
terenie miasta Świdnicy - budynki 
komunalne* 
 
 
* Zakres prac będzie wynikał  
z przeprowadzonych audytów 
energetycznych 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
 poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu 

zapotrzebowaniu budynku na energię uzyskiwaną ze 
spalania paliw kopalnych, 

 zmniejszenie emisji gazów i pyłów, 
 zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na 

obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 
przeprowadzonej termomodernizacji budynku, 

 poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej 
jakości powietrza, 

 zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości 
powietrza, 

 zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, 
gleby, zabytki dzięki lepszej jakości powietrza. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia lub 

zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy 
podczas termomodernizacji, 

 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 
w wyniku prac budowlanych, 

 w przypadku likwidacji istniejących źródeł 
ciepła powstawanie odpadów 
wielkogabarytowych, 

 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 
w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych, 

 możliwe jest zniszczenie roślinności  
w bezpośrednim rejonie prac, 

 w czasie prac hałas z maszyn budowlanych 
i z terenu budowy. 

Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach, poprawa 
jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, 
mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 



Ocena  oddz ia ływan ia  na  ś rodowisko  P lanu Gospodark i  N i skoemisy jne j  na  te ren ie  Gminy  M iasta  Świdn ica  

 

43 

Lp. Przedsięwzięcie Przewidywane 
oddziaływania Pozytywne oddziaływanie na środowisko Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

11. Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na 
terenie miasta Świdnicy - budynki 
spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych* 
 
 
* Zakres prac będzie wynikał  
z przeprowadzonych audytów 
energetycznych 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
 poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu 

zapotrzebowaniu budynku na energię uzyskiwaną ze 
spalania paliw kopalnych. 

 zmniejszenie emisji gazów i pyłów. 
 zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na 

obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 
przeprowadzonej termomodernizacji budynku. 

 poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej 
jakości powietrza. 

 zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości 
powietrza. 

 zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, 
gleby, zabytki dzięki lepszej jakości powietrza. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia lub 

zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy 
podczas termomodernizacji, 

 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 
w wyniku prac budowlanych, 

 w przypadku likwidacji istniejących źródeł 
ciepła powstawanie odpadów 
wielkogabarytowych, 

 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 
w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych, 

 możliwe jest zniszczenie roślinności  
w bezpośrednim rejonie prac, 

 w czasie prac hałas z maszyn budowlanych 
i z terenu budowy. 

Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach, poprawa 
jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, 
mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

12. Organizacja akcji edukacyjno-
społecznych związanych z 
problematyką niskiej emisji, 
efektywnością energetyczną oraz 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii 

Bezpośrednie Zwiększenie ekologicznej świadomości użytkowników 
budynków (w tym dzieci i młodzieży), zmniejszenie zużycia 
energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zaangażowanie 
użytkowników budynków w działania proekologiczne 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 
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Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Długoterminowe Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących 
jakości powietrza. 

13. Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na 
terenie miasta Świdnicy - budynki 
Świdnickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego* 
 
 
* Zakres prac będzie wynikał  
z przeprowadzonych audytów 
energetycznych 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
 poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu 

zapotrzebowaniu budynku na energię uzyskiwaną ze 
spalania paliw kopalnych. 

 zmniejszenie emisji gazów i pyłów. 
 zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na 

obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 
przeprowadzonej termomodernizacji budynku. 

 poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej 
jakości powietrza. 

 zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości 
powietrza. 

 zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, 
gleby, zabytki dzięki lepszej jakości powietrza. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia lub 

zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy 
podczas termomodernizacji, 

 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 
w wyniku prac budowlanych, 

 w przypadku likwidacji istniejących źródeł 
ciepła powstawanie odpadów 
wielkogabarytowych, 

 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 
w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych, 

 możliwe jest zniszczenie roślinności  
w bezpośrednim rejonie prac, 

 w czasie prac hałas z maszyn budowlanych 
i z terenu budowy. 

Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach, poprawa 
jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, 
mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 
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14. Świdnica prosumencka - akcja 
promująca i prowadzenie punktu 
wsparcia dla mieszkańców w zakresie 
energetyki prosumenckiej 

Bezpośrednie Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie emisji, 
efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł 
energii, zwiększenie ilości prosumentów w gminie 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania zwiększy się 
świadomość społeczeństwa, co spowoduje zmianę 
zachowań prowadzących do zmniejszenia emisji, 
zwiększenia efektywności energetycznej, zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania nastąpi zmiana 
przyzwyczajeń mieszkańców co poprawi stan powietrza, 
zmniejszy się zużycie energii. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Długoterminowe Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących 
jakości powietrza, zwiększenie udziału OZE w rynku energii. 

15. Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
wspólnot mieszkaniowych w zarządzie 
Gryf-Poll* 
 
 
* Zakres prac będzie wynikał  
z przeprowadzonych audytów 
energetycznych 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
 poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu 

zapotrzebowaniu budynku na energię uzyskiwaną ze 
spalania paliw kopalnych. 

 zmniejszenie emisji gazów i pyłów. 
 zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na 

obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 
przeprowadzonej termomodernizacji budynku. 

 poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej 
jakości powietrza. 

 zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości 
powietrza. 

 zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, 
gleby, zabytki dzięki lepszej jakości powietrza. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia lub 

zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy 
podczas termomodernizacji, 

 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 
w wyniku prac budowlanych, 

 w przypadku likwidacji istniejących źródeł 
ciepła powstawanie odpadów 
wielkogabarytowych, 

 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 
w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych, 

 możliwe jest zniszczenie roślinności  
w bezpośrednim rejonie prac, 

 w czasie prac hałas z maszyn budowlanych 
Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 

energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 
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Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

i z terenu budowy. 
Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania 
energii, mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach, poprawa 
jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, 
mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne. 

16. Odnawialne źródła energii  
w przedsiębiorstwach* 
 
* plany budowy instalacji OZE dotyczą 
układów ogniw fotowoltaicznych  

Bezpośrednie Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców 
(zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej 
świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców  
w działania proekologiczne, zwiększenie udziału OZE  
w bilansie energetycznym gminy 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
budowy siłowni fotowoltaicznej:  
 powstawanie odpadów,  
 możliwe zniszczenie siedlisk roślin i zwierząt 

w bezpośrednim rejonie prac. 
Oddziaływanie to będzie miało miejsce głównie 
na etapie prowadzonych prac. Po ich 
zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. Zmniejszenie emisji w związku ze stosowaniem 
odnawialnych źródeł energii  

Wtórne W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Długoterminowe Zabezpieczenie energetyczne, obniżenie emisji z procesów 
spalania paliw. 

17. Działania informacyjno-promocyjne na 
rzecz przedsiębiorstw/akcje dla 
przedsiębiorców dotyczące zagadnień 
związanych z ograniczeniem zużycia 
energii/ograniczeniem niskiej emisji 

Bezpośrednie Kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań, 
zaangażowanie mieszkańców w działania gminy. 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 
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Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Długoterminowe Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących 
jakości powietrza. 

18. Poprawa efektywności energetycznej 
w grupie handel, usługi, 
przedsiębiorstwa* 
 
 
* Zakres prac będzie wynikał  
z przeprowadzonych audytów 
energetycznych 

Bezpośrednie Kształtowanie norm dla energooszczędnego biznesu 
ukierunkowanego na zrównoważone wykorzystanie 
zasobów, polepszenie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz pracy. 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy się zużycie energii. 

Długoterminowe Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących 
jakości powietrza. 

