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1. Streszczenie 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łuków jest strategicznym dokumentem  mającym 

wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną, który pozwali osiągnąć długofalowe 

cele środowiskowe i społeczne w połączeniu z celami ekonomicznymi. 

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika z zobowiązań, 

które zostały określone w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. 

Protokół ten przewiduje do roku 2020: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu  

w roku bazowym (w niniejszym Planie przyjęto rok 2011), 

 zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu 

energii, 

 redukcję zużycia energii pierwotnej o 20%. 

 

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, 

których wcielenie w życie skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii oraz zwiększeniem 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czego konsekwencją będzie obniżanie emisji 

dwutlenku węgla na terenie miasta. 

Plan opracowano na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonej inwentaryzacji, 

ankietyzacji i danych statystycznych obejmujących zużycie na terenie gminy: energii 

elektrycznej, paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy), ciepła sieciowego 

i paliw zużywanych przez transport. Plan obejmuje cały teren miasta Łuków w obrębie jego 

granic administracyjnych. 

Zebrane dane, przeprowadzone analizy oraz zaproponowane działania przedstawiono  

w podziale na trzy grupy: 

 pierwsza związana z aktywnością samorządu lokalnego obejmująca budynki i środki 

transportu będące w zasobach gminy, 

 druga związana jest z aktywnością społeczeństwa obejmującą budynki mieszkalne  

i środki transportu, 

 trzecia związana z transportem publicznym po drogach powiatowych w obrębie gminy. 

 

Struktura Planu zawiera: 

 opis stanu istniejącego; 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków 

 
 

str. 6 

 inwentaryzację zużycia energii w poszczególnych sektorach, tj. budynków 

użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego, budynków mieszkalnych, transportu 

gminnego i lokalnego oraz transportu publicznego; 

 inwentaryzację emisji CO2 w poszczególnych sektorach; 

 propozycję działań zwiększających efektywność energetyczną budynków użyteczności 

publicznej; 

 propozycję działań zwiększających efektywność energetyczną budynków 

mieszkalnych; 

 propozycję działań na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

w budynkach użyteczności publicznej; 

 propozycję działań na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

w budynkach mieszkalnych; 

 propozycję działań w obrębie oświetlenia ulicznego; 

 propozycję działań w zakresie lokalnego ruchu drogowego; 

 propozycję działań nieinwestycyjnych typu zielone zamówienia; 

 propozycję działań nieinwestycyjnych promujących wśród społeczeństwa gospodarkę 

niskoemisyjną; 

 możliwości finansowania wskazanych działań; 

 analizę zgodności zapisów Planu z zapisami dokumentów strategicznych 

województwa, powiatu i gminy; 

 wskaźniki monitoringu. 

Zasadniczym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych  

w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania lokalnych źródeł 

energii odnawialnej. 

 

Celem strategicznym Planu jest Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie  emisji  

gazów  cieplarnianych do środowiska w obrębie administracyjnym miasta Łuków dzięki 

zarządzaniu w sposób zrównoważony dla rozwoju miasta i komfortu życia 

mieszkańców. 

 

poprzez realizację Celów szczegółowych: 

1. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w obiektach komunalnych; 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków 

 
 

str. 7 

2. Ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych  

w budynkach mieszkalnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

3. Poprawa efektywności transportu; 

4. Promocja efektywnego wykorzystania paliw i energii. 

 

Realizacja wymienionych celów odbywać się będzie poprzez działania, na których realizację 

władze miasta mają bezpośredni wpływ, a także działania na rzecz budownictwa 

mieszkalnego w porozumieniu z mieszkańcami. 

 

Cel strategiczny osiągnięty będzie poprzez realizację działań  i przypisanych do nich zadań  

w zakresie:  

1. ograniczenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,  

2. ograniczenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych,  

3. zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez realizację 

inwestycji gminnych, 

4. zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach 

mieszkalnych, 

5. ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic. 

Wyznaczenie celów nastąpiło na podstawie wykonanej inwentaryzacji zużycia energii  

na terenie miasta w granicach administracyjnych w poszczególnych sektorach oraz emisji CO2. 

Wymienione cele są spójne z celami i priorytetami dokumentów strategicznych  

na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i lokalnym. 

 

Realizacja celów odbywać się będzie głównie poprzez działania, na których realizację gmina 

ma bezpośredni wpływ, a więc działania podejmowane przez samą gminę, a także poprzez 

działania podejmowane przez gminę na rzecz budownictwa mieszkalnego  

w porozumieniu z mieszkańcami miasta Łuków. 

 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji emisji wynika, że obszarem problemowym  

w mieście jest niska emisja związana głównie z budownictwem mieszkaniowym oraz sektorem 

przedsiębiorstw i transportem drogowym. Do określenia wielkości emisji wybrano jako rok 

bazowy 2011 ze względu na możliwość zebrania jednorodnych danych z poszczególnych 

sektorów, jak również możliwość dalszego monitorowania na podstawie danych z tego 

samego źródła. Jako rok kontrolny wybrano 2014. Rok 2014 został wybrany do końcowych 

analiz i porównań. 
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Celem głównym jest zmniejszenie zużycia energii na terenie Miasta o ok. 19 702,62 MWh. 

Realizacja wyznaczonych działań pozwoli osiągnąć  poziom redukcji emisji CO2 o 10 934,89 

MgCO2. Osiągnięto również zwiększenie zużycia energii z odnawialnych źródeł  

o 3 946,62 MWh. 

 

Do osiągnięcia takiego poziomu redukcji uwzględniono głównie te sektory, na które władze 

miasta mają możliwość oddziaływania. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łuków 

opracowany jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach gminy, by przyniósł im widoczne 

efekty ekologiczne i ekonomiczne przy zrównoważonym rozwoju gminy. 

Dzięki temu mieszkańcy gminy zyskują: 

- czystsze powietrze (odczuwalne szczególnie w okresie grzewczym), 

- oszczędności pośrednie (oszczędza miasto – oszczędza też mieszkaniec), 

- oszczędności bezpośrednie,  

- możliwość uzyskania dotacji. 

 

Monitoring osiąganych efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania Planu, którego 

jednym z elementów jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie 

inwentaryzacja. 

Wskaźnikami efektywności działań określonych w Planie będą: 

 zmniejszenie zużycia energii,  

 poziom redukcji emisji CO2 uzyskany w poszczególnych latach, 

 udział zużycia energii z odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii ogółem. 

 

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych 

celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych zamierzeń.  

Nie będzie to możliwe bez uzyskania dofinansowania na te działania ze środków 

zewnętrznych. Szczególnie dla mieszkańców możliwość uzyskania finansowania lub 

dofinansowania dla planowanych przedsięwzięć dotyczących indywidualnych gospodarstw 

stwarza możliwości czynnego ich udziału w realizacji celów określonych w niniejszym Planie. 
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2. Wstęp 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (zwany dalej Planem) to strategiczny dokument, mający wpływ 

na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Plan zawiera informacje o ilości 

wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Miasta i wskazuje 

propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości.  

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka, której wzrost osiąga się w wyniku integracji 

wszystkich aspektów gospodarki wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych 

rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii, proekologicznych innowacji 

technologicznych. W ramach takiej gospodarki w sposób efektywny zużywa się/lub wytwarza 

energię i materiały, a także usuwa, bądź odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję 

gazów cieplarnianych. 

 

Gospodarka niskoemisyjna to przede wszystkim:  

 energooszczędne budynki,  

 efektywny transport,  

 nowe technologie, w tym w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.  

 

Gospodarka niskoemisyjna przyczyni się do zmniejszenia koncentracji substancji  

w powietrzu wyrządzających bezpośrednią szkodę ludzkiemu zdrowiu. Największe korzyści 

zdrowotne przyniesie ograniczenie tzw. „niskich emisji” z ogrzewania budynków poprzez 

poprawę efektywności energetycznej.  

Pod pojęciem „niskiej emisji” rozumie się przede wszystkim emisję pyłów i szkodliwych gazów 

pochodzącą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych,  

w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. Aby możliwe było skuteczne 

ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń, konieczne są inwestycje  

w tym zakresie.  

 

 

2.1. Cel i zakres opracowania 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków ma na celu pokazanie w jaki sposób można 

ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza z danego terenu realizując jednocześnie 

podstawowe założenia gospodarki niskoemisyjnej, tj. poprawę efektywności energetycznej, 
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zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wzrost zastosowania 

nowoczesnych rozwiązań i technologii ograniczających emisję. Kluczowym elementem PGN 

jest wyznaczenie mierzalnych celów strategicznych spodziewanej redukcji emisji dwutlenku 

węgla, określenie celów szczegółowych oraz propozycja konkretnych działań, których 

wcielenie w życie skutkować będzie osiągnięciem zakładanego celu. Działania będą miały 

charakter inwestycyjny i organizacyjny i będą rozpisane w perspektywie krótko- i 

długoterminowej.  

 

Cel strategiczny PGN m. Łuków brzmi: Miasto Łuków do 2020 roku ograniczy poziom emisji 

dwutlenku węgla o około 8,2% w stosunku do roku 2011 (zakładana redukcja emisji CO2 

wyniesie około 10 934,89 MgCO2). Cel ten został wyliczony w oparciu o możliwy (szacunkowy) 

efekt redukcji zanieczyszczeń w wyniku realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i 

nieinwestycyjnych.  

 

Działania przewidziane do realizacji przez miasto zostały zestawione w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym i koncentrują się na:  

 ograniczeniu strat ciepła w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych  

i działalności gospodarczej poprzez usprawnienie termomodernizacyjne  

 wzroście liczby zmodernizowanych systemów grzewczych we wszystkich sektorach 

użytkowników energii – dążenie do ograniczenia „niskiej emisji” i poprawy efektywności 

energetycznej  

 wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii  

 wprowadzaniu energooszczędnych technologii kształtowaniu świadomości 

ekologicznej 

 

Zalecana struktura PGN jest zgodna ze strukturą szablonu Planu Działań na Rzecz 

Zrównoważonej Energii (SEAP) określoną przez Komisję Europejską w dokumencie  „Jak 

opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) – poradnik”. 

Zakres i struktura niniejszego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łuków jest zgodna 

z przedstawionymi wyżej zaleceniami. 

 

Zakres opracowania obejmuje teren objęty granicami administracyjnymi miasta Łuków  

i obejmuje:  

 uwarunkowania lokalizacyjne, w tym ogólną charakterystykę obszaru objętego 

opracowaniem (tj. struktura gospodarki, poziom aktywności gospodarczej, liczba 
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ludności, gęstość zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych, 

uwarunkowania przyrodnicze, wyposażenie w podstawową infrastrukturę i transport);  

 ocenę stanu powietrza w analizowanym obszarze wraz z identyfikacją głównych źródeł 

emisji zanieczyszczeń do powietrza;  

 podstawowe informacje na temat infrastruktury energetycznej oraz bilans 

energetyczny w następujących sektorach: budynki użyteczności publicznej, budynki 

mieszkalne, budynki działalności gospodarczej (usługowo – handlowe), transport 

publiczny i prywatny, oświetlenie uliczne;  

 omówienie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;  

 identyfikację obszarów problemowych miasta Łuków w obszarze lokalnej gospodarki 

energią i zanieczyszczenia powietrza;  

 długoterminową strategię, tj. określenie celów PGN oraz działań na rzecz redukcji 

dwutlenku węgla (plan przedsięwzięć);  

 harmonogram wdrażania i finansowania zapisów PGN wraz z podmiotami 

odpowiedzialnymi za realizację oraz zasady monitorowania i raportowania wyników 

prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej 

 

Rysunek 1. Proces przygotowania, wdrażania i realizacji Planu Gospodarki  
                    Niskoemisyjnej  

 

                                                         Źródło:  Opracowanie własne 

 

Diagnoza stanu istniejącego gminy – W Planie opisano zmiany sytuacji społeczno – 

gospodarczej zachodzące na terenie gminy od 2008 do 2014 roku, szczególnie w zakresie 

demografii i mieszkalnictwa oraz transportu. Tendencja zmian ma wpływ na określenie 

potencjalnego zużycia energii na terenie gminy w 2020 roku. 

 

Inwentaryzacja źródeł emisji – W Planie przeprowadzono inwentaryzację zużycia energii 

elektrycznej i paliw w budynkach gminnych i mieszkalnych, zużycia energii elektrycznej na 

Diagnoza stanu istniejącego gminy 

Inwentaryzacja źródeł emisji

Propozycja działań

Wdrożenie PGN

Monitoring
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potrzeby oświetlenia ulicznego, zużycia paliw przez transport gminny, transport prywatny  

i komercyjny oraz tranzytowy. Jako rok bazowy do inwentaryzacji przyjęto rok 2011. 

 

Propozycja działań  W dokumencie wskazano propozycje działań inwestycyjnych  

i nieinwestycyjnych umożliwiających redukcję zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) oraz zwiększenie zużycia lokalnych 

odnawialnych źródeł energii. Wskazano działania, które leżą w kompetencjach władz miasta , 

ewentualnie przy ich udziale. 

 

Wdrożenie PGN – Realizacja zaproponowanych działań ma wpływ na osiągnięcie w 2020 

roku określonego celu. Wskazano również możliwe źródła pozyskania środków zewnętrznych. 

Realizacja ma również wpływ na podniesienie świadomości pracowników Urzędu Miasta oraz 

mieszkańców w zakresie racjonalnego zużywania energii oraz dbania o środowisko w swoim 

otoczeniu.   

 

Monitoring – W Planie określono wskaźniki uzyskanych efektów środowiskowych w 2020 roku  

w wyniku realizacji poszczególnych działań.  Zdefiniowanie wskaźników realizacji Planu 

stanowi kluczowy element wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Łuków. 

 

 

2.2. Polityka energetyczna na poziomie międzynarodowym  

i krajowym 

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łuków na lata 2015-2020” (PGN) jest narzędziem 

wspomagającym realizację wytycznych przedstawionych w niżej wymienionych dokumentach 

planistycznych, strategicznych i prawnych. Wdrożenie dokumentów na poziomie UE, kraju  

i regionu jest możliwe dzięki realizacji celów Planu.  

 

 

2.2.1. Poziom międzynarodowy – polityka UE 

 

Strategia „Europa 2020” 

Dokument ten określa drogę UE na lata 2011-2020 w kierunku inteligentnej i zrównoważonej 

gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Równoległa praca nad tymi priorytetami ma 
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za zadanie wspomóc państwa członkowskie UE w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz 

zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. Unia Europejska wyznaczyła konkretny 

plan obejmujący 5 celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia 

społecznego oraz zmian klimatu/energii – który należy osiągnąć do 2020 roku. W każdym  

z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. 

Konkretne działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację 

strategii. Jednym z priorytetów tej strategii jest zrównoważony rozwój, co oznacza m.in. 

1. Budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać 

z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, 

2. Ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  

i zapobieganie utracie bioróżnorodności,  

3. Wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci  elektrycznych. 

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i obejmują: 

 ograniczenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu 

z 1990 roku przez każdy kraj członkowski, 

 zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii 

(dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%), 

 zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Wyżej wymienione cele potocznie zwane są pakietem „3 x 20” 

 

Zgodnie z ogłoszonym Dziennikiem Urzędowym UE 140 z dnia 5 czerwca 2009 r. w skład 

pakietu wchodzą 4 podstawowe akty prawne: 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca                          

i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dyrektywa OZE), 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/87/WE w celu usprawnienia                    

i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (dyrektywa EU ETS), 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę 

Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie 

(WE) nr 1013/2006 (dyrektywa CCS), 

4. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do 
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zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 

Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (decyzja non- ETS). 

 

Wdrożenie pakietu klimatycznego w UE wsparte jest szeregiem dyrektyw, na mocy których 

zostały zainicjowane postawy proekologiczne we wszystkich energochłonnych sektorach 

gospodarki poszczególnych krajów. Do głównych aktów prawnych w tym zakresie należą: 

 Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków, 

 Dyrektywa 2005/32/WE o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających 

energię, 

 Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji, 

 Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności energetycznej końcowego   

wykorzystania energii, 

 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.  

 

Dyrektywa CAFE 

Dyrektywa CAFE została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012, 

poz. 460). Dyrektywa ta wprowadziła po raz pierwszy w Europie normowanie stężeń pyłu 

zawieszonego PM 2,5. Normowanie określone jest w formie wartości docelowej  

i dopuszczalnej oraz odrębnego wskaźnika dla terenów miejskich. Wartość docelowa 

średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5 na poziomie 25 μg/m3
 obowiązuje od 1 stycznia 2010 

r. Wartość dopuszczalna średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 jest 

zdefiniowana w dwóch fazach. W fazie I zakłada się obowiązywanie poziomu 25 μg/m3
  

od 1 stycznia 2015 r. W fazie II, która rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. wstępnie zakłada się 

obowiązywanie wartości dopuszczalnej średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5 na poziomie  

20 μg/m3.  

 

W dniu 18 grudnia 2013 r. przyjęto nowy pakiet dotyczący czystego powietrza, aktualizujący 

istniejące przepisy i dalej redukujący szkodliwe emisje z przemysłu, transportu, elektrowni  

i rolnictwa w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. 

Przyjęty pakiet składa się z kilku elementów: 

1. Nowego programu „Czyste powietrze dla Europy” zawierającego środki służące 

zagwarantowaniu osiągnięcia celów w perspektywie krótkoterminowej i nowe cele  

w zakresie jakości powietrza w okresie do roku 2030. Pakiet zawiera również środki 

uzupełniające mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawę 
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jakości powietrza w miastach, wspieranie badań i innowacji oraz promowanie 

współpracy międzynarodowej; 

2. Dyrektywy w zakresie krajowych poziomów emisji z bardziej restrykcyjnymi krajowymi 

poziomami emisji dla sześciu głównych zanieczyszczeń; 

3. Wniosku dotyczącego nowej dyrektywy mającej na celu ograniczenie zanieczyszczeń 

powodowanych przez średniej wielkości instalacje energetycznego spalania  

(indywidualne kotłownie dla bloków mieszkalnych lub dużych budynków i małych 

zakładów przemysłowych).  

2.2.2. Poziom krajowy 

 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. 

W Polsce od 2010 r. jest realizowana „Polityka Energetyczna Polski do 2030”. Ma na celu 

odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno                          

w perspektywie krótkoterminowej , jaki i do 2030 r.  

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej określonymi w dokumencie „Polityka 

energetyczna Polski do 2030 roku”, są: 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki  jądrowej, 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  

 

W dokumencie określono m.in. następujące działania na rzecz poprawy efektywności 

energetycznej: 

1. Ustalenie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej; 

2. Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem 

kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin; 

3. Stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków 

oraz mieszkań przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu; 

4. Oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię oraz 

wprowadzenie minimalnych standardów dla produktów zużywających energię; 

5. Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorowej roli w oszczędnym 

gospodarowaniu energią; 
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6. Kampanię informacyjne i edukacyjne, promujące racjonalne wykorzystanie energii.  

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

Długotrwała Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

2014 poz. 1649) dokumentem określającym główne trendy, wyzwania             i scenariusze 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania 

kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju powstawała w latach 2011-2012. Uwzględnia ona 

uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu społecznym, politycznym                    

i gospodarczym Polski w tym okresie. Opiera się również na diagnozie sytuacji wewnętrznej, 

przedstawionej w raporcie Polska 2030. 

Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno 

wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. 

Proponowane w Strategii obszary strategiczne oraz kierunki inwestycji: 

1. Obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

 innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna; 

 Polska Cyfrowa; 

 kapitał ludzki; 

 bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

2. Obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

 rozwój regionalny; 

 transport; 

3. Obszar efektywności i sprawności państwa: 

 kapitał społeczny; 

 sprawne państwo. 

 

W obszarze 1. Strategia stawia wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetyczno-

klimatycznego. Zakłada, że harmonizacja wyzwań klimatycznych i energetycznych jest jednym 

z czynników rozwoju kraju. Kierunek interwencji Bezpieczeństwo energetyczne                  i 

środowisko realizuje cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona                 

i poprawa stanu środowiska. W jego obrębie planuje się następujące działania, mające 

bezpośrednie przełożenie na działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Łuków: 

 modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne; 
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 możliwość wykorzystania OZE; 

 zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

 wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii –  

w kontekście popularyzowania wiedzy o OZE.  