19. Budowa obwodnicy Świdnicy Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  
 zmniejszenie hałasu komunikacyjnego w obszarach 

gęsto zabudowanych 

Oddziaływanie negatywne na etapie budowy: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk 

roślin i zwierząt podczas prac 
 powstawanie odpadów 

wielkogabarytowych w wyniku prac 
budowlanych 

 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi  
w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 

 możliwe jest przedostawanie się do gleby  
i wód substancji ropopochodnych lub 
płynów eksploatacyjnych z maszyn  

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza. 

Krótkoterminowe Obniżenie emisji z procesów spalania paliw. 
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Długoterminowe W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan 
powietrza, zmniejszy emisja hałasu komunikacyjnego. 

i urządzeń budowlanych 
 emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
 wpływ na powietrze – negatywny wpływ 

występuje wyłącznie na etapie budowy  
w wyniku emisji spalin i pyłów z maszyn  
i urządzeń budowlanych oraz środków 
transportu 

 wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na 
etapie budowy (hałas, pylenie). 

 
Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
 
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3 

20. Zakup niskoemisyjnego taboru do 
obsługi komunikacji miejskiej w 
Świdnicy 

Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 zmniejszenie zużycia paliw, 
 zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości 

powietrza, 
 zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, 

gleby, zabytki dzięki lepszej jakości powietrza, 
 zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko 

powodowanej spalaniem węgla oraz paliwa  
w transporcie miejskim. 

Możliwe oddziaływanie negatywne:  
 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w postaci taboru wycofywanego  
z użytkowania. 

Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza 

Wtórne Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza  

Skumulowane Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe Zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej jako 
alternatywy dla komunikacji indywidualnej, postrzeganie 
gminy jako ośrodka stawiającego na transport 
zrównoważony. 
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21. Budowa i przebudowa ścieżek 
rowerowych w Świdnicy 

Bezpośrednie Faza eksploatacji: oddziaływanie pozytywne - zmniejszenie 
zużycia paliw w wyniku zmiany przyzwyczajeń 
komunikacyjnych ludności. 

Możliwe oddziaływanie negatywne:  
 istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin 

i zwierząt podczas prac, 
 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, 
 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 

w bezpośrednim rejonie prac budowlanych, 
 możliwe jest przedostawanie się do gleby 

i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń 
budowlanych, 

 emisja hałasu przez maszyny w czasie prac, 
 wpływ na powietrze – negatywny wpływ 

występuje wyłącznie na etapie budowy 
w wyniku emisji spalin i pyłów z maszyn 
i urządzeń budowlanych oraz środków 
transportu, 

 wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na 
etapie budowy (hałas, pylenie). 

Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych 
z aktywnością ruchową, wzmocnienie fizycznej kondycji 
mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami 
wokół czynności sprzyjających zdrowiu. 

Wtórne Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 

22. Przygotowanie i przeprowadzenie 
kampanii społecznych związanych  
z efektywnym i ekologicznym 
transportem (m.in. Ecodriving, 
carpooling) 

Bezpośrednie Zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej jako 
alternatywy dla komunikacji indywidualnej, postrzeganie 
gminy jako stawiającej na transport zrównoważony. 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 

Wtórne Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza. 
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Lp. Przedsięwzięcie Przewidywane 
oddziaływania Pozytywne oddziaływanie na środowisko Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

23. Przebudowa i modernizacja sieci 
ciepłowniczej 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne po zakończeniu prac – likwidacja 
lokalnych kotłowni i przyłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej skutkuje zmniejszeniem zużycia energii 
cieplnej, a co za tym idzie paliw, zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń. 

Możliwe oddziaływanie negatywne na etapie 
prac: 
 istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin 

i zwierząt podczas prac, 
 powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, 
 możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi 

w bezpośrednim rejonie prac budowlanych, 
 możliwe jest przedostawanie się do gleby 

i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń 
budowlanych, 

 emisja hałasu przez maszyny w czasie prac, 
 wpływ na powietrze – negatywny wpływ 

występuje wyłącznie na etapie budowy 
w wyniku emisji spalin i pyłów z maszyn 
i urządzeń budowlanych oraz środków 
transportu, 

 wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na 
etapie budowy (hałas, pylenie). 