 

W obszarze 2. działania koncentrują się na spójnym i zrównoważonym rozwoju regionalnym. 

W Strategii ujęte zostały następujące działania mające bezpośrednie przełożenie na działania 

ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łuków: 

 rewitalizacja obszarów problemowych w miastach; 

 zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego 

(w kontekście wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian 

klimatu); 

 sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego systemu 

transportowego; 

 zmiana sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym (system 

inteligentnego transportu); 

 udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych (upłynnienie transportu 

publicznego, budowa obwodnic miast). 

 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020, ŚSRK 2020) 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) jest elementem nowego systemu zarządzania 

rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia              

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 poz. 1649) oraz                  

w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu 

zarządzania rozwojem Polski. 

Jest to najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele 

strategiczne rozwoju kraju do 2020 r., uwzględniając kluczowe wyzwania zawarte w DSRK 

wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest 

niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. ŚSRK przedstawia scenariusz rozwojowy 

wynikający m.in. z diagnozy barier i zagrożeń oraz z analizy istniejących potencjałów, jak też 

możliwości finansowania zaprojektowanych działań. 

 

W ciągu najbliższych kilku lat podejmowane i realizowane będą działania skierowane  

na zmianę struktury nośników energii, poprawę sprawności energetycznej procesów 

wytwarzania oraz przesyłu, efektywne wykorzystanie energii i paliw przez poszczególne 
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sektory gospodarki (głównie transport, mieszkalnictwo, przemysł), jak również zwiększenie 

wykorzystania urządzeń i technologii energooszczędnych oraz tych opartych  

na odnawialnych źródłach energii. Działania te bezpośrednio przekładać się będą na działania 

zawarte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łuków. Działania znajdują swoje 

odzwierciedlenie w przedsięwzięciach ujętych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – 

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) 

Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski, w którym 

przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych 

dwudziestu lat (do 2030 roku). W dokumencie określono cele i kierunki polityki 

zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu, a także wskazano zasady oraz 

mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ 

terytorialny. 

KPZK jako cel strategiczny wskazuje efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych. 

 

Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 

struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności; 

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów; 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa; 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
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Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

Zostały one przyjęte przez Rade Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r. Jako główny cel 

dokumentu zarekomendowano Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju. 

Osiągnięcie powyższego celu będzie wymagało określenia: 

 obszarów redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, 

 priorytetów, działań i oczekiwanych z nimi efektów, 

 instrumentów wsparcia, które w konsekwencji przyczynią się zarówno  

do zmniejszenia emisji, jak i gruntowej modernizacji polskiej gospodarki, 

 ścieżek redukcji emisji w horyzoncie czasowym do 2050 r.  

  punktów pośrednich w realizacji programu, pozwalających na mierzenia postępu.  

Cel Szczegółowy NPRGN będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących 

celów szczegółowych: 

1) Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. 

2) Poprawa efektywności energetycznej. 

3) Poprawa efektywności energetycznej gospodarowania surowcami i materiałami. 

4) Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych. 

5) Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami.  

6) Promocja nowych wzorów konsumpcji.  

 

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 7 grudnia 2010 r., a 9 grudnia 2010 r., jako 

odpowiedź na zobowiązania kraju wynikającego z 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego             

i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii  

ze źródeł odnawialnych. Ustalono w nim krajowy cel na 2020 rok oraz przewidywany kurs 

dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł tradycyjnych:  

 przewidywane skorygowane całkowite zużycie energii w 2020 r - 69 200 ktoe, 

 produkcja łączna energii z OZE w roku 2020 – 15,5%,   

 przewidywana wielkość energii ze źródeł odnawialnych odpowiadająca celowi  

na 2020 r.  

 10 380,5 ktoe, − produkcja ciepła z OZE – 17,05%, 

 produkcja energii elektrycznej z OZE – 19,13%,  

 produkcja zielonej energii w transporcie – 10,14%.  
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Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016  

Dokument jest aktualizacją polityki ekologicznej na lata 2007-2010.  

Jako główny cel polityki ekologicznej państwa obrano: zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego.  

 

Realizacja celu musi zostać wsparta m.in. uwzględnieniem zasad ochrony środowiska                  

w strategiach sektorowych poprzez przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych 

wszystkich sektorów gospodarki zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i kontrolą 

poddawaną poprzez oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR)  

Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym oraz zasady  

i instrumenty realizacji polityki regionalnej. Dokument wskazuje nową rolę regionów  w ramach 

polityki regionalnej oraz zarys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez 

poszczególne resorty.   

 

Cel strategiczny KSRR to efektywne wykorzystanie specyficznych terytorialnych potencjałów 

rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności  

w horyzoncie długookresowym. Jest on realizowany poprzez m.in. zorientowanie działań  

w obrębie obszarów problemowych oraz tworzenie warunków dla efektywnej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. KSRR jest jedną z dziewięciu strategii 

zintegrowanych realizujących Długookresową i Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju. 

Wizja rozwoju regionalnego Polski do roku 2020 stanowi odpowiedź na wyzwania rozwojowe 

stojące przed Polską i wynika z wyborów strategicznych dotyczących polityki rozwoju 

regionalnego. Wybory te zostały oparte o analizy możliwości rozwoju i wybrany model 

instytucjonalnego rozwoju regionów. W celu urzeczywistnienia wizji rozwoju Polski 

 i jej regionów w perspektywie dziesięciolecia wyznacza się cel strategiczny KSRR, który 

wskazuje na kierunki działań prowadzących do realizacji wybranej ścieżki rozwoju.  

W 2020 roku polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce do życia dzięki podniesieniu 

poziomu jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych  

i instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości jednostek  

i wspólnot lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, lepiej zintegrowane 

społecznie i przestrzennie oraz bardziej samorządne w wyniku procesu decentralizacji  

i szerszego urzeczywistnienia zasady partnerstwa.  
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Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku 

(BEiŚ)  

Strategia (BEiŚ) zajmuje ważne miejsce w hierarchii dokumentów strategicznych, jako jedna 

z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegóławia zapisy Średniookresowej 

strategii rozwoju kraju w dziedzinie energetyki i środowiska, z drugiej zaś strony stanowi 

ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i polityki ekologicznej państw, które staną 

się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto, w związku  

z obecnością Polski w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi 

określanymi na poziomie wspólnotowym, przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, wpisując się także w jej kluczowe inicjatywy przewodnie.   

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) stanowi odpowiedź  

na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w perspektywie do 2020 r. w zakresie 

środowiska i energetyki, z uwzględnieniem zarówno celów unijnych, jak i priorytetów 

krajowych. Celem głównym strategii BEiŚ powinno być zapewnienie wysokiej jakości życia 

obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego 

zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną 

energetycznie gospodarkę.  

 

Cele rozwojowe: 

1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska – zagadnienie ochrony oraz 

racjonalnego wykorzystania zasobów jest priorytetowe w kontekście zapewnienia ich 

dostępności dla przyszłych pokoleń. Obecnie obowiązujące wzorce produkcji mają 

negatywny wpływ na środowisko naturalne, wymagają więc zmian na bardziej 

ekologiczne. 

2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia  

w energię - zróżnicowanie kierunków dostaw nośników energii i zapewnienie pewności 

ich dostaw po akceptowalnej dla społeczeństwa i gospodarki cenie, racjonalne 

wykorzystanie krajowych zasobów surowców energetycznych, przy jednoczesnym 

zastosowaniu nowych technologii oraz aktywne uczestnictwo w międzynarodowych 

inicjatywach dotyczących środowiska.  
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3. Poprawa stanu środowiska – głównie w zakresie poprawy jakości powietrza, 

ograniczania oddziaływania energetyki na środowisko oraz wspierania nowych  

i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych.  

 

Ustawa o Efektywności Energetycznej  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 z 

późn. zm.).  Ustawa określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, 

zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady 

uzyskania i umorzenia Świadectw efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytu 

efektywności energetycznej.  

Nakłada na jednostki sektora publicznego obowiązek zastosowania co najmniej dwóch  

z poniższych środków poprawy efektywności energetycznej: 

1. Umowę, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej; 

2. Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 

zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

3. wymianę eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację 

lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja; 

4. nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo 

przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r.  

Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493); 

5. Sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni 

użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem.  

Ponadto Ustawa zapewnia także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie 

efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie 

efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.  

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii   

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) określa 

zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: energii elektrycznej z 
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odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

biopłynów. Ponadto Ustawa określa mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie: 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, ciepła – w instalacjach 

odnawialnego źródła energii. W Ustawie określono również zasady wydawania gwarancji 

pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych oraz warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych 

instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie 

większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń. 

 

2.2.3. Poziom regionalny 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

Strategia jest aktem organizacyjnym przyszłych działań Sejmiku Województwa na rzecz 

rozwoju województwa lubelskiego, przyjęta została uchwałą Nr XXXIV/559/2013 z dnia 24 

czerwca 2013 r. W dokumencie tym określono potencjał oraz cele rozwoju regionu. Diagnoza 

uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych pozwoliła na zarysowanie obecnej  

i przewidywanej sytuacji regionu, stojącej przed konkretnymi wyzwaniami rozwojowymi, 

których realizacja powinna zmierzać do osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju 

gospodarczego i jakości życia ludności. Horyzont do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 

zapewnia wyznaczenie strategicznych celów rozwoju regionu lubelskiego, których realizacja 

będzie dotyczyć również działań sprzężonych z proekologiczną strategią niskoemisyjną. 

 

Strategia zakłada bowiem m.in. następujące cele:  

1. Cel strategiczny - Wzmacnianie urbanizacji regionu  

1.2. Cel operacyjny - Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast. 

Podstawowym kierunkiem działań w ramach tego celu jest wspieranie działań na rzecz 

rozwoju systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego w ośrodkach subregionalnych.  

 

2. Cel strategiczny- Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich  

2.4. Cel operacyjny - Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, 

komunalną, energetyczną.  

Kierunki działań wyznaczone w ramach tego celu to przede wszystkim wspieranie 

przedsięwzięć na rzecz uzupełnienia sieci dróg lokalnych o brakujące ogniwa lub ich 
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modernizowanie. Niezwykle istotne z punktu widzenia tworzenia nowych miejsc pracy jest 

stworzenie systemu energetyki rozproszonej opartej na produkcji energii z OZE.  

Działanie to musi być przeprowadzone w ścisłej korelacji z modernizacją i rozwojem lokalnych 

sieci energetycznych.  

 

4. Cel strategiczny - Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu  

4.1. Cel operacyjny - Poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu.  

Kierunki działań wyznaczone w tym celu przyczynią się do zwiększenia gospodarczej  

i społecznej integracji regionu, zacieśnienia więzi gospodarczych między najważniejszymi 

ośrodkami miejskimi i ich bezpośrednim zapleczem. Rozwój transportu publicznego pozwoli 

ograniczyć korzystanie z transportu indywidualnego, co zwiększy przepustowość oraz 

przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w regionie.  

4.5. Cel operacyjny - Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb 

gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska 

przyrodniczego.  

Kierunki działań zaproponowane w ramach tego celu będą sprzyjać przede wszystkim 

wykorzystaniu wszystkich rodzajów OZE oraz poprawie efektywności energetycznej.  

 

Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015  

z perspektywą do roku 2019  

Uchwała z dnia 30 lipca 2012 r. Nr XXIV/398/2012 wprowadziła wytyczne do ochrony 

środowiska w województwie lubelskim. Dokument zawiera diagnozę środowiska oraz cele, 

kierunki działań i zadania, których realizacja zapewni poprawę i ochronę jego stanu. 

Jako cel strategiczny polityki ekologicznej regionu uznano zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego województwa (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury 

społecznej) oraz harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów 

środowiskowych.  

 

Wyznaczono ponadto następujące wojewódzkie priorytety ekologiczne bezpośrednio 

związane ze strategią ograniczenia emisji dla Miasta Łuków, tj.:  

1. Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska z uwzględnieniem poprawy jakości 

powietrza atmosferycznego, wód i gleby oraz działań w gospodarce odpadami 

poprzez: wdrażanie programów ochrony powietrza; redukcję emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki; 

ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze środków transportu poprzez modernizację 
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taboru, wykorzystywanie paliwa gazowego w miejsce oleju napędowego i benzyny oraz 

zwiększanie płynności ruchu. 

2. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, poprzez: zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii; prowadzenie działań energooszczędnych                     

w mieszkalnictwie i budownictwie poprzez wykonywanie termomodernizacji, 

szczególnie w obiektach użyteczności publicznej. 

6. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez 

prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich 

elementów środowiska oraz promocja przyjaznych środowisku postaw 

konsumenckich.  

 

Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego  

Głównym celem dokumentu strategicznego w zakresie zielonej polityki energetycznej jest 

promocja rozwoju OZE w regionie. Zgodnie z przyjętym w 2008 r. pakietem klimatycznym 

Polska zobowiązała się do m.in. zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu 

energii do 2020 roku w UE do 20%. Program zakłada osiągnięcie tego celu już  

na szczeblu regionalnym, gdzie w tym zakresie istnieje największy potencjał ukierunkowanych 

działań. Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego 

usystematyzował obszary predysponowane do poszczególnych rodzajów technologii 

pozyskania energii, uwzględniając ograniczenia zarówno prawne, techniczne jak  

i realny do osiągnięcia efekt końcowy. Dokument ten stanowi również narzędzie do oceny 

wniosków o dofinansowanie inwestycji w nowej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.  

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego  

Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą Nr XXIV/396/2012 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.  Dokument jest zgodny z Polityką 

ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (przyjęta uchwałą 

Sejmu RP z 2009 r. MP. Nr 34, poz. 501) z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 

(KPGO 2014) uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. 

(M.P. Nr 101, poz. 1183) oraz z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki 

odpadami. 

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego (zwany dalej WPGO), zgodnie                 

z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 14) dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków 

 
 

str. 26 

województwa oraz przywożonych na jego obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów 

ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.  

Celem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest osiągnięcie celów założonych                   

w polityce ekologicznej państwa, wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady 

bliskości, a także stworzenie w województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania 

odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska. 

Plan jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz z zapisami zawartymi                    

w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami z 2014 r.  

 

Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej  

Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej, w której zostały stwierdzone 

ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10, jest dokumentem stworzonym w celu 

określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia prawnie wymaganej 

jakości powietrza.   

Program przyjęty w dniu 25 listopada 2013 r. Uchwałą nr XXXVII/607/2013 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego. Przygotowanie i realizacja Programu ochrony powietrza jest 

zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wymagana dla stref, w których stwierdzono 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych 

przypadkach o margines tolerancji, co najmniej jednej substancji zanieczyszczającej. 

Marginesy tolerancji określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2002 r., 

poz. 1031, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399). Zgodnie z ustawą Prawo ochrony 

środowiska ocenę jakości powietrza w strefach, stanowiącą podstawę ich klasyfikacji, 

wykonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o prowadzony monitoring 

stanu powietrza.  Strefa lubelska obejmuje obszar całego województwa poza Aglomeracją 

Lubelską, czyli miastem Lublin. Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 

rok 2011 nadała strefie klasę C, w ten sposób nakładając obowiązek opracowania Programu 

ochrony powietrza. Przyczyną obligującą do stworzenia programu było wystąpienie w strefie 

ponadnormatywnej liczby przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego. Wyróżnia 

się naturalne i antropogeniczne źródła pyłu zawieszonego w powietrzu. Do antropogenicznych 

należą źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw, źródła technologiczne), rolnictwo, 

spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym i transport samochodowy. Nadmierne 

zanieczyszczenie powietrza w strefie lubelskiej jest spowodowane głównie źródłami 

antropogenicznymi. Najbardziej negatywny wpływ na stan powietrza wywiera niska emisja 

(ogrzewanie budynków), produkcja energii cieplnej i przemysł (emisja punktowa) oraz ruch 
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komunikacyjny. Z kolei znaczącym czynnikiem antropogenicznym dla jakości powietrza  

w strefie lubelskiej jest sposób zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego.  

 

Najbardziej narażonymi na negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza są obszary 

charakteryzujące się intensywną zabudową z niewielkim udziałem terenów zielonych, dużą 

gęstością zaludnienia oraz wysokim natężeniem ruchu komunikacyjnego.   

Wykonanie inwentaryzacji emisji z terenu strefy oraz zbudowanie modelów emisyjnego                

i imisyjnego pozwoli na analizę możliwych do zastosowania działań, ocenę ich efektywności 

(możliwy do uzyskania efekt ekologiczny), a w konsekwencji wybór konkretnych działań 

naprawczych.  

 

W ramach realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej zaproponowano m.in. 

następujące działania naprawcze:  

 

1. Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych Programu: 

Działanie ma na celu usprawnienie wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego poszczególnych gmin i powiatów, zajmującymi się 

realizacją Programu ochrony powietrza. 

Działanie obejmuje m.in.:  

 spotkania koordynatorów Programu ochrony powietrza z różnych jednostek 

samorządu terytorialnego z przedstawicielami Marszałka, WIOŚ i instytucji 

odpowiedzialnych za przyznawanie środków finansowych, celem wymiany 

doświadczeń i pogłębiania wiedzy;  

 przeprowadzenie szkoleń dla gmin z zakresu pozyskiwania dofinansowania  

na realizację działań naprawczych oraz zmian prawnych; 

 stworzenie i utrzymywanie systemu przekazywania sprawozdań z realizacji Programu 

(w postaci elektronicznej) przez poszczególne jst, a także jego zintegrowanie  

z wojewódzkim systemem informacji przestrzennej (SIP).  

 

2. Prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń 

do powietrza i prowadzenie działań edukacyjnych:  

Działanie obejmuje włączenie społeczności lokalnych do właściwego sposobu realizowania 

polityki ochrony środowiska poprzez wykształcenie świadomości ekologicznej. Zmiana 

podejścia do codziennych zachowań, w tym zaakcentowanie wpływu człowieka na środowisko 
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(w szczególności powietrze) zostanie osiągnięta przez realizowanie następujących elementów 

edukacji ekologicznej: 

 prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla 

zdrowia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10;  

 prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie korzystania z transportu zbiorowego oraz 

rowerów w miastach (np. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu 

lub Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu);  

 prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom, jaki jest ich wpływ 

na jakość powietrza, którym oddychają. 

 

3. Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać 

będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

Działanie polega na przygotowaniu specyfikacji zamówień publicznych dla towarów i usług  

w taki sposób, aby zapisy uwzględniały ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Działanie dotyczyć może również zakupu towarów i usług nie objętych prawem zamówień 

publicznych. 

 

4. Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji przepisów prawa (np. 

standardów emisyjnych) i warunków decyzji administracyjnych w zakresie 

wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.  

Działanie realizowane będzie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w celu 

kontroli przestrzegania prawa oraz obowiązków nałożonych w drodze decyzji 

administracyjnych na jednostki emitujące do powietrza pył PM10. 

 

5. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji oraz 

projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie.  

Działanie obejmuje wprowadzanie zapisów uwzględniających ochronę powietrza w ramach 

aktualizacji różnego rodzaju dokumentów strategicznych, takich jak: programy ochrony 

środowiska, projekty założeń do planów lub plany zaopatrzenia w ciepło, miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Szczególny nacisk należy kłaść na sposób zasilania 

budynków w ciepło, preferując sieci cieplne i niskoemisyjne systemy grzewcze. 
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6. Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania 

odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów.  

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników lub funkcjonariuszy 

gminnych, na podstawie art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Ich celem będzie 

ograniczenie procederu spalania odpadów w piecach domowych, który jest źródłem emisji 

m.in. frakcji pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. 

 

2.2.4. Poziom lokalny 

 

Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju 

potencjału odnawialnych źródeł energii na lata 2012-2019 dla powiatów łukowskiego                

i ryckiego 

Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju potencjału 

odnawialnych źródeł energii na lata 2012-2019 dla powiatów łukowskiego i ryckiego została 

opracowana w ramach projektu „Energetyczni Kreatorzy Zmian”. Przygotowanie strategii 

bazowało na analizie danych zastanych, m.in. analiz dla powiatów bialskiego  

i parczewskiego, szacujących istniejący potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE), 

analizujących możliwości wykorzystania tego potencjału i wskazujących w każdym  

z powiatów najkorzystniejsze projekty zakładające wykorzystanie potencjału OZE  

lub poprawę efektywności energetycznej (EE) z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących 

energię produkowaną z OZE, wyników badania socjologicznego dotyczącego nastawienia 

mieszkańców Lubelszczyzny do zmian, chęci współtworzenia zmian oraz sprawdzającego 

poziom wiedzy na temat OZE przeprowadzonego przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej, 

dokumentów strategicznych na poziomie województwa, powiatów i gmin oraz 

ogólnodostępnych danych statystycznych, przede wszystkim Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

 

W wyniku prac opracowano wizję regionu (powiatów: łukowskiego i ryckiego), zgodnie,  

z którą cele zapisane w strategii mają umożliwić osiągnięcie niezależności energetycznej. 

Osiągnięcie niezależności oznacza, że region będzie w stanie wytworzyć energię cieplną  

i elektryczną w pełni zaspokajającą jej potrzeby. Osiągnięte ma to być z jednej strony poprzez 

rozwój odnawialnych źródeł energii, z drugiej poprzez zwiększenie efektywności 

energetycznej. Realizacja wizji ma umożliwić rozwój gospodarczy obszaru Partnerstwa 

poprzez zrównoważone wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz poprawę 
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jakości życia mieszkańców. Dzięki realizacji wizji Partnerstwo ma stać się przykładem dla 

otoczenia w zakresie dobrych praktyk wykorzystania lokalnych zasobów. 

 

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem ku Lepszej 

Przyszłości” 

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energii 

w Polsce do 2020 r. powinien wzrosnąć więcej niż dwukrotnie i osiągnąć 15%. Może ona 

przynieść wymierne efekty i korzyści, m.in.: oszczędzanie zasobów surowców 

energetycznych, poprawę stanu środowiska, redukcję odpadów jak i zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego. Na obszarze działania LGD „Razem ku Lepszej Przyszłości” 

głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są kotłownie komunalne, zakładowe  

i paleniska domowe, środki transportu oraz drobne źródła technologiczne. Dlatego też, 

stężenie zanieczyszczeń charakteryzuje zmienność sezonowa, związana z panującymi 

warunkami klimatycznymi. Najwyższe wartości występują w okresie grzewczym, a najniższe 

w sezonie letnim. 

 

Obszar LGD dysponuje znacznymi potencjałami, jeśli chodzi o rozwój energetyki ze źródeł 

odnawialnych. Obecnie są to zasoby niewykorzystane ale w przyszłości mogą stanowić ważny 

impuls rozwoju dla obszaru LGD co zostało opisane w „Strategii przewidywania  

i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii 

na lata 2012 – 2019 dla Partnerstwa energetycznego gmina powiatów łukowskiego                          

i ryckiego”. W związku z powyższym Cel Ogólny 1 podzielono na dwa cele szczegółowe                

z czego cel szczegółowy 1.2 opracowany został dla tych przedsiębiorstw, które ramach swoich 

inwestycji wykorzystają elementy związane z OZE – nowe zadanie  

Realizacja przedsięwzięcia, poprzez inwestycje w obszarze jednoosobowych działalności 

gospodarczych oraz mikroprzedsiębiorstw, które przyczynią się do wprowadzanie nowych 

rozwiązań technologicznych dla firm przyczyni się do wprowadzenia znaczących elementów 

gospodarki innowacyjnej na obszarze objętym LSR. Wykorzystanie OZE pozytywnie wpłynie 

nie tylko na rozwój przedsiębiorstw, ale i na rozwój całego obszaru. Będzie to obszar 

postrzegany jako obszar wykorzystujący energię odnawialną czyli coś co posiada w swoich 

warunkach przyrodniczych. Zastosowanie OZE bezpośrednio wpłynie na obniżenie kosztów 

produkcji a tym bardziej do redukcji CO2 w atmosferze. Przedsięwzięcie jest nowatorskie,  

na terenie działania LGD jak i na terenie województwa i całego kraju, ponieważ pozyskanie 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa uzależnione będzie od zastosowanych  

w nich elementów wykorzystujących energię odnawialną.  
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Strategia rozwoju lokalnego miasta Łuków na lata 2015-2020 

Stanowi ona podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, określający obszar, 

cele i kierunki polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni miasta.  

W celu operacyjnym pn. „Ochrona środowiska poprzez realizację infrastrukturalnych inwestycji 

proekologicznych”, Strategia wskazała na następujące działania, które mogą się przyczynić 

do obniżenia niskiej emisji. Działanie te to m.in.: 

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobach 

Miasta; 

 rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska; 

 budowa i montaż instalacji opartych o odnawialne źródła energii; 

 zmiana wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w urządzenia o najwyższej 

klasie efektywności energetycznej. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków 

Od 29 października 2013 roku obowiązuje zmienione „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków”, zatwierdzone uchwałą NXXXVI/431/2013 

Rady Miasta Łuków. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę 

przestrzenną miasta a jego funkcją jest ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw 

rozwoju miasta. 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków 

Od 7 lutego 2014 roku obowiązuje zmieniony Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łuków zatwierdzony uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miasta Łuków  

z dnia 8 marca 2011 r.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków określa zasady polityki 

przestrzennej w poszczególnych strefach na terenie Miasta. W dokumencie tym nakreślono 

kierunki zmian z wyszczególnieniem strefy potencjalnego rozwoju. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków jest spójny z dokumentami krajowymi, 

regionalnymi oraz lokalnymi. 
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3. Ogólna charakterystyka Miasta Łuków 

 

3.1. Położenie obszaru objętego Planem 

 

Miasto Łuków położone jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego,  

w powiecie łukowskim. Pod względem kulturowym, miasto leży na pograniczu trzech krain 

historycznych – Podlasia, Mazowsza i Polesia Lubelskiego. Usytuowane jest na Równinie 

Łukowskiej, należącej do Niziny Południowopodlaskiej, która wchodzi w skład Nizin 

Środkowopolskich.  Przez miasto przepływa równoleżnikowo Krzna Południowa, a przez jego 

północne krańce Krzna Północna. Obie te rzeki biorące początek w rozległych, podmokłych 

obniżeniach Lasów Łukowskich, łączą się w okolicach Międzyrzeca  Podlaskiego w Krznę – 

największy lewy dopływ Bugu. Obecnie Łuków jest miastem powiatowym i siedzibą władz 

samorządowych północno zachodniej Lubelszczyzny. 

 

Łuków zajmuje powierzchnię 3 575 ha, z czego tylko 965 ha to tereny zabudowane  

i zurbanizowane, natomiast ponad 2 tys. ha stanowią użytki rolne, a 531 ha to użytki leśne  

i grunty zadrzewione. 

Łuków graniczy z 10 wsiami i kompleksem Lasów Łukowskich. 

Powierzchnia miasta Łuków zajmuje powierzchnię 3 575 ha, w tym: 

  Użytki rolne - 2027 ha; 

  Grunty leśne - 531 ha;  

  Grunty zabudowane i zurbanizowane - 956 ha;  

  Tereny różne - 15 ha;  

  Nieużytki - 12 ha; 

  Wody - 34 ha.   

 

 

 

 

 

 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków 

 
 

str. 33 

Rysunek 2. Położenie Miasta Łuków 

 

                              Źródło: Strategia rozwoju lokalnego miasta Łuków na lata 2015-2020 

 

3.2. Środowisko naturalne 

 

Miasto pod względem fizycznogeograficznym położone jest w makroregionie Niziny Środkowe 

i Wschodnie, w mezoregionie Równina Łukowska, która rozciąga się od okolic Jedlanki, 

Adamowa i Kocka, aż po dolinę Bugu pomiędzy Terespolem a Mielnikiem. Wzdłuż Równiny 

Łukowskiej ciągną się wzniesienia strefy marginalnej wyznaczającej zasięg zlodowacenia 

Warty. Równinna wysoczyzna łagodnie obniża się stamtąd do Pradoliny Wieprza i Krzny – od 

ok. 180 do ok. 140 m n.p.m.  

 

Obszar Łukowa położony jest na południowo-zachodnim skraju starej prekambryjskiej 

platformy wschodnioeuropejskiej. Teren Łukowa, znajduje się  w obrębie struktury zrębowej 

podlasko lubelskiej, który  cechuje się budową dwupiętrową. Na głębokości około 910 m p.p.m. 

występują prekambryjskie skały krystaliczne (łupki, gnejsy, amfibolity). Na cokole 

krystalicznym osadzone  są skały osadowe paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Skały 

kenozoiczne zalegają w Łukowie na powierzchni w postaci osadów okruchowych. 
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Dominującymi są osady polodowcowe zlodowacenia Odry. W obrębie tych osadów na teren 

Łukowa i okolic zostały przetransportowane przez lądolód skandynawski fragmenty kry 

jurajskiej, zawierające skamieniałości jurajskie.  

Miasto Łuków należy do Środkowoeuropejskiej prowincji geotermalno-ropo-gazonośnej, gdzie 

występują już na 2000 m źródła geotermalne o 65oC, 3000 m – 80oC, a na 4000 m temperatury 

dochodzą do 100oC.  

W okolicach Łukowa rzeźba terenu jest mało zróżnicowana. Dominuje krajobraz równiny  

ze słabo zaznaczonymi dolinami rzek. Tereny miasta zalicza się do obszarów staroglacjalnych, 

tzn. ukształtowanych przez lądolód skandynawski, ale później zniszczonych przez procesy 

denudacyjne, wyrównujące.   

 

Sieć wód powierzchniowych i podziemnych okolic Łukowa należy w całości do dorzecza Bugu. 

Teren miasta odwadniany jest przez górny odcinek Krzny Południowej i jej dopływ oraz Krzny 

Północnej, której dolina stanowi północną granicę miasta. Krzna należy do rzek średniej 

wielkości  i powstaje z połączenia Krzny Północnej i Południowej. Przepływająca przez Łuków 

Krzna Południowa latem utrzymuje poziom wody wynoszący zaledwie kilkanaście 

centymetrów, przy szerokości koryta do 3 metrów. Krzna Północna jest natomiast znacznie 

węższa. W granicach miasta znajduje się ponadto kilka sztucznych zbiorników wodnych, z 

których największym jest zasilany wodami Krzny Południowej, zbiornik retencyjny "Zimna 

Woda".  

 

W mieście, na obszarach użytkowanych rolniczo, przewagę stanowią gleby III i IV klasy 

bonitacyjnej do produkcji rolnej. W okolicach Łukowa gleby składają się z glin zwałowych oraz 

piasków i żwirów polodowcowych, związanych z cofaniem się lądolodu plejstoceńskiego w 

okresie zlodowaceń środkowopolskich. Wśród gleb średniej, jakości dominują gleby brunatne 

i bielicowe żytnie dobre, z małym udziałem zbożowo-pastewnych słabych IVa i IVb klasy 

bonitacyjnej, a pod użytkami zielonymi gleby organiczne klasy III i IV (zlokalizowane  

w dolinie Krzny Południowej). Gleby korzystne do produkcji rolnej (gleby brunatne lub 

bielicowe pszenno żytnie i pszenne klasy IIIa i IIIb oraz czarne ziemie w kompleksie zbożowo-

pastewnym mocnym) występują płatami na południe i na zachód od zwartej zabudowy miasta.  

 

Miasto Łuków charakteryzuje się znaczną lesistością, wynoszącą 14,85% ogólnej powierzchni 

miasta. Wśród lasów dominuje bór świeży i bór mieszany świeży. Są to lasy ochronne. Bory 

świeże występują w północno-wschodniej  i południowej części miasta. Przeważa w nich sosna 

z domieszką brzozy. Bory mieszane świeże rosną w granicach Łukowskiego Obszaru 
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Chronionego Krajobrazu oraz na wschód od zabudowań miasta. Zieleń miejską tworzą parki i 

skwery, ogródki działkowe, tereny zieleni osiedli i obiektów rekreacyjno- sportowych. W 

znacznej mierze zieleń miejska połączona jest z posiadającą duże walory przyrodnicze doliną 

Krzny Południowej i stanowi razem strefę ekologiczną.  

Na terenie miasta znajdują się 3 Parki miejskie zadrzewione:  

 Park położony w dolinie Krzny Południowej w trójkącie; ul. Rogalińskiego, szpital, 

koryto rzeki.  

 Park miejski, położony wzdłuż Krzny Południowej na wysokości obiektów Ośrodka 

Sportu i Rekreacji, 

 Park wchodzący w skład szpitala.  

Ponadto w mieście funkcjonują cztery ogródki działkowe:  

 Ogródek działkowy „Niedźwiadek" - położony pomiędzy ul. Międzyrzecką  

a oczyszczalnią ścieków, 

 Ogródek działkowy „Promyk" - położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Stodolną,  

 Ogródek działkowy „Słonecznik" - położony pomiędzy ul. Parkową i Al. Wojska 

Polskiego,  

 Ogródek działkowy „Kamieniak" - położony pomiędzy Al. Wojska Polskiego, ul. Armii 

Krajowej oraz korytem Krzny Południowej.  

 

Ponadto część miasta wchodzi w skład „Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu", 

który w przyszłości ma znaleźć się w obrębie „Łukowskiego Parku Krajobrazowego".  

Na zachód od Łukowa znajduje się Rezerwat Przyrody Jata, który pod względem długości 

istnienia ustępuje tylko Białowieskiemu Parkowi Narodowemu.   

 

 

3.3. Klimat 

 

Obszar Łukowa zaliczony został w obręb krainy klimatycznej Chełmsko - Podlaskiej 

wchodzącej w skład Klimatów Wielkich Dolin. Klimat na tym terenie kształtowany jest przez 

masy powietrza polarnomorskiego, polarno kontynentalnego, podzwrotnikowego oraz 

arktycznego i atlantyckiego. Ruchy mas powietrza wywołują zmiany ciśnienia 

atmosferycznego, które przy średniej 991.08 mb dla Polski, w Łukowie kształtuje się                    

w okolicach 995-1000 mb. Nad miastem przeważają wiatry z kierunków zachodnich, 

odznaczające się większą prędkością  i przynoszące wilgotne powietrze oceaniczne,  
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ze znacznym zachmurzeniem, opadami i obniżką temperatury latem oraz jej wzrostem zimą.  

Średnia roczna temperatura dla obszaru Łukowa wynosi 7-7,5°C. Roczna suma opadów 

wynosi 500 mm i jest niższa niż średnie wartości w kraju (600 mm).  Liczba dni ze śniegiem 

waha się pomiędzy 50 a 70. Najczęściej opady śnieżne występują w grudniu  i styczniu. 

Trwałość pokrywy śnieżnej wynosi 60-90 dni, przy grubości rzędu kilkunastu centymetrów.  

 

 

3.4. Demografia 

 

Miasto Łuków na koniec 2014 roku było zamieszkiwane przez 30 557 osób, z czego 15 972 

stanowiły kobiety, a 14 785 mężczyźni. Na przestrzeni lat 2008 i 2010 odnotowano wzrost 

ludności mieszkającej w Łukowie. W roku 2011 w mieście faktycznie zameldowanych było  

30 971osób i od tamtego roku do 2014 odnotowano spadek o 414 osób.   

Przyrost naturalny kształtuje liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów. W Łukowie, 

podobnie jak w całej Polsce, obserwuje się od dłuższego czasu spadek liczby urodzeń, choć i 

tak jest najwyższym w województwie lubelskim i jednym z najwyższych w Polsce.  

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców w latach 2008-2014 

Rok Liczba osób 

2008 30 435 

2009 30 437 

2010 31 108 

2011 30 971 

2012 30 827 

2013 30 757 

2014 30 557 

                                                     Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 

Pomimo tego, że na przestrzeni lat 2008–2010 można było zaobserwować wzrost przyrostu 

naturalnego ludności Łukowa, kolejne lata pokazują stały spadek wskaźnika. Tendencja ta 

jednak występuje zarówno w powiecie jak i w województwie. 
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Rysunek 3. Demografia w mieście Łuków 

 

            Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 

 

Innym wskaźnikiem determinującym liczbę mieszkańców miasta jest saldo migracji 2013 roku. 

Saldo migracji wewnętrznych w 2013 r. wynosiło -152, natomiast saldo migracji zagranicznych 

kształtowało się na poziomie 15.  

Od 2008 roku zauważalny jest ciągły wzrost salda migracji zagranicznej. Najczęściej zjawisko 

to dotyka młodych mieszkańców miasta, którzy oprócz wyjazdów zarobkowych decydują się 

także  np. na edukację poza granicami Polski. 

 

Rysunek 4. Saldo migracji mieszkańców 

 

      Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych  
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Odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w populacji w Mieście Łuków, wzrósł  

z 13,2% w 2008 roku do 17,5% w 2013 roku.  

W 2013 roku struktura ludności kształtowała się następująco:  

ogółem - 30 757 osób, w tym:  

 19,7 % - ludność w wieku przedprodukcyjnym;  

 62,8 % - ludność w wieku produkcyjnym;  

 17,5 % - ludność w wieku poprodukcyjnym. 

 

Rysunek 5. Struktura ludności 

 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 

 

3.5. Budynki użyteczności publicznej 

 

W zarządzie władz miasta znajdują się budynki użyteczności publicznej, szczególnie budynki 

szkolne i przedszkolne oraz budynki Urzędu Miasta Łuków. Ponadto uwzględniono obiekty 

będące w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Miasta Łuków. Uwzględnione obiekty 

wyszczególniono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 2. Wykaz jednostek organizacyjnych w Łukowie 

Lp. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres 
Powierzchnia 

użytkowa 
[m2] 

Sposób 
ogrzewania/przygotowania 

c.w.u. 

1. 
Zespół Szkolno – 
Przedszkolny 
+ Hala Sportowa 

ul. Partyzantów 15 4 112,3 sieciowe/ en. elektryczna 
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Szkoła + przedszkole ul. Stasia i Nel 2 1 960,7 
sieciowe + gazowe/en. 

elektryczna 

2. 
Zespół Szkół Nr 1 z oddz. 
int. 

ul. 11-go Listopada 
20 

3 367,8 sieciowe/gazowe 

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Siedlecka 56 9 538,0 gazowe/gazowe 

4. Gimnazjum Nr 2 ul. Cieszkowizna 13 4 776,1 gazowe/en. elektryczna 

5. Gimnazjum Nr 3 ul. Konarskiego 3 3 203,1 
węglowe/ gazowe + en. 

elektryczna 

6. Przedszkole Nr 1 al. Kościuszki 21B 625,4 gazowe/gazowe 

7. Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 18 625,0 gazowe/gazowe 

8. Przedszkole Nr 3 os. Chącińskiego 17 955,0 sieciowe/sieciowe 

9. Przedszkole Nr 4 os. Klimeckiego 14 625,4 sieciowe/sieciowe 

10. Przedszkole Nr 7 
os. Unitów 
Podlaskich 18 

625,4 sieciowe/sieciowe 

11. 
Łukowski Ośrodek 
Kultury 

ul. Wyszyńskiego 20 1 231,0 sieciowe/en. elektryczna 

12. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

ul. Wyszyńskiego 24 373,0 sieciowe 

Filia nr 1 Os. Chącińskiego 115,0 sieciowe 

Filia nr 2 ul. Gałczyńskiego 50,0  

Filia nr 3 
oś. Unitów 
Podlaskich 

52,7 sieciowe 

13. MOPS ul. Zdanowskiego 15   

14. Zarząd Dróg Miejskich ul. Łąkowa 8   

15. 