Oddziaływanie to będzie miało miejsce na etapie 
prowadzonych prac. Po ich zakończeniu ustanie.  
Działania zaradcze zostały przedstawione  
w rozdziale 5.3. 

Pośrednie Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i paliw 
wykorzystywanych do jej produkcji. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza. 

Długoterminowe Zwiększenie dostępności do sieciowych nośników energii. 
Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. 
Dywersyfikacja nośników energii. 
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W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica”, poprzez konkretne zadania, ma 
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. 

Dodatkowo należy podkreślić, że wiele z zaproponowanych do realizacji działań będzie 
wymagało uszczegółowienia oraz opracowania oddzielnej prognozy oddziaływania na 
środowisko konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko przedstawiono w rozdziale 5.3. Należy zaznaczyć, iż wszystkie 
prace, w szczególności związane z robotami budowlanymi powinny być prowadzone z poszanowaniem 
środowiska, przez co na etapie budowy negatywne oddziaływanie będzie miało jedynie charakter 
chwilowy. 

5.3. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu 

Realizacja zadań określonych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta 
Świdnica”  ma za zadanie doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy oraz do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Realizacja działań opisanych w PGN powinna mieć na uwadze 
podjęcie środków zapobiegających bądź ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie 
na środowisko. Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

 utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją PGN, 

 miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania 
ewentualnych działań zapobiegawczych, 

 zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z PGN oraz z zasadami ochrony 
środowiska, m.in. poprzez włączanie się do postępowań administracyjnych różnych podmiotów 
na prawach strony (m.in. służb administracji), 

 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach oraz  
w przepisach prawnych, 

 działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa, 

 wzmocnienie (np. finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnych służb 
ochrony środowiska. 

Z kolei negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego 
poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie 
przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto 
prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska, zarówno na etapie budowy, 
jak i w fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.  
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Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą: 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy; 

 zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami w trakcie 
prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji; 

 zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie 
z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory dziennej; 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji, okresów lęgowych; 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

Termomodernizacja budynków może spowodować zagrożenie dla siedlisk ptaków lub 
nietoperzy. Aby temu zapobiec należy sprawdzić czy budynek jest wykorzystywany jako schronienie tych 
zwierząt, a także dokonać rozpoznania gatunków, liczebności populacji oraz lokalizację schronień. 
Następnie zalecana jest obserwacja, która ma za zadanie szacowanie potencjalnej szkody i planowanie 
działań zapobiegawczych oraz środków zaradczych: 

 zabezpieczanie szczelin i otworów,  

 prace powinny być prowadzone pod nadzorem ornitologicznym, 

 należy zapewnić istnienie odpowiedniej ilości właściwych schronień. Jeśli nie ma możliwości 
pozostawienia schronień istniejących, należy utworzyć schronienia alternatywne, równoważące 
ubytek takich miejsc w wyniku remontu, np. poprzez przygotowanie skrzynek dla ptaków 
i nietoperzy wraz z ich montażem w odpowiednich miejscach. 

W ramach działań przewiduje się też zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  
W projekcie dokumentu napisano jednak, że szczegółowy zakres inwestycji, w tym zastosowanie OZE, 
będzie wynikać z opracowanych audytów i analiz energetycznych. Promowany będzie program 
zachęcający do tzw. energetyki prosumenckiej.  