Ośrodek Sportu i 
Rekreacji Pawilon nr 1 

ul. Browarna 63 500,3 gazowe/en. elektryczna 

Pawilon nr 2 ul. Browarna 63 77,8 nie ogrzewane 

Garaż  63,9 nie ogrzewany 

Kasa  12,6 nie ogrzewany 

Stacja uzdatniania wody  168,3  

Kawiarnia  28,6 nie ogrzewany/en. elektr. 

Budynek administracyjny 
ul. Browarna 63 

 130,0 gazowe/gazowe 

Bud. adm. szatniowy przy 
ul. Warszawskiej –
Stadion Miejski „Orlęta” 

 229,0 gazowe/en. elektryczna 

Garaż przy stadionie 
Miejskim 

 33,0 nie ogrzewane 

Pływalnia „Delfinek”  1 588,2 gazowe/gazowe 

16. 
 

Urząd Miasta Budynek I – 
główny 

ul. Piłsudskiego 17 1 138,6 gazowe/en. elektryczna 

Budynek II ul. Browarna 65 118,0 gazowe/en. elektryczna 

Budynek III ul. Kwiatkowskiego 2 112,6 gazowe/en. elektryczna 

Budynek IV ul. Zdanowskiego 15 117,2 gazowe/en. elektryczna 

17. 

Zarząd Dróg Miejskich 
Budynek biurowo –
warsztatowy 

ul. Łąkowa 8 573,8 gazowe/en. elektryczna 

Budynek socjalno-
magazynowy 

ul. Łąkowa 8 1 416,3 gazowe/en. elektryczna 

18. 

Zakład Wodociągów 
Budynek biurowo -
administracyjny 

ul. Partyzantów 6b 394,8 sieciowe/en. elektryczna 

Budynki techniczne ul. Partyzantów 6b 844,6 sieciowe/en. elektryczna 

19. 
Zakład Kanalizacji i 
Oczyszczania Ścieków 

ul. Prusa 14 2 583,0 gazowe/en. elektryczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu Miasta 
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3.6. Zabudowa mieszkaniowa 

 

Ludność miasta Łuków w 2014 roku zamieszkiwała w 10 438 mieszkaniach usytuowanych  

w 4 324 budynkach o powierzchni użytkowej 750 514 m2. Na jedną osobę przypada 24,6 m2.  

Mieszkańcy Łukowa posiadają najczęściej mieszkania 4-izbowe, jest to tendencja stała  

i na przestrzeni ostatnich sześciu lat się nie zmieniła. 

 

Tabela 3. Ilość budynków mieszkalnych oraz powierzchnia użytkowa w latach 2008-2014 

Rok budynki [szt.] pow. użytkowa [m2] 

2008 4 064 690 758 

2009 4 122 704 735 

2010 4 150 713 939 

2011 4 208 721 822 

2012 4 247 733 426 

2013 4 283 740 638 

2014 4 324 750 514 

                                       Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 

 

Rysunek 6. Ilość budynków mieszkalnych oraz pow. użytkowa w latach 2008-2014 

  

              Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 
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3.7. Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło   

 

Na terenie miasta większość mieszkańców zaopatrywana jest we wszystkie rodzaje mediów. 

Miasto Łuków wyposażone jest w sieć gazową wysokiego i średniego ciśnienia. Przez teren 

miasta przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia Gończyce – Łuków – Siedlce, będący 

odgałęzieniem od magistrali gazowej Puławy – Warszawa. 

Nasycenie siecią gazową można uznać za zadowalające. Sukcesywnie, w miarę posiadanych 

środków finansowych prowadzone są prace mające na celu podłączenie tych części miasta 

do sieci gazowej, które nie zostały jeszcze podłączone. Długość sieci gazowej na terenie 

miasta wynosi 71,934 km. Do sieci przyłączonych jest 2543 budynki mieszkalne. Zużycie gazu 

na jednego mieszkańca na terenie miasta w 2014 roku wynosiło 142,2 m3. 

 

Tabela 4. Zużycie gazu ziemnego przez mieszkańców. 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zużycie gazu 
ziemnego [m3] 

3 972 029 4 460 887 4 221 347 4 383 599 4 478 219 4 345 205 

    Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 

 

Pomimo sukcesywnie rosnącej ilości odbiorców zużycie gazu ziemnego jest zróżnicowane. 

Mniejsze zużycie uwidacznia się głównie w latach o łagodnej zimie. Średnie zużycie gazu 

ziemnego w Łukowie na potrzeby komunalne wynosi ok. 4,3 -4,4 mln m3. 

 

Rysunek 7. Zużycie gazu ziemnego przez mieszkańców [m3] 

 

                  Źródło: Opracowanie własne 
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Zaopatrzenie miasta Łuków w energię elektryczną realizowane jest trzema liniami 

przesyłowymi (110V) relacji Elektrownia Kozienice – Stoczek Łukowski - Łuków, Łuków - 

Międzyrzec Podlaski i Łuków – Radzyń Podlaski. Na terenie miasta zlokalizowana jest stacja 

GPZ WN/SN. Sieć dystrybucyjną tworzy 100,785 km linii 15 kV, z czego 46,134 km to linie 

kablowe, a 54,651 km to linie napowietrzne. 

 

W Łukowie zainstalowane są 102 stacje transformatorowe SN/nN, wśród których 70 sztuk  

to stacje wnętrzowe, a 32 to stacje napowietrzne. Ogólna długość linii niskiego napięcia wynosi 

188,5 km, z czego 110,3 to linie napowietrzne, a 78,2 km to linie kablowe. 

Głównymi odbiorcami energii elektrycznej są gospodarstwa domowe (77%), następnie małe  

i średnie przedsiębiorstwa oraz oświetlenie uliczne (17%), gospodarstwa rolne (4,8%) oraz 

przemysł i kolejowa trakcja elektryczna (1,2%). 

W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii elektrycznej przez mieszkańców miasta  

w gospodarstwach domowych. 

 

Tabela 5. Zużycie energii elektrycznej przez mieszkańców. 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zużycie energii 
elektrycznej [MWh] 

18 658 18 982 19 112 18 718 18 888 18 016 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 

Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynosi ok. 589  kWh na  

1 mieszkańca. Łączne zużycie energii na potrzeby bytowe wynosi ok. 18 GWh.  

 

Rysunek 8. Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych latach [MWh] 

 

                  Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 6. Podsumowanie zużycia energii elektrycznej i gazu przez mieszkańców Miasta 

                 Łuków w latach 2009-2014 

Rok 
 

Liczba 
mieszkańców 

Zużycie energii 
elektrycznej na 
1 mieszkańca 

Zużycie energii 
elektrycznej w 

gospodarstwach 
domowych 

Zużycie gazu 
ziemnego na 1 

mieszkańca 

Zużycie gazu 
ziemnego w 

gospodarstwach 
domowych 

[osoba] [kWh] [kWh] [m3] [m3] 

2009 30 437 613 18 657 881,0 130,5 3 972 028,5 

2010 31 108 610,2 18 982 101,6 143,4 4 460 887,2 

2011 30 971 617,1 19 112 204,1 136,3 4 221 347,3 

2012 30 827 607,2 18 718 154,4 142,2 4 383 599,4 

2013 30 757 614,1 18 887 873,7 145,6 4 478 219,2 

2014 30 557 589,6 18 016 407,2 142,2 4 345 205,4 

 Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych. 

 

 

Na przestrzeni lat 2011-214 zauważa się zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz gazu 

ziemnego na potrzeby bytowe mieszkańców.  

 

System cieplny miasta opiera się głównie na energii wytwarzanej przez Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ponadto osiedle Klimeckiego oraz część osiedla Chącińskiego 

zasilane są z kotłowni należącej do Zakładów Mięsnych „Łmeat – Łuków” S.A. Pozostałe 

zbiorowiska mieszkańców, typu osiedlowego posiadają własne kotłownie ciepłownicze. 

Mieszkańcy zabudowy zagrodowej zaopatrują się w ciepło na potrzeby ogrzewania  

i wytwarzania ciepłej wody użytkowej z indywidualnych kotłowni opalanych węglem 

kamiennym, gazem ziemnym, olejem opałowym, l drewnem opałowym lub energią 

elektryczną. 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2011 roku wyprodukowała 154 633 GJ 

energii cieplnej zużywając 9 800 Mg węgla oraz 313 260 m3 gazu ziemnego zasilając  

28 obiektów użyteczności publicznej oraz prywatnych. W 2014 roku produkcja wyniosła 

178 561 GJ przy zużyciu 10 005 Mg węgla oraz 98 250 m3 gazu ziemnego dla 49 odbiorców 

publicznych i prywatnych. 
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Tabela 7. Ciepło dostarczone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

                 w Łukowie w 2011 r. 

L.p. Odbiorca Dostarczone ciepło [GJ] 

1 Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 121 192 

2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 14 867 

3 Szkoła Podstawowa Nr 5 3 597 

4 Medyczne Studium Zawodowe 3 280 

5 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Siedlecka 3 i 5 2 413 

6 Szkoła Podstawowa Nr 1 2 820 

7 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dmocha 5 1 556 

8 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowopijarska 16 1 669 

9 Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZGODA" 1 561 

10 Szkoła Podstawowa Nr 4 1 543 

11 Wspólnota Mieszkaniowa "WRZOS" ul. Partyzantów 10 774 

12 Przedszkole Miejskie Nr 7 605 

13 Urząd Gminy ul. Świderska 12 777 

14 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowopijarska 11 740 

15 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 2 038 

16 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 5 619 

17 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Międzyrzecka 15b 694 

18 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 13 695 

19 Parafia Przemienienia Pańskiego  699 

20 Przedszkole Integracyjne Nr 1 545 

21 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Wyszyńskiego 56 653 

22 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 11 473 

23 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 7 244 

24 PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Lublin 249 

25 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Browarna 20 35 

26 Budynek przy ul. Partyzantów 6a 159 

27 Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" 75 

28 Budynek przy ul. Piłsudskiego 26 61 

RAZEM 164 633 

Źródło: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 

W latach 2011-2014 do sieci ciepłowniczej przyłączono nowych odbiorców, co skutkowało 

zwiększeniem produkcji ciepła o ok. 8,5%. 
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Tabela 8. Ciepło dostarczone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

                 w Łukowie w 2014 r. 

L.p. Odbiorca Dostarczone ciepło [GJ] 

1 Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 123 756 

2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 12 692 

3 Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM" 7 608 

4 Medyczne Studium Zawodowe 2 998 

5 Szkoła Podstawowa Nr 5 2 615 

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Ks. G. Piramowicza 2 146 

7 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Siedlecka 3 i 5 2 139 

8 PKS w Łukowie S.A. 1 904 

9 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Międzyrzecka 41 1 787 

10 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Warszawska 2 1 526 

11 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowowpijarska 16 1 383 

12 Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZGODA" ul. Siedlecka 7b 1 304 

13 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dmocha 5 1 235 

14 Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 4) 1 213 

15 Zespół Placówek 1 168 

16 Zgromadzenie Sióstr Najświętrzej Rodziny z Nazaretu 1 154 

17 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dmocha 7 910 

18 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Międzyrzecka 15b 752 

19 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Piłsudskiego 4 717 

20 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 13 647 

21 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowopijarska 11 642 

22 Parafia Przemienienia Pańskiego 620 

23 Urząd Gminy ul. Świderska 12 613 

24 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 553 

25 Wspólnota Mieszkaniowa "WRZOS" ul. Partyzantów 10 545 

26 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 5 510 

27 Przedszkole Miejskie Nr 7 493 

28 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Wyszyńskiego 56 438 

29 Przedszkole Integracyjne Nr 1 435 

30 Przedszkole Miejskie Nr 4 416 

31 Przedszkole Miejskie Nr 3 409 

32 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wyszyńskiego 10 382 

33 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 11 374 

34 Łukowski Ośrodek Kultury ul. Wyszyńskiego 20 368 

35 Urząd Skarbowy w Łukowie 298 

36 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Siedlecka 7a 263 

37 Jakub Chruściel, Firma Usługowo Handlowa "ELBUD" 221 

38 Urząd Miasta 193 

39 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 7 179 
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40 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Browarna 28 152 

41 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Browarna 63 125 

42 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Browarna 20 111 

43 Zakład Gospodarki Lokalowej 111 

44 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie 92 

45 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Browarna 22 93 

46 Powiat Łukowski 83 

47 Budynek przy ul. Partyzantów 6a 66 

48 Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" 66 

49 Budynek ul. Piłsudskiego 26 56 

RAZEM 178 561 

Źródło: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 

3.8. Gospodarka wodno- ściekowa  

 

Na terenie miasta istnieje system poboru i zaopatrzenia w wodę. Gospodarkę wodno – 

kanalizacyjną realizuje Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie. 

Istniejący system poboru i zaopatrzenia w wodę oparty jest o ujęcie wody, stację uzdatniania 

wody z technologiami napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania, filtracji i dezynfekcji oraz 

system sieci wodociągowych. Sieć wodociągowa ma długość 145 km z 3 891 przyłączami do 

budynków mieszkalnych (dane GUS). Sieć miejska zaopatruje w wodę ponad 97% 

mieszkańców. 

 

Natomiast system kanalizacyjny miasta w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej jest systemem 

rozdzielczym (bez wód opadowych) i zasadniczo grawitacyjnym. Całkowita długość sieci 

wynosi 75,6 km. System kanalizacyjny obejmuje ok. 82% ogółu mieszkańców z siecią  

o długości ponad 106 km i  3189 przyłączami do budynków mieszkalnych. 

 

W mieście funkcjonuje 5 lokalnych przepompowni ścieków oraz jedna oczyszczalnia ścieków 

komunalnych o przepustowości 8650 m3 na dobę. Oczyszczalnia posiada stacje odwadniania 

osadów ściekowych. Ponadto w mieście funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków 

pracująca na potrzeby Zajazdu Zimna Woda. 
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3.9. Gospodarka odpadami 

.  

Miasto Łuków na swoim terenie prowadzi gospodarkę odpadami. Głównymi źródłami odpadów 

komunalnych w mieście są gospodarstwa domowe. Ilość odpadów zebranych  

z terenu miasta w 2014 roku przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 9. Ilość i rodzaj odpadów w 2014 roku 

Lp. Rodzaje odpadów Ilość odpadów [Mg] 

1. Odpady opakowaniowe zmieszane suche 674,8 

2. Odpady ze szkła 296,74 

3. Pozostałe odpady zbierane selektywnie 684,92 

4. Odpady ulegające biodegradacji 822,03 

5. popioły 410,01 

6. Odpady nieulegające biodegradacji 79,18 

7. Odpady niesegregowane (zmieszane) 4278,64 

               Źródło: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 

 

 

Do końca grudnia 2013 roku odpady składowane były na składowisku odpadów  

w Łukowie, które zostało zamknięte  z dniem 1 stycznia 2014 decyzją Marszałka Województwa 

Lubelskiego z dnia 29.11.2013 r. Planowana jest rekultywacja tego składowiska. W związku  

z powyższym toczą się negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na pozyskanie dotacji na ten cel.  Obecnie przeprowadzana jest zbiórka 

odpadów segregowanych. Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Łuków 

świadczy Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie. 

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu miasta Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Odpady 

zbierane są zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. 
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3.10. Działalność gospodarcza 

 

Miasto Łuków jest największym i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym w powiecie 

łukowskim, w którym usytuowane są zakłady przemysłowe, głównie przemysłu spożywczego, 

obuwniczego, budownictwa i przemysłu lekkiego.  

Jednym z największych pracodawców na terenie miasta na rynku lokalnym są Zakłady Mięsne 

„Łmeat – Łuków” S.A., zajmujące się przetwórstwem mięsa i wędlin. Ponadto należy wymienić 

Spółdzielnię Inwalidów „Łuksja”. Poza sferą produkcyjną, znaczącymi pracodawcami na 

lokalnym rynku pracy są podmioty działające w sferze usługowej. W mieście są 

zarejestrowane podmioty gospodarcze, z czego największą grupę stanowi branża handlowa 

45,5%, następnie usługi przemysłowe i budownictwo po 12%, dalej przedsiębiorcy wykonujący 

usługi nie materialne 9%, usługi transportowe 6,5%, a produkcją wyrobów zajmowało się 2,5% 

przedsiębiorców. 

 

Tabela 10. Podmioty gospodarcze na terenie Miasta Łuków 

Rok 

Podmioty 
gospodarcze 
wpisane do 

rejestru REGON 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

Podmioty nowo 
zarejestrowane 

ogółem 

[szt.] 

2011 3412 2840 275 

2012 3413 2845 326 

2013 3435 2856 292 

2014 3457 2862 316 
                    Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 

Rolnictwo na terenie miasta ma znaczenie marginalne. Dominują gospodarstwa małe  

o charakterze działalności indywidualnej na działkach przyzagrodowych. 

 

 

3.11. Transport i komunikacja 

 

Miasto Łuków usytuowanie jest pod względem komunikacyjnym – na trasie Paryż – Moskwa, 

we wschodniej części Polski, blisko największego przejścia granicznego na wschód (Brześć 

80 km) i blisko dużych aglomeracji :Warszawa - 115 km, Lublin - 100 km, Biała Podlaska -  

60 km i Siedlce – 28km. 
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Łuków spełnia ważną funkcję regionalnego węzła komunikacyjno-transportowego. 

W mieście zbiegają się 3 kierunki dróg krajowych oraz 3 kierunki dróg wojewódzkich  

o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków linii kolejowych (w kierunku Warszawy, Lublina, 

Terespola, Dęblina, Pilawy). Istniejący układ drogowy na terenie miasta obejmuje cztery 

kategorie dróg publicznych tj. drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie. 

 

Układ dróg krajowych znajdujących się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad obejmuje drogę krajową nr 63 przebiegającą ulicami Radzyńska, Wyszyńskiego, 

Piłsudskiego, Siedlecka, Trzaskoniec oraz drogę krajową nr 76 obejmującą ulice Warszawską 

i Łapiguz. Łączna długość dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta Łuków 

wynosi 8 km. Drogi krajowe spełniają ważną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, z uwagi 

na ich funkcje tranzytowe. Stanowią one główne drogi przejazdowe przez Łuków. Natomiast 

drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto znajdują się w zarządzie Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej o łącznej długości  

7 km. Obejmują one ulice Międzyrzecką, Żelechowską oraz Świderską. Ponadto na terenie 

Łukowa znajdują się ulice powiatowe zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie. 

Łączna długość wynosi 24 km. Drogi te, podobnie jak drogi wojewódzkie spełniają istotną rolę, 

uzupełniając układ dróg wyjazdowych z miasta na tereny ościenne. Jednakże najliczniejszą 

grupę stanowią drogi miejskie. Drogi te pozostają w Zarządzie Dróg Miejskich. Obsługują one 

centrum miasta, tereny osiedli mieszkaniowych oraz tereny użytkowane na cele gospodarcze. 

Łączna długość dróg miejskich wynosi 65 km. 

 

Większość dróg na terenie miasta Łuków wymagają renowacji, modernizacjii remontów. 

Łuków nie posiada komunikacji miejskiej. Jej funkcję spełnia miejscowe przedsiębiorstwo 

PKS, przewożące pasażerów piętnastoma liniami tzw. komunikacji lokalnej. Przez miasto 

przebiegają również szlaki kolejowe: transeuropejska magistrala kolejowa Berlin – Warszawa 

– Łuków - Brześć, z której w Łukowie odgałęzia się linia tranzytowa, biegnąca w kierunku 

Skierniewic oraz linie kolejowe z Łukowa w kierunkach:   Częstochowy, Pilawy, Dęblina, 

Siedlec – Warszawy, Terespola oraz Lublina. 

 

 

Transport publiczny 

Średni ruch dobowy pojazdów po drogach krajowych i wojewódzkich na terenie miasta  

pokazano w tabeli poniżej. 
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Tabela 11. Średni dobowy ruch pojazdów po drogach krajowych i wojewódzkich  

                   na terenie Miasta Łuków 

Rodzaj pojazdu 
Ilość pojazdów 
w ciągu doby 

[szt.] 

samochody osobowe 4548 

pojazdy dwukołowe 64 

ciężkie pojazdy 212 

autobusy 32 

ciągniki 16 
                                       Źródło: Według Raportu GDDKiA o natężeniu ruchu pojazdów 

W ciągu roku przez miasto po drogach krajowych i wojewódzkich przejeżdża ok. 1 778 280 

różnego rodzaju pojazdów. 