W planach jest także działanie pn. Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Plany budowy 
instalacji OZE dotyczą układów ogniw fotowoltaicznych o następujących parametrach: jedna 
instalacja o mocy około 100 kW i 4 instalacje po 30 kW. Łączna moc zainstalowana sięgnie 220 kW. 
Nie przewiduje się negatywnego wpływu tego typu OZE na środowisko przyrodnicze, szlaki migracji 
ptaków, itp. Wszelkie prace powinny być jednak prowadzone z zachowaniem ostrożności, tak aby 
ograniczać potencjalnie negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Część działań przewidzianych w PGN związana jest z poprawą infrastruktury drogowej na 
terenie Świdnicy. Zapobieganie szkodom dla środowiska może się odbywać poprzez: 

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji, 

 zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych warstwy humusowej ziemi  i wykorzystanie  jej po 

zakończeniu robót budowlanych na terenie inwestycji, 

 prowadzenie prac z uwzględnieniem okresu lęgowego zwierząt, 

 nasadzenia wzdłuż dróg, 

 uwzględnienie w inwestycji bezpiecznych przejść dla zwierząt, 

 wyznaczenie  odcinków  dróg wymagających  innych  form  ograniczenia  śmiertelności  zwierząt, 

np. ograniczenie prędkości, znaki ostrzegawcze, fotoradary, 

 minimalizacja możliwości wystąpienia zanieczyszczeń z maszyn budowlanych (smary, oleje, itp.). 
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Tereny prowadzonych prac budowlanych powinny być oddzielone od terenów leśnych barierami, 
których nie będzie wolno przekraczać pojazdom i maszynom budowlanym ani robotnikom, budowa 
tymczasowych dróg dojazdowych powinna być ograniczona, a zaplecza budowy umieszczone powinny 
być w miejscach, w pobliżu których nie znajdują się żadne tereny szczególnie cenne (tereny 
gniazdowania ptaków lub tereny, na których występują cenne gatunki roślin, itp.). 

Realizację nowych tras komunikacyjnych i energetycznych należy prowadzić w sposób 
minimalizujący/zapobiegający ich oddziaływaniu na korytarze ekologiczne, tj. tak, aby nie 
powodowały one defragmentacji i przerwania spójności powiązanych ze sobą obszarów przyrodniczych. 
Przykładowe działania naprawcze: 

 uwzględnienie w inwestycji bezpiecznych przejść dla zwierząt, 

 roślinność / ogrodzenia osłonowe i naprowadzające, 

 stosowanie znaków ograniczających prędkość. 

Zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko planowanych strategicznych przedsięwzięć 
powinno odbywać się zawsze już na etapie planowania danego przedsięwzięcia. Należy wziąć pod 
uwagę, iż na obszarach chronionych mogą wystąpić problemy z realizacją inwestycji. Istnieją trzy 
sposoby ich rozwiązania:  

 podjęcie działań minimalizujących i/lub kompensacyjnych, 

 zmiana lokalizacji inwestycji, omijając tereny chronione, 

 rezygnacja z inwestycji. 

5.4. Propozycje działań alternatywnych 

Oceniany dokument ma charakter strategiczny. Planowane przedsięwzięcia strategiczne 
przewidziane do realizacji to m.in.: termomodernizacje budynków, zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii, modernizacje dróg, likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i pojazdów komunikacji miejskiej, 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, działania edukacyjne. Wszystko to ma na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, 
zmniejszenie wykorzystania kopalnych źródeł energii, co w dużej mierze wpłynie na poprawę jakości 
wszystkich komponentów środowiska na analizowanym obszarze. Działania te są zgodne z celami 
i wytycznymi dokumentów wyższych szczebli. Poza tym mają one już określone konkretne nakłady 
finansowe i czasowe wraz ze szczegółowym określeniem wymiernych korzyści środowiskowych takich 
jak: roczna oszczędność energii czy roczne zmniejszenie emisji CO2. 

Podstawowym problemem w dokonywanej ocenie oddziaływania analizowanego dokumentu jest 
stosunkowo duży poziom ogólności analizowanego dokumentu, co jest typową cechą tego typu 
opracowań. Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach PGN mają pozytywny wpływ 
na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego, 
jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, jak wyżej wspomniano, dokumenty te mają charakter 
strategiczny, na wysokim stopniu ogólności, w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 
określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań. 
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5.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko związanym z realizacją „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych 
przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 
z dnia 25 lutego 1991 r. oraz z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W świetle tych dokumentów 
specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje realizowane w jednym państwie, ale zasięgiem 
oddziaływania obejmujące terytorium innego państwa, mogąc tym samym powodować znaczące 
negatywne skutki dla środowiska. 