 

Transport gminny 

Transport gminny objęty niniejszym planem jest użytkowany przez następujące jednostki: 

Szkoła Podstawowa Nr 5, Łukowski Ośrodek Kultury, Zarząd Dróg Miejskich, Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, Zakład Gospodarki Lokalowej, Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. 

z o.o. 

 

Transport prywatny i komercyjny 

Liczbę pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Łuków w latach 2011 i 2014   

z podziałem na stosowany rodzaj paliwa zestawiono w poniższych tabelach.  

 

Tabela 12. Ilość zarejestrowanych pojazdów na terenie Miasta Łuków w 2011 roku 

Rodzaj pojazdu 

Rodzaj paliwa 

razem 
benzyna 

olej 
napędowy 

gaz 
płynny/ziemny 

energia 
elektryczna 

[szt.] 

samochód osobowy 8 817 3 953 4 1 12 775 

samochód 
ciężarowy 

690 2 125   2 2 817 

samochód inny 33 1     34 

samochód sanitarny 10 4     14 

samochód 
specjalny 

34 111   2 147 

motocykl 1 335   2   1 337 

autobus 8 97     105 

RAZEM 10 927 6 291 6 5 17 229 

Źródło: Dane Urząd Miasta Łuków 
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Łącznie na terenie miasta w 2011 roku zarejestrowanych było 17 229 pojazdów. Są to głównie 

samochody osobowe, stanowiące ponad 74 % zarejestrowanych pojazdów. 

 

Tabela 13. Ilość zarejestrowanych pojazdów na terenie Miasta Łuków w 2014 roku 

Rodzaj pojazdu 

Rodzaj paliwa 

razem 
benzyna olej napędowy 

gaz 
płynny/ziemny 

energia 
elektryczna 

[szt.] 

samochód 
osobowy 

8 887 4 847 4 1 13 739 

samochód 
ciężarowy 

700 2 354   2 3 056 

samochód inny 44 1     45 

samochód 
sanitarny 

9 5     14 

samochód 
specjalny 

35 129   2 166 

motocykl 1 530       1 530 

autobus 8 104     112 

RAZEM 11 213 7 440 4 5 18 662 

Źródło: Dane Urząd Miasta Łuków 

 

Łącznie na terenie miasta w 2014 roku zarejestrowanych było 18 662 pojazdów. W ciągu  

3 lat przybyło ponad 8 % pojazdów zarejestrowanych w mieście, z czego ok. 6% stanowiły 

samochody osobowe. 

Rysunek 9. Rodzaje pojazdów użytkowanych przez mieszkańców miasta 

 

                 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru pojazdów 
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3.12. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii 

 

Na terenie miasta Łuków wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest znikome. Istnieje 

jedynie kilka instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych prywatnych. 

 

4. Bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla 

 

4.1. Zakres inwentaryzacji 

 

Inwentaryzacja  emisji gazów cieplarnianych  obejmuje  swoim  zakresem  emisje  dwutlenku  

węgla budynków gminnych i mieszkalnych, oświetlenia ulicznego oraz transportu 

samochodowego odbywającego się po drogach na terenie miasta.  Wielkość  emisji  została  

określona  na  podstawie  końcowego zużycia  energii. Obliczeń  emisji  dokonano  według 

wytycznych Porozumienia Burmistrzów, biorąc pod uwagę zużycie energii finalnej we 

wskazanych  latach.  

 

Wyniki inwentaryzacji pozwalają na identyfikację głównych antropogenicznych źródeł emisji 

gazów cieplarnianych  (CO2 )  oraz  na  nadanie  priorytetów  odpowiednim działaniom   

na rzecz redukcji tychże emisji. Inwentaryzacja uwzględnia następujące emisje wynikające  

z zużycia energii:  

 emisje bezpośrednie wynikające ze spalania paliw – budynki, urządzenia, wyposażenie 

i transport,  

 emisje (pośrednie) wynikające z zużycia energii elektrycznej.  

 

Kluczowym zagadnieniem jest wybór roku bazowego. Rok bazowy jest rokiem,  

w stosunku do którego władze lokalne będą się starały ograniczyć wielkość emisji CO2  

do 2020 roku. Według wytycznych do opracowania planów zrównoważonej energii zaleca się, 

by jako rok bazowy wybrać 1990 rok, gdyż właśnie ten rok stanowi punkt wyjścia dla celów 

redukcyjnych przyjętych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE oraz w Protokóle  

z Kioto. Dzięki temu możliwe będzie porównanie rezultatów w zakresie redukcji emisji 

osiągniętych na szczeblu unijnym oraz lokalnym. W mieście Łuków uzyskanie danych  

z tak odległego okresu jest praktycznie niemożliwe, gdyż władze lokalne nie dysponują danymi 

umożliwiającymi sporządzenie inwentaryzacji emisji dla 1990 roku. Dlatego za najbardziej 
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wiarygodne dla gminy uznano dane z roku 2011 i przyjęto ten rok za rok bazowy. Natomiast 

jako rok porównawczy przyjęto 2014.  

Inwentaryzacją objęto wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające z zużycia energii 

finalnej na obszarze 35,75 km2 w granicach administracyjnych miasta Łuków.  

 

4.2. Źródła danych  

 

W celu określenia emisji wykorzystano następujące źródła danych: 

dane udostępnione przez Urząd Miasta Łuków, 

 dane dostępne w statystyce publicznej (GUS), 

 z faktur za media energetyczne, 

W tabeli 14. umieszczono sposób oszacowania zużycia energii dla poszczególnych  

obiektów.  

 

Tabela 14. Sposób oszacowania emisji w poszczególnych kategoriach 

Rodzaj obiektu Sposób oszacowania zużycia energii 

Budynki, 
wyposażenie/urządzenia  
komunalne 

 zużycie energii elektrycznej podano na podstawie wielkości 
zużycia dla poszczególnych obiektów, 

 zużycie gazu podano na podstawie wielkości zużycia, 

 zużycie ciepła podano na podstawie wielkości zużycia. 

Budynki mieszkalne 
 

 zużycie węgla kamiennego oszacowano na podstawie 
aproksymacji informacji uzyskanej od grupy mieszkańców, 

 zużycie gazu podano na podstawie informacji uzyskanej od 
mieszkańców zużywających gaz na potrzeby ogrzewania oraz 
danych GUS, 

 zużycie energii elektrycznej na podstawie danych GUS, 

Oświetlenie uliczne na 
terenie miasta Łuków  

 zużycie energii elektrycznej podano na podstawie wielkości 
zużycia, 

Transport 

 zużycie paliw transportu gminnego podano na podstawie 
informacji uzyskanej od pracowników gminy, 

 zużycie paliw samochodów mieszkańców gminy oszacowano na 
podstawie przeciętnego korzystania z transportu w ciągu roku, 

 zużycie paliw transportu samochodowego po drogach krajowych 
i wojewódzkich oszacowano na podstawie natężenia ruchu 
samochodowego na terenie miast. 

Źródło: Opracowanie własne 
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4.3. Metodologia obliczeń 

 

W celu inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przyjęto następujące założenia 

metodyczne: 

 jako rok bazowy BEI przyjęto 2011; jest to pierwszy rok po 1990, dla którego dostępne 

są wiarygodne jednolite dane z możliwością dalszego monitorowania w ten sam 

sposób,  

 jako rok dla inwentaryzacji pośredniej MEI wybrano 2014, 

 wykorzystano dwie podstawowe metody opracowania inwentaryzacji: 

 tam gdzie były dostępne szczegółowe dane źródłowe metodę „bottomup”  

(od szczegółu do ogółu),  

 tam gdzie były dostępne dane jedynie ogólne wielkości metodę „top down”  

(od ogółu do szczegółu), 

 w inwentaryzacji uwzględniono emisję CO2 oraz pominięto emisję innych gazów 

cieplarnianych takich jak CH4, N2O (zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów), 

 zużycie energii końcowej wyznaczono zgodnie z uwzględnieniem wartości  

opałowych zawartych w tabeli 16. 

 Wykorzystano standardowe współczynniki emisji zgodnie z zasadami IPCC.   

Do obliczeń wielkości emisji CO2 wynikających z zużycia paliw wykorzystano następujący wzór 

obliczeniowy:  

ECO2 = C·EF 

gdzie: 

ECO2  – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]  

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh] 

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2 /MWh]. 

 

Tabela 15. Zastosowane wskaźniki 

Lp. Rodzaj paliwa Przelicznik Jednostka 

1. olej opałowy 0,840 kg/litr 

2. olej napędowy 0,840 kg/litr 

3. benzyna silnikowa 0,755 kg/litr 

4. gaz ziemny 0,740 kg/m3 

5. drewno 650 kg/m3 

                             Źródło: KOBiZE 
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Tabela 16. Wartości opałowe 

Lp. Rodzaj paliwa Wartość opałowa Jednostka 

1. olej opałowy 11,200 MWh/Mg 

2. olej napędowy 11,900 MWh/Mg 

3. benzyna silnikowa 12,300 MWh/Mg 

4. gaz ziemny 13,300 MWh/Mg 

5. węgiel kamienny 7,400 MWh/Mg 

6. drewno 4,330 MWh/Mg 

7. Ciepło sieciowe 0,278 MWh/GJ 

                             Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) wg KOBiZE 

 

W celu obliczenia emisji CO2 przyjęto standardowe współczynniki emisji według IPCC 2006 

zestawione w tabeli 17. 

 

Tabela 17. Standardowe współczynniki emisji  

Lp. Rodzaj paliwa Wskaźnik emisji CO2 Jednostka 

1. olej opałowy 0,279 MgCO2/MWh 

2. olej napędowy 0,267 MgCO2/MWh 

3. benzyna silnikowa 0,249 MgCO2/MWh 

4. gaz ziemny 0,202 MgCO2/MWh 

5. węgiel kamienny 0,354 MgCO2/MWh 

6. energia elektryczna  0,812 MgCO2/MWh 

7. drewno 0,395 MgCO2/MWh 

8. ciepło sieciowe 0,09413 MgCO2/GJ 

                            Źródło: Wskaźniki emisji CO2 (WE) wg KOBiZE 

 

 

4.4. Zużycie energii i emisja CO2 w poszczególnych sektorach 

 

Do analizy zużycia energii i określenia emisji CO2 wyodrębnione zostały następujące sektory: 

budynki gminne i budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne, transport gminny i lokalny (prywatny 

i komercyjny) oraz transport publiczny. 
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Rysunek 10. Sektory przyjęte do analiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

4.5. Sektor budynków użyteczności publicznej 

 

Sektor obejmuje budynki użyteczności publicznej, którymi zarządzanie leży w kompetencjach 

władz miasta ewentualnie jednostek podległych. System grzewczy w budynkach oparty jest 

głównie na ogrzewaniu indywidualnym z kotłowni gazowych. Duży udział w ogrzewaniu 

posiada również ciepło sieciowe dostarczane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

w Łukowie. W ostatnich latach wykonane zostały prace termomodernizacyjne  

następujących budynków: 

 szkolno – przedszkolnego przy ul. Partyzantów 15 w 2012 r., 

 szkolno – przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel 2 w 2014 r., 

 sali gimnastycznej i łącznika przy ul. Partyzantów 15 w 2015 r. 

 

Tabela 18. Zużycie energii z paliw w 2011 r. 

Wyszczególnieni
e 

Zużycie energii [MWh] Łączne 
Zużycie 
energii 
[MWh] 

Energia 
elektryczn

a  
Gaz 

Węgiel 
kamienny 

Olej 
opałowy 

Drewno 
opałow

e 

Ciepło 
sieciow

e 

Budynki 
użyteczności 
publicznej 

4 343,96 
5 

287,22 
499,35 79,42 222,35 3 099,14 

13 
531,45 

Źródło: Urząd Miasta  Łuków 
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Tabela 19. Zużycie energii z paliw w 2014 r. 

Wyszczególnieni
e 

Zużycie energii [MWh]  Łączne 
Zużycie 
energii 
[MWh] 

Energia 
elektryczn

a 
Gaz 

Węgiel 
kamienny 

Olej 
opałowy 

Drewno 
opałow

e 

Ciepło 
sieciow

e 

Budynki 
użyteczności 
publicznej 

4 301,58 4 538,85 462,87 112,65 151,98 2 523,41 
12 

091,34 

Źródło: Urząd Miasta  Łuków 

Zużycie energii przez budynki użyteczności publicznej w 2014 roku kształtuje się na poziomie 

ok. 12 091,34 MWh i od 2011 zmalało o 10,6%. 

Największy udział w zużyciu energii w budynkach użyteczności publicznej ma gaz ziemny – 

39%, następnie energia elektryczna – 32% i ciepło sieciowe – 23%. Zużycie gazu w 2014  

w stosunku do roku 2011 zmalało o ok. 14,1%. 

 

Rysunek 11. Zużycie energii [MWh] według zużycia paliw w 2011 r. 

 
                        Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 12. Zużycie energii [MWh] według zużycia paliw w 2014 r. 

 
                       Źródło: Opracowanie własne 
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Największy udział w emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej ma zużycie energii 

elektrycznej, stanowiąc ok. 40,5 % emisji ogółem w 2011 roku oraz 36,7 % w roku 2014.  

 

Tabela 20. Emisja CO2 w 2011 r. 

Wyszczególnienie 

Emisja CO2 [MgCO2]  
Łączna 

emisja CO2 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno 
opałowe 

Ciepło 
sieciowe 

Budynki 
użyteczności 
publicznej 

3 527,30 1 068,02 176,77 22,16 87,83 1 049,36 5 931,43 

Źródło: Urząd Miasta Łuków 

 

 

Tabela 21. Emisja CO2 w 2014 r. 

Wyszczególnienie 

Emisja CO2 [MgCO2]  
Łączna 

emisja CO2 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno 
opałowe 

Ciepło 
sieciowe 

Budynki 
użyteczności 
publicznej 

3 492,88 916,85 163,86 31,43 60,03 854,42 5 519,47 

Źródło: Urząd Miasta Łuków 

 

 

Rysunek 13. Emisja CO2 [MgCO2] według zużycia paliw w 2011 r. 

 
                       Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 14. Emisja CO2 [Mg CO2] według zużycia paliw w 2014 r. 

 
                       Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Emisja CO2 z zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej zmniejszyła się w ciągu lat 

2011-2014 o ok. 6,4 %. 

 

Rysunek 15. Zużycie energii [MWh] w 2011  

                      i 2014 r. 

Rysunek 16. Emisja CO2 [MgCO2] w 2011  

                      i 2014 r. 

  
  Źródło: Opracowanie własne  Źródło: Opracowanie własne 

 

 

4.6. Inwentaryzacja emisji z oświetlenia ulicznego 

 

Na terenie miasta Łuków zlokalizowanych jest łącznie 3972 lamp oświetleniowych, z czego  

3 262 to lampy sodowe, a 710 to lampy rtęciowe. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia wynosiło w 2014 roku 2 465,21 powodując emisję CO2 na poziomie 2 001,75 MgCO2. 
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Tabela 22. Zużycie energii i emisja CO2  w 2011 r. przez  oświetlenie uliczne. 

Oświetlenie uliczne 2011 r. 

Rodzaj 
lampy 

Ilość lamp 
[szt.] 

Zużycie energii w 
2011 [MWh/rok] 

Wskaźnik emisji CO2 dla 
energii elektrycznej 

[Mg/MWh] 

Emisja CO2 w 
2011 [MgCO2/rok] 

Sodowe 3262 
2 542,99 0,812 2 064,91 

Rtęciowe 710 

Źródło: Urząd Miasta Łuków 

 

 

Tabela 23. Zużycie energii i emisja CO2 w 2014 r. z oświetlenia ulicznego. 

Oświetlenie uliczne 2014 r. 

Rodzaj 
lampy 

Ilość lamp 
[szt.] 

Zużycie energii w 
2014 [MWh/rok] 

Wskaźnik emisji CO2 dla 
energii elektrycznej 

[MgCO2/MWh] 

Emisja CO2 w 
2014 [MgCO2/rok] 

Sodowe 3262 
2 465,21 0,812 2 001,75 

Rtęciowe 710 

Źródło: Urząd Miasta Łuków 

 

 

Rysunek 17. Zużycie energii [MWh] przez oświetlenie uliczne w 2011 i 2014 r. 

 

                                      Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 18. Emisja CO2 [MgCO2] przez oświetlenie uliczne w 2011 i 2014 r. 

 

                                      Źródło: Opracowanie własne 
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Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w 2014 roku zmniejszyło się w 

stosunku do 2011 roku o ok. 3,05 % powodując obniżenie emisji CO2 o ok. 3,05 %.  

 

 

4.7. Inwentaryzacja emisji z budynków mieszkalnych 

 

Na terenie miasta mieszkańcy zamieszkują głównie w budynkach wielorodzinnych 

ogrzewanych ciepłem sieciowym, które stanowi ok. 30% w zużyciu energii w budynkach 

mieszkalnych. Budynki jednorodzinne ogrzewane są głównie z kotłowni indywidualnych  

opalanych węglem kamiennym i gazem sieciowym. 

 

Tabela 24. Zużycie energii w 2011 r. 

Wyszczególnienie 

Zużycie energii [MWh] z poszczególnych paliw w 2011 r. Łączne 
zużycie 
energii 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno 
opałowe 

Ciepło 
sieciowe 

Budynki 
mieszkalne 

19 112,00 41 546,50 44 411,10 98,24 4 221,75 47 082,91 156 472,50 

Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych 

 

 

Tabela 25. Zużycie energii w 2014 r. 

Wyszczególnienie 

Zużycie energii [MWh] z poszczególnych paliw w 2014 r. Łączne 
zużycie 
energii 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno 
opałowe 

Ciepło 
sieciowe 

Budynki 
mieszkalne 

18 016,00 42 765,51 43 623,00 131,47 5 066,10 47 151,02 156 753,10 

Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych. 

 

 

Zużycie energii w budynkach mieszkalnych w latach 2011 -2014 kształtuje się na tym samym 

poziomie. Nastąpił wzrost o ok. 0,18 %. 
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Rysunek 19. Zużycie energii [MWh] według zużycia paliw w 2011 r. 

 

                          Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rysunek 20. Zużycie energii [MWh] według zużycia paliw w 2014 r. 

 

                         Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Tabela 26. Emisja CO2 z paliw w 2011 r. 

Wyszczególnienie 

Emisja CO2 z poszczególnych paliw [MgCO2] w 2011 r. 
Łączna 

emisja CO2 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno 
opałowe 

Ciepło 
sieciowe 

Budynki 
mieszkalne 

15 518,94 8 392,39 15 721,53 27,41 1 667,59 15 942,14 57 270,00 

Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych. 
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Tabela 27. Emisja CO2 z paliw w 2014 r. 

Wyszczególnienie 

Emisja CO2 z poszczególnych paliw [MgCO2] w 2014 r. 
Łączna 

emisja CO2 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno 
opałowe 

Ciepło 
sieciowe 

Budynki 
mieszkalne 

14 628,99 8 638,63 15 442,54 36,68 2 001,11 15 965,20 56 713,16 

Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych. 

 

 

Rysunek 21. Emisja CO2 [MgCO2] według zużycia paliw w 2011 r. 

 

                         Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rysunek 22. Emisja CO2 [MgCO2] według zużycia paliw w 2014 r. 

 

                         Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 23. Zużycie energii [MWh] w 2011  
                      i 2014 r. 

Rysunek 24. Emisja CO2 [MgCO2] w 2011  

                       i 2014 r. 

  

  Źródło: Opracowanie własne   Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Największy udział w emisji CO2 w wyniku zużycia energii w budynkach mieszkalnych posiada 

ciepło sieciowe ok. 28%, następnie węgiel kamienny ok. 27% oraz energia elektryczna ok.  

26%. Poziom emisji w 2014 roku w stosunku do 2011 zmalał o ok. 1%. 