Gmina Miasta Świdnica nie jest położona na terenach przygranicznych, a realizacja PGN nie 
powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby 
mieć znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach PGN ma 
charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg 
lokalny. 

Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja PGN nie wskazuje możliwości negatywnego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. W związku 
z powyższym, dokument ten nie musi być poddawany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. 

5.6. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego 
oddziaływania na środowisko ustaleń projektowanego dokumentu 

W trakcie prac nad oceną „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” 
opierano się na wszelkich dostępnych materiałach dotyczących opracowania diagnozy stanu obecnego 
oraz na dokumentach planistycznych gminy. 

W trakcie opracowywania Prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków materiałów, 
które ograniczyłyby możliwość jej wykonania. 
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6. Propozycje dotyczące metod analizy skutków 
realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu 

Ryzyko związane z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica” 
zostało określone w poniższej tabeli, gdzie określono działania zaradcze zmniejszające ryzyko 
niepowodzenia. PGN został zoptymalizowany tak, aby minimalizować zagrożenia, które mogą wystąpić 
w trakcie jego realizacji. 

Bezpieczeństwo realizacji PGN należy także postrzegać poprzez pryzmat społecznych korzyści, 
które mogą wystąpić w ramach realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie działania podwyższające 
jakość usług oraz środowiska naturalnego przy jednoczesnym zapewnieniu spełnienia potrzeb 
mieszkańców w zakresie energetycznym, z pewnością pozytywnie wpłyną na odbiór wszelkich działań 
gminy przez lokalną opinię publiczną. 

Tabela 6.1 Ryzyko związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Rodzaj ryzyka Działania zaradcze 

Brak zainteresowania społeczeństwa/ przedsiębiorstw/ 
kadr transportowych proponowanymi akcjami 
społecznymi, szkoleniami 

Podjęcie działań promocyjnych oraz zwiększenie 
atrakcyjności proponowanych przedsięwzięć 

Niedostateczne środki finansowe w budżecie gminy na 
realizację działań zawartych w Planie Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania 

Brak zmniejszenia zużycia energii w budynkach Ścisła współpraca administratorów obiektów, 
funkcjonujący monitoring zużycia i kosztów nośników 
energii, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi. 

Nieosiągnięcie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych  

Minimalny cel w zakresie ograniczenia emisji to 
utrzymanie zeroemisyjnego wzrostu gospodarczego i 
zaspokajania potrzeb społeczeństwa.  

 

Celem zmniejszenia ryzyk związanych z realizacją PGN wskazany jest monitoring efektów. 
Wskazane jest wykonywanie tzw. raportów z implementacji, z uwzględnieniem aktualizacji 
inwentaryzacji emisji. Sporządzanie go wiąże się z gromadzeniem danych wejściowych koniecznych do 
sporządzenia dokładnej aktualizacji inwentaryzacji emisji. Niezbędna jest współpraca z następującymi 
podmiotami funkcjonującymi na terenie Miasta: 

 przedsiębiorstwa energetyczne, 

 zarządcy nieruchomości, 

 firmy i instytucje, 

 przedsiębiorstwa produkcyjne, 

 mieszkańcy gminy, 

 przedsiębiorstwa komunikacyjne. 

Ponadto należy rozwijać system monitoringu zużycia energii i paliw w obiektach bezpośrednio 
zarządzanych przez Miasto. Należy wziąć pod uwagę kilka narzędzi możliwych do wykorzystania w tym 
zakresie: 

 monitoring on-line, 

 roczne raporty dla administratorów, 

 benchmarking obiektów miejskich. 