 

 

4.8. Inwentaryzacja emisji z przedsiębiorstw 

 

W zużyciu energii w sektorze przedsiębiorstw uwzględniono głównie przedsiębiorstwa 

handlowo – usługowe. Zużycie energii i paliw oszacowano na podstawie danych GUS. 

 

Tabela 28. Zużycie energii z paliw w 2011 r. 

Wyszczególnienie 

Zużycie energii [MWh] z poszczególnych paliw w 2011 r. Łączne 
zużycie 
energii 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Benzyna 

Olej 
napędowy 

Ciepło 
sieciowe 

Przedsiębiorstwa 27 400,00 10 609,68 78 440,00 117,01 8 901,24 4 133,03 129 600,95 

Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych. 

 

 

Tabela 29. Zużycie energii z paliw w 2014 r. 

Wyszczególnienie 

Zużycie energii [MWh] z poszczególnych paliw w 2014 r. Łączne 
zużycie 
energii 

Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Benzyna 

Olej 
napędowy 

Ciepło 
sieciowe 

Przedsiębiorstwa 28 250,00 10 895,09 64 380,00 137,44 10 200,52 3 528,38 117 391,43 

Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych. 

156 300,00

156 400,00

156 500,00

156 600,00

156 700,00

156 800,00

2011 2014

56 400,00

56 600,00

56 800,00

57 000,00

57 200,00

57 400,00

2011 2014



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków 

 
 

str. 65 

 

Rysunek 25. Zużycie energii [MWh] według zużycia paliw w 2011 r. 

 

                    Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rysunek 26. Zużycie energii [MWh] według zużycia paliw w 2014 r. 

 

                   Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Tabela 30. Emisja CO2 z paliw w 2011 r. 

Wyszczególnienie 

Emisja CO2 z poszczególnych paliw [MgCO2] w 2011 r. 
Łączna 

emisja CO2 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Benzyna 

Olej 
napędowy 

Ciepło 
sieciowe 

Przedsiębiorstwa 22 248,80 2 143,15 27 767,76 29,14 2 376,63 1 399,43 55 964,91 

Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych. 
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Tabela 31. Emisja CO2 z paliw w 2014 r. 

Wyszczególnienie 

Emisja CO2 z poszczególnych paliw [MgCO2] w 2014 r. 
Łączna 

emisja CO2 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Benzyna 

Olej 
napędowy 

Ciepło 
sieciowe 

Przedsiębiorstwa 22 939,00 2 200,81 22 790,52 34,22 2 723,54 1 194,70 51 882,79 

Źródło: GUS  Bank Danych Lokalnych. 

 

 

Rysunek 27. Emisja CO2 [MgCO2] według zużycia paliw w 2011 r. 

 

                    Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rysunek 28. Emisja CO2 [MgCO2] według zużycia paliw w 2014 r. 

 

                   Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 29. Zużycie energii [MWh] w 2011  
                      i 2014 r. 

Rysunek 30. Emisja CO2 [MgCO2] w 2011  

                       i 2014 r. 

  

 Źródło: Opracowanie własne  Źródło: Opracowanie własne 

 

Największy udział w emisji CO2 w sektorze przedsiębiorstw wykazuje zużycie energii 

elektrycznej, stanowiąc ok. 44,2%. 

 

 

4.9. Inwentaryzacja emisji z transportu  

 

Zużycie energii oraz emisję CO2 w wyniku spalania paliw określono dla środków transportu 

będących w posiadaniu jednostek podległych miastu, środków transportu będących  

w posiadaniu mieszkańców miasta oraz transportu publicznego po drogach krajowych oraz 

wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta. 

 

4.9.1. Transport gminny 

 

Zużycie energii przez środki transportu będące w użytkowaniu jednostek wyznaczono  

na podstawie zużycia paliw. 

 

Tabela 32. Zużycie paliw transportowych przez jednostki organizacyjne. 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
Zużycie paliwa [MWh] w 

2011 r. 
Zużycie paliwa [MWh] w 

2014 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 5 2,04 2,04 

Łukowski Ośrodek Kultury 8,08 0,00 

Zarząd Dróg Miejskich 690,92 611,70 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 20,88 12,30 
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Zakład Gospodarki Lokalowej 9,80 23,11 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii 
Komunalnej Sp. z o.o. 

988,97 966,26 

RAZEM 1 720,69 1 615,41 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Tabela 33. Emisja CO2 ze zużycie paliw transportowych przez jednostki organizacyjne 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
Emisja Co2 [MgCO2]  

w 2011 r. 
Emisja Co2 [MgCO2]  

w 2014 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 5 0,51 0,51 

Łukowski Ośrodek Kultury 2,01 0,00 

Zarząd Dróg Miejskich 182,91 161,69 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 5,46 3,21 

Zakład Gospodarki Lokalowej 2,62 6,17 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii 
Komunalnej Sp. z o.o. 

263,54 257,26 

RAZEM 457,04 428,84 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zużycie energii przez transport gminny w 2014 w stosunku do roku 2011 zmalało o ok. 6,1 % 

powodując zmniejszenie emisji CO2 o ok. 6,1 %.  

 

 

4.9.2. Transport prywatny i komercyjny 

 

Zużycie energii przez środki transportu oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych 

pojazdów, przeciętnego zużycia paliwa przez poszczególne rodzaje pojazdów oraz ilości 

przejechanych kilometrów w obrębie miasta. 

 

Tabela 34. Zużycie paliw przez transport prywatny i komercyjny. 

Rodzaj pojazdu 
Zużycie paliwa [MWh] 

w 2011 r. 
Zużycie paliwa [MWh] 

w 2014 r. 

samochód osobowy 17 009,47 18 246,00 

samochód ciężarowy 17 697,75 19 255,91 

samochód inny 46,20 61,12 
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samochód sanitarny 104,74 105,30 

samochód specjalny 624,28 707,16 

motocykl 453,51 518,60 

autobus 495,33 528,53 

RAZEM 36 431,29 39 422,63 

                    Źródło: Urząd Miasta Łuków 

 

 

Tabela 35. Emisja CO2 ze zużycia paliw w transporcie prywatnym i komercyjnym. 

Rodzaj pojazdu 
Emisja CO2 

[MgCO2/rok] w 2011 r. 
Emisja CO2 [MgCO2/rok]  

w 2014 r. 

samochód osobowy 4 325,88 4 654,33 

samochód ciężarowy 4 657,94 5 073,00 

samochód inny 11,53 15,24 

samochód sanitarny 26,65 26,93 

samochód specjalny 164,19 186,25 

motocykl 112,88 129,13 

autobus 131,62 140,48 

RAZEM 9 430,69 10 225,36 

                  Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rysunek 31. Emisja CO2 [MgCO2] wynikająca ze zużycia paliw w transporcie prywatnym  
                       i komercyjnym w 2011 r. 

 

              Źródło: Opracowanie własne 
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Ilość zarejestrowanych pojazdów w mieście będących w użytkowaniu mieszkańców w latach 

2011- 2014 zwiększyła się  powodując zwiększenie zużycia energii o ok. 8,2 %, a tym samym 

zwiększenie emisji CO2 o ok. 8,4 %. 

 

4.9.3. Transport publiczny 

 

Zużycie paliw transportu publicznego oszacowano na postawie określonego natężenia ruchu 

po drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie miasta oraz rodzaju pojazdów  

i przeciętnego zużycia przez nich paliw. 

 

Tabela 36. Zużycie energii przez transport publiczny 

Rodzaj pojazdu 
Zużycie energii [MWh]  

w 2011 r. 
Zużycie energii [MWh]  

w 2014 r. 

samochody osobowe 8 613,96 10 767,45 

pojazdy dwukołowe 55,53 69,42 

ciężkie pojazdy 1 475,20 1 844,00 

autobusy 218,19 272,74 

ciągniki 93,40 116,75 

RAZEM 10 456,28 13 070,36 

                Źródło: Opracowanie własne na podst. Raportu GDDKiA o natężeniu ruchu pojazdów 

 

 

Tabela 37. Emisja CO2 z zużycia paliw w transporcie publicznym. 

Rodzaj pojazdu 
Emisja CO2 [MgCO2]  

w 2011 r. 
Emisja CO2 [MgCO2]  

w 2014 r. 

samochody osobowe 2 197,64 2 747,04 

pojazdy dwukołowe 13,83 17,29 

ciężkie pojazdy 393,88 492,35 

autobusy 58,26 72,82 

ciągniki 24,94 31,17 

RAZEM 2 688,54 3 360,67 

               Źródło: Opracowanie własne na podst. Raportu GDDKiA o natężeniu ruchu pojazdów  
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Rysunek 32. Emisja CO2 [MgCO2] wynikająca ze zużycia paliw w transporcie publicznym  

                       w 2011 r. 

 
                            Źródło: Opracowanie własne 

 

Natężenie ruchu po drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie miasta wzrasta powodując 

zwiększenie emisji CO2 w latach 2011 – 2014 o ok. 25 %. 

 

 

5. Podsumowanie bazowej inwentaryzacji zużycia energii  

oraz emisji CO2 

 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zużycia paliw i emisji CO2 na terenie miasta 

największe zużycie energii, a w związku z tym emisję CO2 wykazują budynki mieszkalne,  

a następnie sektor przedsiębiorstw, głównie usługowo – handlowe. 

 

Tabela 38. Podsumowanie bazowej inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji CO2 

Sektor 
Zużycie energii [MWh/rok] Emisja CO2 [MgCO2/rok] 

2011 2014 2011 2014 

Budynki użyteczności 
publicznej 

13 531,45 12 091,34 5 931,43 5 519,47 

Budynki mieszkalne 156 472,50 156 753,10 57 270,00 56 713,16 

Przedsiębiorstwa 129 600,95 117 391,43 55 964,91 51 882,79 

Transport prywatny 36 431,29 39 422,63 9 430,69 10 225,36 

Transport gminny 1 720,69 1 615,41 457,04 428,84 

Transport publiczny 10 456,28 13 070,36 2 688,54 3 360,67 

Oświetlenie publiczne 2 542,99 2 465,21 2 064,91 2 001,75 

Łącznie  350 756,15 342 809,48 133 807,53 130 132,03 

    Źródło: Opracowanie własne 
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W latach 2011 – 2015 na terenie miasta zużycie energii zmalało o ok. 2,26 % powodując 

zmniejszenie emisji CO2 o ok. 2,7 %.  

W poniższych Tabelach 39. oraz 40. przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące 

podsumowania bazowej inwentaryzacji emisji CO2 z podziałem na sektory zużywające 

poszczególne rodzaje paliw w latach 2011 i 2014. 
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Tabela 39. Zużycie energii [MWh] oraz emisja CO2 [MgCO2] na terenie Miasta Łuków w 2011 r. 

Sektor 

Zużycie energii [MWh] w 2011 r. 

 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno Benzyna 

Olej 
napędowy 

Gaz 
płynny 

Ciepło 
sieciowe 

Łącznie sektory 

Budynki użyteczności 
publicznej 

4 343,96 5 287,22 499,35 79,42 222,35       3 099,14 13 531,45 

Budynki mieszkalne 19 112,00 41 546,50 44 411,10 98,24 4 221,75       47 082,91 156 472,50 

Przedsiębiorstwa 27 400,00 10 609,68 78 440,00     117,01 8 901,24   4 133,03 129 600,95 

Transport prywatny           16 440,44 19 982,65 8,19   36 431,29 

Transport gminny           132,41 1 588,29     1 720,69 

Transport publiczny           5 738,41 4 717,88     10 456,28 

Oświetlenie publiczne 2 542,99                 2 542,99 

Łącznie wszystkie paliwa 53 398,95 57 443,39 123 350,45 177,66 4 444,10 22 428,26 35 190,06 8,19 54 315,08 350 756,15 

Sektor 

Emisja CO2 wynikająca ze zużycia energii [MgCO2] w 2011 r. 

 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno Benzyna 

Olej 
napędowy 

Gaz 
płynny 

Ciepło 
sieciowe 

Łącznie sektory 

Budynki użyteczności 
publicznej 

3 527,30 1 068,02 176,77 22,16 87,83       1 049,36 5 931,43 

Budynki mieszkalne 15 518,94 8 392,39 15 721,53 27,41 1 667,59       15 942,14 57 270,00 

Przedsiębiorstwa 22 248,80 2 143,15 27 767,76     29,14 2 376,63   1 399,43 55 964,91 

Transport prywatny           4 093,67 5 335,37 1,65   9 430,69 

Transport gminny           32,97 424,07     457,04 

Transport publiczny           1 428,86 1 259,67     2 688,54 

Oświetlenie publiczne 2 064,91                 2 064,91 

Łącznie wszystkie paliwa 43 359,95 11 603,57 43 666,06 49,57 1 755,42 5 584,64 9 395,74 1,65 18 390,93 133 807,53 

Źródło: Opracowanie własne 
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  Rysunek 33. Procentowy podział zużycia paliw [MWh] w 2011 r. Rysunek 34. Procentowy podział Emisji CO2 [MgCO2] w 2011 r.  

  
 Źródło: Opracowanie własne   Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 40. Zużycie paliw [MWh] oraz Emisja CO2 [MgCO2] na terenie Miasta Łuków w 2014 r.  

Sektor 

Zużycie energii [MWh] w 2014 r. 

 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno Benzyna 

Olej 
napędowy 

Gaz 
płynny 

Ciepło 
sieciowe 

Łącznie sektory 

Budynki użyteczności 
publicznej 

4 301,58 4 538,85 462,87 112,65 151,98       2 523,41 12 091,34 

Budynki mieszkalne 18 016,00 42 765,51 43 623,00 131,47 5 066,10       47 151,02 156 753,10 

Przedsiębiorstwa 28 250,00 10 895,09 64 380,00     137,44 10 200,52   3 528,38 117 391,43 

Transport prywatny           16 667,34 22 748,10 7,18   39 422,63 

Transport gminny           137,60 1 477,81     1 615,41 

Transport publiczny           7 173,01 5 897,35     13 070,36 

Oświetlenie publiczne 2 465,21                 2 465,21 

Łącznie wszystkie paliwa 53 032,79 58 199,46 108 465,87 244,12 5 218,08 24 115,39 40 323,78 7,18 53 202,81 342 809,48 

Sektor 

Emisja CO2 wynikająca ze zużycia energii [MgCO2] w 2014 r. 

 Energia 
elektryczna 

Gaz 
Węgiel 

kamienny 
Olej 

opałowy 
Drewno Benzyna 

Olej 
napędowy 

Gaz 
płynny 

Ciepło 
sieciowe 

Łącznie sektory 

Budynki użyteczności 
publicznej 

3 492,88 916,85 163,86 31,43 60,03       854,42 5 519,47 

Budynki mieszkalne 14 628,99 8 638,63 15 442,54 36,68 2 001,11       15 965,20 56 713,16 

Przedsiębiorstwa 22 939,00 2 200,81 22 790,52     34,22 2 723,54   1 194,70 51 882,79 

Transport prywatny           4 150,17 6 073,74 1,45   10 225,36 

Transport gminny           34,26 394,58     428,84 

Transport publiczny           1 786,08 1 574,59     3 360,67 

Oświetlenie publiczne 2 001,75                 2 001,75 

Łącznie wszystkie paliwa 43 062,62 11 756,29 38 396,92 68,11 2 061,14 6 004,73 10 766,45 1,45 18 014,32 130 132,03 

Źródło: opracowanie własne 
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  Rysunek 35. Procentowy podział zużycia paliw [MWh] w 2014 r.  Rysunek 36. Procentowy podział Emisji CO2 [MgCO2] w 2014 r. 

  
 Źródło: Opracowanie własne   Źródło: Opracowanie własne 
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6. Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej  

 

Na podstawie wyników inwentaryzacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych  

w mieście Łuków wyznaczono cele i działania  do osiągnięcia redukcji zużycia energii oraz 

emisji  CO2  w obszarze administracyjnym Miasta do roku 2020. Określono również działania 

dla obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych służące wykorzystaniu 

lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii. Działania te zostały przyporządkowane  

do realizacji celów szczegółowych. 

W ramach Planu zostały zaproponowane działania możliwe do zrealizowania, służące 

obniżeniu zużycia energii, obniżeniu emisji CO2 oraz wskazano możliwe źródła finansowania  

zewnętrznego. Wskazane działania należy traktować jako działania kierunkowe i powinny być 

korygowane z uwzględnieniem możliwości finansowych oraz technicznych przy pełnej 

aprobacie mieszkańców.  

Od roku 2011 w gminie wykonano już szereg działań mających na celu zmniejszenie zużycia 

energii i emisji CO2 w zakresie prac termomodernizacyjnych w budynkach gminnych, 

rozbudowy sieci gazowej oraz remontów dróg miejskich.  

 

 

6.1. Metodologia doboru działań 

 

Dobierając działania wybrane do realizacji na terenie miasta uwzględniono przede wszystkim 

miejsca z możliwością największej redukcji zużycia energii, jak również możliwością 

wykorzystania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii przy możliwościach 

kompetencji władz miejskich. Podobnie w  przypadku  obiektów  osób  prywatnych  

zaproponowano działania inwestycyjne tylko w takim zakresie, w jakim miasto może pomóc 

osobom prywatnym w pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycje w budynkach 

prywatnych.  

 

Przy planowaniu inwestycji uwzględniono również możliwości finansowe ze względu na to, że  

podejmowanie  działań  inwestycyjnych  w  dziedzinie  ochrony  środowiska,  wiąże  się   

z  dużymi nakładami finansowymi, a rentowność takich inwestycji jest rozciągnięta na wiele 

lat. Jednakże perspektywa finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 

„niweluje”  pewne ograniczenia finansowe i umożliwia finansowanie inwestycji  służących 

energooszczędności i ochronie środowiska, a które zostały wskazane w niniejszym Planie.   
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6.2. Działania w poszczególnych sektorach służące redukcji emisji 

CO2   

 

6.2.1. Działania w zakresie budynków  użyteczności publicznej 

 

Podstawowymi narzędziami służącymi poprawie efektywności energetycznej budynków 

gminnych jest termomodernizacja budynku oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego  

na energooszczędne. Kompleksowa termomodernizacja obejmować może następujące 

działania:   

 zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych,   

 zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych,   

 modernizacja systemu grzewczego i wentylacyjnego,   

 modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,   

 modernizacja systemu oświetlenia, 

 sukcesywna wymiana w miarę potrzeb urządzeń biurowych wykorzystujących energię 

elektryczną o odpowiedniej klasie energetycznej, 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania lub przygotowania c.w.u.  

 

Efekty możliwe do osiągnięcia po wykonaniu termomodernizacji przedstawiono  

w tabeli poniżej. 

 

Tabela 41. Potencjalne efekty kompleksowej termomodernizacji budynku 

Działanie Potencjalny efekt 

Termomodernizacja budynku Obniżenie zużycia energii cieplnej o 50% 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego  
Obniżenie zużycia energii elektrycznej  
o 60% 

Modernizacja instalacji ciepłej wody 
użytkowej 

Obniżenie zużycia energii o 30% 

Monitoring sprawności systemów ciepłej 
wody użytkowej i ogrzewania  

Obniżenie zużycia energii na ogrzewanie i 
ciepłą wodę użytkową o 15 %  

           Źródło: M. Robakiewicz, System Doradztwa Energetycznego w Zakresie Budynków, Biblioteka  

                        Fundacji Poszanowania Energii. 

 

 

6.2.2. Działania w zakresie oświetlenia ulicznego   

 

W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego proponuje się wymianę sukcesywnie opraw 

oświetleniowych na oprawy typu LED, co spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
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co najmniej o 60 %. Zastosowanie inteligentnego nowoczesnego sterowania oświetleniem 

spowoduje oszczędność w zużyciu energii o kolejne 15%.  

Wymiana źródeł światła jest najbardziej efektywną metodą ograniczenia zużycia energii  

w oświetleniu publicznym. Istnieją również inne metody ograniczania zużycia energii 

elektrycznej, np. zastosowane bardziej efektywnego statecznika lub odpowiednich technik 

kontroli. 

 

 

6.2.3. Działania w zakresie budynków mieszkalnych 

 

Budownictwo mieszkaniowe jest największym emitentem emisji CO2 w gminie. W związku  

z powyższym proponuje się działania obniżające głównie zużycie nośników energii  

na potrzeby grzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,  dla których jest możliwe 

pozyskanie środków z funduszy europejskich. Istnieją również możliwości pozyskania środków 

finansowych dla wytwarzających energię elektryczną bądź ze wspólnego projektu  

w gminie bądź z funduszy programu dla indywidualnych odbiorców. Efekty uzyskane  

w wyniku działań w zakresie budynków mieszkalnych oszacowano przy następujących 

założeniach: 50 mieszkańców zdecyduje się na wykonanie termomodernizacji swoich 

budynków, powstanie 200  instalacji słonecznych kolektorów słonecznych oraz 700 instalacji 

prosumenckich. 

 

6.2.4.  Działania w zakresie transportu  

 

Emisja z transportu samochodowego uzależniona jest od dwóch czynników: -  ruchu 

tranzytowego – w szczególności po drogach krajowych i wojewódzkich przebiegających przez 

teren miasta, oraz - ruchu lokalnego osobowego.  

Ruch tranzytowy stanowi duży udział emisji CO2 na terenie miasta, jednakże władze miejskie 

nie mają bezpośredniego wpływu na jego ograniczenie. Wręcz przeciwnie, od lat obserwuje 

się narastające natężenie ruchu i należy przewidywać, że tendencja wzrostu ruchu się utrzyma 

i skutkować to będzie potencjalnym wzrostem  emisji  CO 2 w tym  sektorze. Dlatego władze 

lokalne optują za budową małej obwodnicy dla „wyprowadzenia ruchu tranzytowego” poza 

strefę miasta. Władze mogą natomiast aktywnie działać w sektorze ruchu samochodowego 

lokalnego, szczególnie poprzez modernizację dróg miejskich oraz różne akcje dla 

mieszkańców  informacyjne i promujące, w szczególności w zakresie:  

 zwiększenia wykorzystania komunikacji zbiorowej,   

 rozwój infrastruktury rowerowej.  
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6.2.5. Działania nieinwestycyjne – zielone zamówienia publiczne 

 

Zielone  zamówienia  publiczne  (green  public  procurement)  oznaczają  politykę, w  ramach  

której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów 

(procedur udzielania  zamówień  publicznych)  i  poszukują  rozwiązań  ograniczających  

negatywny  wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia 

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

Istotą  zielonych  zamówień  jest  uwzględnianie  w  zamówieniach  publicznych  także  

aspektów środowiskowych jako jednych z głównych kryteriów wyboru ofert. Zielone 

zamówienia powinny obejmować działania takie jak:   

- zakup energooszczędnych urządzeń AGD, sprzętu komputerowego  

- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne  

- zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu  

- wykorzystywanie inteligentnych systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach  

- wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych.  

 

Nie wskazano działań nieinwestycyjnych w zakresie planowania przestrzennego, gdyż już 

obecnie cele i działania opisane w PGN, są spójne z obowiązującymi w gminie dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi. Gmina w najbliższym czasie nie planuje podejmowania 

działań w zakresie planowania przestrzennego. W przypadku konieczności aktualizacji  

ww. dokumentów, założenia „Planu” będą nadal w nich uwzględnione. Ewentualna 

aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych będzie dokonywana bez ponoszenia 

dodatkowych nakładów finansowych. 

 

 

6.2.6. Działania edukacyjne / niskonakładowe   

 

Korzyści  wynikające  z  przeprowadzonych  działań  wpłyną  na  zwiększenie  świadomości 

społeczeństwa w zakresie możliwości wpływania na wysokość rachunków za energię 

elektryczną oraz  zanieczyszczenie  środowiska  naturalnego,  poszerzenie  wiedzy   

na  temat  nowoczesnych energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii. 

Edukacja  lokalnej  społeczności  w  zakresie  efektywności  energetycznej  i  odnawialnych  

źródeł energii, która obejmuje m.in.  

 promocję energooszczędnych źródeł światła i oszczędności energii wśród 

mieszkańców  
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 kampania  edukacyjno-informacyjna  na  temat  możliwości  zmniejszenia  zużycia  

energii  w domu promocja mechanizmów finansowych dotyczących montażu 

kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i innych źródeł energii,  

 

 

6.3. Wykaz planowanych działań 

 

Na podstawie oszacowania zużycia energii oraz emisji CO2 zaproponowano działania 

obniżające zużycie energii, zmniejszające emisję CO2 oraz zwiększające zużycie energii  

z OZE, głównie energii słonecznej w zużyciu energii ogółem. 

 

Tabela 42. Szczegółowy wykaz planowanych działań 

Cel szczegółowy 1. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w obiektach komunalnych 

Działanie 1.1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr  5 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania [zł] 1 600 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2017 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

1466,6 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

233 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

  

Opis zadania 

W ramach kompleksowej termomodernizacji planowane jest 
wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych  
z zastosowaniem najnowszych technologii łącznie  
z wykorzystaniem transparentnych folii na szybach okien sali 
gimnastycznej. Zakres prac zgodnie z audytem 
energetycznym. 

Działanie 1.2. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania [zł] 112 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
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Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2019 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

17,4 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

14,4 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

17,4 

Opis działania 

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku szkolnym Szkoły 
Podstawowej nr 5 o mocy 20 kWp powodując wytwarzanie 
energii elektrycznej ok. 17,4 MWh, co skutkować będzie 
redukcją CO2 o ok. 14,4 MgCO2 

Działanie 1.3. Montaż kolektorów słonecznych na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 40 750 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2019 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

14 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

6,25 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

14 

Opis działania 
Zamontowanie kolektorów słonecznych z możliwością 
wykorzystania kolektorów w okresie letnim do ogrzewania 
wody w basenie.  

Działanie 1.4. -  Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 1 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 250 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
Wydział Inwestycji  

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2017 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

39,82 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

32,34 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

17,42 
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Opis działania 

W ramach rozbudowy budynku planowane jest wykonanie 
termomodernizacji przegród zewnętrznych, montaż paneli 
fotowoltaicznych o mocy 20 kWp., budowę oświetlenia 
energooszczędnego. 

Działanie 1.5. -  Docieplenie budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdanowskiego 15 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania  66 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2017 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

 44,8 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

8,04 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

 

Opis działania 

Wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynku 
wybudowanego na początku ubiegłego stulecia. 
Szczegółowy zakres prac zgodnie z audytem 
energetycznym budynku. Szacunkowy rezultat oszczędności 
energii ok. 35% zapotrzebowania energii na potrzeby 
grzewcze.  

Działanie 1.6. Montaż instalacji OZE na budynkach Urzędu Miasta 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 260 800 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2018 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

46 
 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

33,12 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

46 

Opis działania 

Montaż paneli fotowoltaicznych na czterech budynkach 
Urzędu Miasta o mocy 10 kWp każda wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą wytworzy ok. 34,8 MWh energii rocznie 
zmniejszając emisję o ok. 28,12 Mg CO2. Montaż  
4 kolektorów słonecznych pozwoli wytworzyć ok. 11,2 MWh 
zmniejszając tym samym emisję o ok. 5 Mg CO2 
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Działanie 1.7. Instalacja OZE na terenie Pływalni Letniej "Delfin" 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 200 680 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2018 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

34,7 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

21,32 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

35,8 

Opis działania 

Montaż 4 kolektorów słonecznych wytworzy ok.11.2 MWh 
energii zmniejszając emisję o ok. 5 MgCO2. Montaż paneli 
fotowoltaicznych o mocy 20 kWp pozwoli na wytworzenie  
ok. 17,4 MWh energii i zmniejszenie emisji o ok. 14,14 Mg 
CO2. Montaż pompy ciepła pozwoli na oszczędności energii 
ok. 6,2 MWh, zmniejszenie emisji o ok. 2,18 MgCO2  
oraz energię z OZE w wysokości 7,2 MWh. 

Działanie 1.8. Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 120 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2019 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

72 MWh 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

58,5 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

 - 

Opis działania 

Sukcesywna wymiana oświetlenia wewnętrznego  
na oświetlenie typu LED powoduje zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej nawet o 60%. Założono wymianę 1500 
punktów świetlnych. 

Działanie 1.9. Wymiana oświetlenia na Pływalni "Delfin" 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 180 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
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Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2017 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

32 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

40,12 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

17,4 

Opis działania 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu 
LED powoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
nawet o 60%. Założono wymianę ok. 60 punktów świetlnych. 
Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 20 kWp na potrzeby 
oświetlenia obiektu, ewentualnie w miarę potrzeby 
wspomaganie ogrzewania pozwala na wytworzenie ok. 17,4 
MWh energii oraz redukcję emisji CO2 o ok. 14,14 MgCO2 

Działanie 1.10. Modernizacja oświetlenia publicznego 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 7 261 600 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2020 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

1725,6 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

1460 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

 17,4 

Opis działania 

Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmuje sukcesywną 
wymianę istniejących opraw i źródeł światła na 
energooszczędne typu LED oraz zastosowanie 
inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, dzięki 
czemu możliwe jest zmniejszenie zużycia energii o ok. 70%. 
Do wymiany jest w pierwszej kolejności 710 lamp rtęciowych 
i następnie 3 262 lamp sodowych. Sposób inteligentnego 
sterowania zgodnie z projektem technicznym. Wykonanie 
oświetlenia obiektów szczególnie cennych dla miasta  
z wykorzystaniem opraw typu LED z wykorzystaniem paneli 
fotowoltaicznych o mocy 20 kWp z możliwością wytworzenia 
ok. 17,4 MWh energii oraz ograniczenie emisji o 14,14 
MgCO2.  
 

Działanie 1.11. Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego ulic: Nadrzeczna, Parkowa, 
Podgórna, Brzozowa, Bartnia, Tartaczna, Kondrackiego, Podkomorzego, Graniczna, 

Bolesława Chrobrego, Gospodarska, Deptak nad Krzną 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 2 200 000 
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Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
Wydział Inwestycji  

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2018-2020 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

733 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

595 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

  

Opis działania 

Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego ulic: Nadrzeczna, 
Parkowa, Podgórna, Brzozowa, Bartnia, Tartaczna, 
Kondrackiego, Podkomorzego, Graniczna, Bolesława 
Chrobrego, Gospodarska, Deptak nad Krzną 

Działanie 1.12. Budowa oświetlenia w ramach rewitalizacji Zalewu Zimna Woda 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 250 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2017 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

12 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

16,76 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

 8,7 

Opis działania 

Budowa  oświetlenia energooszczędnego z zastosowaniem 
inteligentnego sterowania oświetleniem wokół Zalewu Zimna 
Woda z wykorzystaniem panelu fotowoltaicznego o mocy  
10 kWp z możliwością wytworzenia ok. 8,7 MWh energii 
rocznie oraz ograniczeniem emisji CO2 o ok. 7,02 MgCO2. 

Działanie 1.13. Rekultywacja składowiska odpadów w Łukowie 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 4 600 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.  
21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b 

Źródła finansowania 
środki przedsiębiorstwa  
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2023 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

  

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

Brak możliwości oszacowania emisji substancji szkodliwych 
związanych ze składowaniem odpadów na nieczynnym 
składowisku. 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 
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Opis działania 
W ramach rekultywacji zamkniętego wysypiska odpadów 
zostaną wykonane prace między innymi związane  
z wykonaniem instalacji odgazowywania.  

Działanie 1.14. Modernizacja ciepłowni i sieci ciepłowniczej oraz sukcesywne przyłączanie 
odbiorców do sieci ciepłowniczej. 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 6 000 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
21-400 Łuków, ul. Świderska 42   

Źródła finansowania 
środki przedsiębiorstwa  
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2019 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

286 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

85,8 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

  

Opis działania 

Działanie obejmuje modernizację ciepłowni w celu uzyskania 
lepszej efektywności energetycznej oraz modernizację  
i rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia strat 
przesyłu oraz przyłączania nowych odbiorców. 

 

 

Cel szczegółowy 2. Ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w 
budynkach mieszkalnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Działanie 2.1. Termomodernizacja bloków należących do Łukowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 

Rodzaj zadania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 19 750 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Źródła finansowania środki własne/ NFOŚiGW, RPO, POIiŚ 

Termin realizacji działania 2018-2025 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

10107, z czego do roku 2020 ok. 2 000  

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

3375, z czego do roku 2020 ok. 682,14 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

 17,4 

Opis działania 

W ramach działania przewiduje się docieplenie stropów, 
sukcesywne wykonywanie termomodernizacji połączone  
z demontażem dotychczasowego docieplenia na bazie 
azbestu. Wykonana zostanie również modernizacja instalacji 
c.o. z zastosowaniem regulatorów przy grzejnikach  
w poszczególnych mieszkaniach. Montaż paneli 
fotowoltaicznych o mocy 20 kWp z możliwością wytworzenia 
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ok. 17,4 MWh oraz redukcję emisji o ok. 14,14 MgCO2  
na potrzeby oświetlenia terenu i obiektów spółdzielni.  

Działanie 2.2. Termomodernizacja prywatnych budynków mieszkalnych 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 1 240 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

właściciele   

Źródła finansowania 
właściciele, 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2018 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

150 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

38,5 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

  

Opis działania 
W ramach działania założono, że ok. 50 mieszkańców 
zdecyduje się na wykonanie termomodernizacji swoich 
budynków mieszkalnych oraz modernizacji instalacji c.o. 

Działanie 2.3. Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 522 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

właściciele  

Źródła finansowania właściciele, RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2018 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

150 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

51,75 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

 35,1 

Opis działania 

Działanie obejmuje wsparcie właścicieli budynków 
mieszkalnych w wymianie źródeł ciepła na efektywniejsze 
energetycznie, dotyczy to głównie wymiany kotłów 
węglowych i ewentualnie montażu pomp ciepła. Zakłada się 
montaż 10 pomp ciepła oraz wymianę 50 kotłów węglowych. 

Działanie 2.4. Budowa rozproszonych odnawialnych źródeł energii  

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania  11 305 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Mieszkańcy/Urząd Miasta 

Źródła finansowania 
właściciele 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2018 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

 2266 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

4221 
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Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

3720 

Opis działania 

Działanie obejmuje wsparcie właścicieli budynków 
mieszkalnych w montażu instalacji wykorzystujących OZE. 
Zakłada się wykonanie 700 instalacji kolektorów 
słonecznych po 2 kolektory, 200 instalacji prosumenckich  
z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW 
każda  

 

 

Cel szczegółowy 3. Poprawa efektywności transportu  

Działanie 3.1 - Budowa ścieżek rowerowych 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 1 500 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2018-2020 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

820 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

140,3 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania Wybudowanie ścieżek rowerowych ok. 5 km 

Działanie 3.2. Przebudowa ul. Stodolnej  

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 430 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

108 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

28,8 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania  

Działanie 3.3. Przebudowa ul. Okrzei  

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania  620 000 
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Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania  2016 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

215,9 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

57,7 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania  

Działanie 3.4. Przebudowa ul. Polnej  

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania  75 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania  2016 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

37,5 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

101 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania  

Działanie 3.5. Przebudowa ul. Kiernickich  

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania   

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania  2016 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

107,5 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

28,8 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania  

Działanie 3.6. Przebudowa ul. Kraszewskiego 
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Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania  780 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania  2016 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

230 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

58,2 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania  

Działanie 3.7. Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania   

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków, Starostwo Powiatowe w Łukowie  
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków, Budżet Powiatu  
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania  2016-2018 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

107,8 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

28,85 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania  

Działanie 3.8. Budowa małej obwodnicy Miasta Łuków o dł 0,9 km III etap 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania 6 000 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków, Budżet Powiatu  
RPO WL / POIiŚ  

Termin realizacji działania 2020 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

8 614 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

2 682 
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Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania 
Planowana jest budowa małej obwodnicy miasta w celu 
„wyprowadzenia” ruchu samochodowego z obszaru miasta. 
Przewiduje się zmniejszenie ilości pojazdów o 80%. 

Działanie 3.9. Zakup nowej generacji autobusów Euro V i Euro VI 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania  2 000 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Starostwo Powiatowe w Łukowie   
PKS S.A.  

Źródła finansowania 
Budżet Powiatu 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania  b.d. 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

 b.d. 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

 b.d. 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania  Zakup nowej generacji autobusów 

 

 

Cel szczegółowy 4. Promocja efektywnego wykorzystania paliw i energii 

Działanie 4.1. Akcje promujące gospodarkę niskoemisyjną 

Rodzaj działania inwestycyjne 

Orientacyjny koszt działania  10 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
 

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2018 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

216 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

175,4 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania 

Różnego rodzaju akcje informacyjno – edukacyjne dla 
mieszkańców miasta oraz uczniów szkół, wyniku których 
część mieszkańców zdecyduje się na zakup 
energooszczędnych sprzętów AGD oraz na wymianę źródeł 
światła w mieszkaniach na typu LED. 

Działanie 4.2. Zielone zamówienia publiczne 

Rodzaj działania inwestycyjne 
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Orientacyjny koszt działania  250 000 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację 

Urząd Miasta Łuków 
  

Źródła finansowania 
Budżet Miasta Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

Termin realizacji działania 2016-2020 

Szacunkowa redukcja zużycia energii 
finalnej [MWh] 

156 

Szacunkowa redukcja emisji CO2 
[MgCO2/rok] 

126,7 

Wzrost produkcji energii odnawialnej 
[MWh] 

- 

Opis działania 
W przypadku wymiany urządzeń biurowych należy stosować 
zamówienia publiczne preferujące urządzenia 
energooszczędne. 

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 43. Harmonogram realizacji działań krótko i średnioterminowych do roku 2020 z perspektywą do 2025 

Numer 
działania 

Nazwa działania 
Rodzaj 

działania 

Szacunkowa redukcja 
zużycia energii 
finalnej [MWh] 

Szacunkowa 
redukcja 

emisji CO2                   
[MgCO2/rok] 

Wzrost 
produkcji 

energii 
odnawialnej 

[MWh] 

Orientacyjny 
koszt 

działania [zł] 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 
działań 

Cel szczegółowy 1. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych 

1.1. 
Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej Nr 5 

inwestycyjne 1 466,60 233,00 -  1 600 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2017 

1.2. 
Montaż paneli fotowoltaicznych 
na budynku Szkoły Podstawowej 
nr 5 o mocy 20 kWh 

inwestycyjne 17,40 14,40 17,40 112 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2019 

1.3. 
Montaż kolektorów słonecznych 
na budynku szkolnym Szkoły 
Podstawowej nr 5  

inwestycyjne 14,00 6,25 14,00 40 750,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2019 

1.4. 
 Rozbudowa budynku 
dydaktycznego Zespołu Szkół nr 
1 

inwestycyjne 39,82 32,34 17,42 250 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2017 

1.5. 
Docieplenie budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Zdanowskiego 15 

inwestycyjne  44,80 8,04  -  66 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2017 

1.6. 
Montaż instalacji OZE na 
budynkach Urzędu Miasta 

inwestycyjne 46,00 33,12 46,00 60 800,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2018 

1.7. 
Instalacja OZE na terenie 
Pływalni Letniej "Delfin" 

inwestycyjne 34,70 21,32 35,80 200 680,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Urząd Miasta 
Łuków 
 

2016-2018 

1.8. 
Wymiana energochłonnego 
oświetlenia w obiektach 
publicznych 

inwestycyjne 72,00 58,50 - 63 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2019 

1.9. 
Wymiana oświetlenia na Pływalni 
"Delfin" 

inwestycyjne 32,00 40,12 17,40 180 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2017 

Oświetlenie publiczne 

1.10. 
Modernizacja oświetlenia 
publicznego 

inwestycyjne 1 725,60 1 460,00 17,40 7 261 600,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2020 
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1.11. 

Budowa i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego ulic: Nadrzeczna, 
Parkowa, Podgórna, Brzozowa, 
Bartnia, Tartaczna, Kondrackiego, 
Podkomorzego, Graniczna, 
Bolesława Chrobrego, 
Gospodarska, Deptak nad Krzną 

inwestycyjne 733,00 595,00 - 2 200 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2019 

1.12. 
Budowa oświetlenia w ramach 
rewitalizacji Zalewu Zimna Woda 

inwestycyjne 12,00 16,76 8,70 250 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2019 

Gospodarka odpadami 

1.13. 
Rekultywacja składowiska 
odpadów w Łukowie 

inwestycyjne Brak możliwości oszacowania 4 600 000,00 PUIK Sp. z o.o.   
Środki 
przedsiębiorstwa  
NFOŚiGW 

2016-2023 

Inwestycje związane z wytwarzaniem energii 

1.14. 

Modernizacja ciepłowni i sieci 
ciepłowniczej oraz sukcesywne 
przyłączanie do sieci 
ciepłowniczej. 

inwestycyjne 286,00 85,80 - 6 000 000,00 PEC Sp. z o. o 
PEC 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2019 

Cel szczegółowy 2. Ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

2.1. 
Termomodernizacja bloków 
należących do Łukowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

inwestycyjne 2 000,00 682,14 17,40 19 750 000,00 
Łukowska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

środki własne/ 
NFOŚiGW, RPO, 
POIiŚ 

2018-2025 

2.2. 
Termomodernizacja prywatnych 
budynków mieszkalnych 

inwestycyjne 150,00 38,50 - 1 240 000,00 właściciele  
właściciele, 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2019 

2.3. 
wymiana źródeł ciepła w 
budynkach indywidualnych 

inwestycyjne 150,00 51,75 35,10 522 000,00 właściciele  
właściciele, RPO 
WL / POIiŚ 

2016-2019 

2.4. 
Budowa rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii  

inwestycyjne  2 266,00 4 221,00 3 720,00 11 305 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków / 
Mieszkańcy 

właściciele, RPO 
WL / POIiŚ 

  

Cel szczegółowy 3. Poprawa efektywności transportu  

3.1 Budowa ścieżek rowerowych inwestycyjne 820,00 140,30 - 1 500 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2017-2018 

3.2 
Przebudowa ul. Stodolnej w 
Mieście Łuków 

inwestycyjne 108,00 28,80 - 430 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016 

3.3 
Przebudowa ul. Okrzei w Mieście 
Łuków 

inwestycyjne 215,90 57,70 - 620 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016  

3.4. 
Budowa ul. Polnej w Mieście 
Łuków 

inwestycyjne 37,50 10,10 - 75 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016 
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3.5. 
Przebudowa ul. Kiernickich w 
Mieście Łuków 

inwestycyjne 107,50 28,8 - 980 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016 

3.6. Budowa ul. Kraszewskiego  inwestycyjne 230,00 58,2 - 780 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016 

3.7. 
Rozwój Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2020 

inwestycyjne 107,80 28,85 - 350 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016 

3.8. 
Budowa małej obwodnicy Miasta 
Łuków o dł 0,9 km III etap 

inwestycyjne 8 614,00 2 682,00 - 6 000 000,00 

Starostwo 
Powiatowe w 
Łukowie, Urząd 
Miasta Łuków 
Wydział Inwestycji  

Budżet Miasta 
Łuków, Budżet 
Powiatu  
RPO WL / POIiŚ 

2020 

3.9. 
Zakup nowej generacji autobusów 
Euro V i Euro VI 

inwestycyjne  -  -  - -  

Starostwo 
Powiatowe w 
Łukowie  
Wydział Inwestycji  

Budżet Powiatu 
Łukowskiego  
RPO WL / POIiŚ 

  

Cel szczegółowy 4. Promocja efektywnego wykorzystania paliw i energii 

4.1. 
Akcje promujące gospodarkę 
niskoemisyjną 

nieinwestycyjne 216,00 175,40 - 10 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2018 

4.2. Zielone zamówienia publiczne nieinwestycyjne 156,00 126,70 - 250 000,00 
Urząd Miasta 
Łuków 
 

Budżet Miasta 
Łuków 
RPO WL / POIiŚ 

2016-2020 

RAZEM 19 702,62 10 934,89 3 946,62 
  

  
  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Realizacja wymienionych działań będzie się odbywała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju dzięki czemu nie będzie miała negatywnego 

wpływu na stan środowiska naturalnego, w tym na obszary o szczególnym znaczeniu np. Natura 2000 oraz na inne formy ochrony przyrody i 

środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Należy również podkreślić fakt,  

że inwestycje wynikające z proponowanych działań mają charakter proekologiczny i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem efektywności 

energetyczno – ekologicznym. W związku z powyższym, na tym etapie, działania te nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko 

naturalne. Ponadto działania te z mocy prawa nie zostały wskazane jako inwestycje mające negatywne oddziaływanie na środowisko ani jako 

inwestycje potencjalnie mające negatywny wpływ na środowisko. 
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7. Cel strategiczny i cele szczegółowe 

 

Cel strategiczny w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łuków na lata 2015-2020 

określony został dla zmniejszenia zużycia energii oraz ograniczenia  emisji  gazów  

cieplarnianych do środowiska w obrębie administracyjnym dzięki zarządzaniu gminą  

w sposób zrównoważony dla komfortu życia mieszkańców bez ograniczania możliwości 

rozwoju miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja wymienionych celów odbywać się będzie poprzez działania, na których realizację 

władze miasta mają bezpośredni wpływ, a także działania na rzecz budownictwa 

mieszkalnego w porozumieniu z mieszkańcami. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że podstawowym problemem w gminie jest niska emisja 

związana z zużyciem paliw kopalnych na potrzeby ogrzewania mieszkań oraz emisja  

związana z zużyciem energii przez przedsiębiorstwa oraz transport prywatny i komercyjny. 

   

Działania  zaplanowane  w  niniejszym  opracowaniu  będą  zatem  zmierzały  do wskazania  

sposobów  ograniczenia  emisji  poprzez  jej  zmniejszenie  w  sektorze  ogrzewania budynków 

zarówno sektora publicznego jak i sektora mieszkaniowego oraz zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej i paliw w sektorze budynków publicznych i oświetlenia ulicznego. 

Dlatego główną uwagę skierowano na analizę:  

CEL STRATEGICZNY 
Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie  emisji  gazów  
cieplarnianych do środowiska w obrębie administracyjnym miasta Łuków 
dzięki zarządzaniu w sposób zrównoważony dla rozwoju miasta i komfortu 
życia mieszkańców 

 

1. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie  
    odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych  
     

2. Ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych  
    w budynkach mieszkalnych oraz wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii 

3. Poprawa efektywności transportu  

4. Promocja efektywnego wykorzystania paliw i energii 
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 ilości paliw wykorzystywanych przez budynki gminne na potrzeby ogrzewania,  

 ilości energii elektrycznej zużywanej w budynkach gminnych,  

 ilości energii zużywanej na oświetlenie drogowe w gminie,  

 emisji wynikającej z użytkowania gminnych środków transportu. 

 

Analizie  poddano  przede  wszystkim  zużycie  energii  i  wielkość  emisji  z  tego  typu  źródeł. 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łuków zaproponowano działania zmierzające 

do ograniczenia emisji z tego sektora.   

Kolejne zagadnienie to niska emisja związana z ogrzewaniem budynków indywidualnych 

mieszkalnych oraz emisje z transportu  indywidualnego. Zagadnienia  te  włączono w zakres 

inwentaryzacji stanu aktualnego.  

 

Celem redukcyjnym wyznaczonym w niniejszym planie objęto te podmioty w gminie,  

na  które  władze  mają  realny  wpływ  i  mogą  podjąć  działania  gwarantujące  realizację  

planu. Dlatego  też  zaplanowane  wskaźniki  podejmowanych  działań  nie  obejmują  

podmiotów gospodarczych ani środków transportu prywatnego.   

Działania zaproponowane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy są  

w obszarze działań władz gminy oraz częściowo samych mieszkańców gminy. 

Inwestycyjne  działania  ograniczające  emisję  w  Łukowie  realizowane  będą  pod warunkiem  

uzyskania  przez  gminę  wsparcia  finansowego  z  funduszy  krajowych  lub europejskich. 

 

W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano zmniejszenie zużycia energii  

o 19 702,62 MWh, co stanowi zmniejszenie zużycia w stosunku do roku bazowego o 5,62% 

oraz zmniejszenie emisji o 10 934,89 MgCO2, co stanowi zmniejszenie emisji w stosunku do 

roku bazowego o 8,17%. W wyniku montażu instalacji wykorzystujących OZE uzyska się 

wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł w ilości ok. 3 946,62 MWh, co stanowi udział OZE 

w zużyciu energii ogółem  1,1% a w stosunku do roku 2011 wzrost o 100 %. 

 

 

8. Wdrażanie Planu  

 

Wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej to najdłuższy i najbardziej skomplikowany etap 

realizacji zarówno w sensie technicznym jak i finansowym. Wymaga zapewnienia 

odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych. Władze Miasta Łuków będą w tym celu 

wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby.  Za realizację Planu odpowiada Burmistrz Miasta 

Łuków. Koordynacją nad realizacją działań oraz monitorowaniem osiąganych efektów zajmą 
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się przede wszystkim pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy, Gospodarki Nieruchomościami  

i Rolnictwa lub pracownik oddelegowany. Ponadto przewiduje się, że niezbędne będzie 

również wsparcie ze strony pracowników Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska oraz Skarbnika  i pracowników Wydziału Finansowo-Budżetowego.   

 

Wśród głównych zadań koordynacyjnych znajdzie się m.in.:  

 przygotowanie i prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych 

projektów inwestycyjnych zapisanych w Planie,  

 gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów,  

 kontrolowanie stopnia realizacji celów Planu i cykliczne sporządzanie raportów,  

 monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie gminy, 

 planowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie 

racjonalnego gospodarowania energią oraz ochrony środowiska naturalnego   

(w szczególności zagadnień dotyczących gazów cieplarnianych).    

 

W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych w Planie  i jego 

pełnej realizacji, poza współpracą w ramach struktur Urzędu Miejskiego, konieczne będzie 

zaangażowanie niezależnych podmiotów działających na terenie Miasta Łuków, a także 

indywidualnych konsumentów energii. Udział społeczeństwa stanowi część zobowiązań 

podejmowanych w ramach Planu. Działania realizowane przez mieszkańców   

i przedsiębiorców związane m.in. z termomodernizacją budynków, wymianą oświetlenia, 

wymianą indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne, instalacją OZE, to działania 

wysokonakładowe, na które w większości potrzebne będzie dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. Miasto będzie udzielać wsparcia w zakresie udostępniania informacji   

o możliwościach dofinansowania inwestycji i promocji realizacji działań o charakterze 

ekologicznym oraz będzie aktywnie poszukiwać systemu odpowiednich zachęt dla posiadaczy 

niskosprawnych nieekologicznych źródeł ciepła. W ramach zadań koordynacyjnych Planu 

prowadzony będzie monitoring wskaźników realizacji poszczególnych działań zapisanych   

w Planie, tak aby w 2020 r. nie było problemu z osiągnięciem celów założonych   

w dokumencie, w tym redukcji emisji CO2 o 8,2% w stosunku do roku 2011. 
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9. Monitoring podjętych działań i ich efektów  

 

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania Planu. Działanie to pozwala 

usprawniać proces wdrażania Planu i adaptować go do zmieniających się z biegiem czasu 

warunków, a także daje możliwość reakcji na konieczne aktualizacje planu, w celu  

wprowadzania ewentualnych poprawek.  

Proces monitoringu Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Łuków powinien rozpocząć się 

sukcesywną aktualizacją danych energetycznych oraz innych danych o aktywności 

poszczególnych sektorów w ujęciu energetyczno-środowiskowym.  

Zbieranie danych i formułowanie ich wyników w sprawozdaniu należy do obowiązku 

Koordynatora ds. wdrażania Planu. Poza danymi energetycznymi znajdą się tam również 

informacje na temat realizacji poszczególnych działań.  

 

 

Proponowany wzór sprawozdania:  

 

Sprawozdanie monitorujące realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Miasta Łuków 

 

Sprawozdanie za okres:  

Osoba sporządzająca:  

Nazwa jednostki sprawdzanej:  

Wielkość zużytej energii i paliw:  

Liczba realizowanych projektów ich zakres:  

Etap realizacji projektów:  

Problemy w realizacji projektów:  

Zadania (zgodnie z harmonogramem), jakie należy wykonać do momentu opracowania 
kolejnego sprawozdania:  

Szacowana wartość ograniczenia emisji CO2:  

 

 

Zebrane dane stanowią podstawę do określenia postępów we wdrażaniu PGN. Informacje 

zawarte w sprawozdaniach pozwolą na ocenę postępów realizacji założeń Planu. Brak 

widocznych zmian w realizacji projektów i zużyciu paliw należy odnotować  

w sprawozdaniu, wskazać przyczyny tej sytuacji oraz wskazać działania naprawcze które 

pozwolą osiągnąć zakładane cele. 
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Monitoring powinien obejmować realizację i efekty realizacji wszystkich założonych działań. 

Powinny być sporządzane 2 raporty z realizacji planu. Ponadto powinno być prowadzone  

raportowanie  zużycia  energii  w  obiektach  należących  do  gminy,  oddzielnie  dla każdego 

obiektu, z podziałem na energię elektryczną i paliwa oraz rodzaje i ilości zużywanych paliw na 

podstawie tych samych źródeł danych, jak dla lat 2011 i 2014. Tak zinwentaryzowane ilości 

powinny być przeliczane na ilość emisji do środowiska.   

 

Ocena  realizacji  poszczególnych  działań  opierać  się  będzie  na  wskaźnikach  i  

metodach weryfikacji uzyskiwanych rezultatów, przedstawionych w tabeli poniżej. 

 

Tabela 44. Wskaźniki i metody oceny działań wskazanych w PGN dla miasta  Łuków 

Lp Działanie Wskaźnik 
Oczekiwane 

rezultaty 
Odpowiedzialny 

za realizację 
Sposób oceny 

1. 
Termomodernizacja 
budynków gminnych 

% zmniejszenia 
zużycia nośników 
energii na potrzeby 
ogrzewania 

Zmniejszenie 
zużycia nośników 
energii o co najmniej 
5,62 % stanu z roku 
2011 

Samorząd  lokalny 
Na podstawie 
faktur za zużycie 
nośników energii 

2. 

Wymiana oświetlenia 
wewnętrznego na 
energooszczędne w 
budynkach gminnych 

% zmniejszenia 
zużycia energii 
elektrycznej  

Zmniejszenie 
zużycia energii 
elektrycznej o co 
najmniej 70 %stanu 
z roku 2011 

Samorząd  lokalny 
Na podstawie 
faktur za zużycie 
energii elektrycznej 

3. 
Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

% zmniejszenia 
zużycia energii 
elektrycznej  

Zmniejszenie 
zużycia energii 
elektrycznej o co 
najmniej 70 % stanu 
z roku 2011 

Samorząd  lokalny 
Na podstawie 
faktur za zużycie 
energii elektrycznej 

4. 
Zmiana struktur paliw 
wykorzystywanych w 
budynkach gminnych 

Wykorzystanie 
OZE 

Udział OZE w 
zużyciu energii co 
najmniej 1,1 

Samorząd  lokalny 
Na podstawie 
faktur za zużycie 
nośników energii 

5. 

Działania promocyjne 
efektywnego 
wykorzystania energii 
skierowane do 
społeczeństwa 

Liczba osób 
biorących udział w 
szkoleniach 

100% uczniów klas 
VI szkół 
podstawowych, 
200 mieszkańców 
dorosłych 

Samorząd  lokalny 
Na podstawie 
ankiet i list 
obecności 

6. 
Stosowanie zielonych 
zamówień publicznych 

Ilość zmniejszenia 
zużycia energii 
elektrycznej 

Zmniejszenie 
zużycia energii 
elektrycznej o co 
najmniej  156 MWh 
stanu z roku 2011 

Samorząd  lokalny 

Na podstawie 
faktur za zużycie 
energii elektrycznej 
lub przeliczenie 
ilości energii 
wynikającej z mocy 
urządzenia i klasy 
energetyczności 

7. 
Budowa ścieżek 
rowerowych  

km wybudowanych 
ścieżek 

 Samorząd  lokalny  

8. Remont dróg gminnych 
km  
wyremontowanych 

……… 
wyremontowanych 
dróg 

Samorząd  lokalny 
Na podstawie 
dokumentacji 
wykonawczej 

9. 
Wykorzystanie OZE w 
budynkach 
mieszkalnych 

liczba instalacji  1.5 %  energii z OZE  mieszkańcy 
na podstawie 
ankiet/ zgłoszeń 

10. 
Modernizacja instalacji 
w budynkach 
mieszkalnych  

liczba 
modernizowanych 
kotłowni 

% kotłowni ze 
zmienionymi 
kotłowniami  na 
energooszczędne 

mieszkańcy 
na podstawie 
ankiet/ zgłoszeń 
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11. 
Kampanie promocyjne 
promujące gospodarkę 
niskoemisyjną 

liczba osób 
biorących udział w 
szkoleniu 

 Samorząd  lokalny wg list obecności 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

10.  Ewaluacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łuków 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest dokumentem skończonym. W miarę realizacji działań 

mających wpływ na obniżenie zużycia energii i emisji CO2 oraz zwiększenia zużycia energii z 

odnawialnych źródeł należy dokonywać wpisów uzupełniających, szczególnie  

w bazie inwentaryzacji. Czynności te powinien wykonywać pracownik posiadający w zakresie 

swoich obowiązków wdrażanie i monitorowanie efektów wykonanych inwestycji i działań  

na podstawie wykonanej inwentaryzacji zużycia energii. 

Ewaluacja odwołuje się do wskaźników monitoringowych, prowadzona jest w konkretnych 

momentach wdrażania Planu, ma charakter całościowy i analityczny, pozwala oceniać postępy 

we wdrażaniu oraz służy ulepszeniu wdrażania dokumentu, a także dostarcza niezbędnych 

informacji na potrzeby osiągnięcia celu strategicznego. W ramach ewaluacji przewidziano 

szereg narzędzi określenia spójności, efektywności, jakości oraz stopnia realizacji projektu na 

podstawie zdefiniowanych w niniejszym projekcie kryteriów. 

 

Projekt przewiduje sukcesywną sprawozdawczość oraz 2 raporty, których zakres winien 

zostać analizowany w ujęciu globalnym, tematycznym oraz szczegółowym.  

 Sprawozdawczość. Ze względu na prognozowaną dynamikę danych energetycznych  

należy przynajmniej 2 razy w roku przygotować sprawozdania  

ze stopnia realizacji projektu oraz jego wpływu na politykę klimatyczną UE. 

Przygotowanie sprawozdań powierza się koordynatorowi ds. wdrażania projektu  

(do 31 lipca i 31 stycznia) w latach 2016-2020.  

 Raport pośredni 2018 - dotyczący aktualnie zrealizowanych projektów w zakresie 

Planu oraz zaplanowanych przyszłych kroków i podjętych środków finansowych. 

Raport powinien również dotyczyć aktualnie osiągniętego wskaźnika redukcji CO2 wraz 

z analizą graficzną.  

 Raport końcowy 2020 - dotyczący wszystkich zrealizowanych projektów na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji CO2 . Określenie zadań 

niezrealizowanych i problemów jakie pojawiły się w okresie wdrażania.  

Sprawozdania i raporty będą opracowywane zarówno merytorycznie jak i finansowo. Dla 

przejrzystości informacji rekomenduje się przygotowanie ich na standardowych formularzach 

aby ułatwić porównanie i analizę trendów. W raportach muszą być ujęte rzeczowe, 
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najważniejsze działania podjęte w danym okresie sprawozdawczym. Powinny być zawarte 

wydatki poniesione w związku z realizacją działań, podsumowanie napotkanych  

i przewidywanych problemów oraz krótka charakterystyka rozwiązania problemów. Dozwolone 

jest również projektowanie nowych działań, w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane 

działania nie przynoszą pożądanych rezultatów lub wystąpiły nowe okoliczności, takie jak 

pojawienie się nowych funduszy czy zmiany w stosowanych technologiach. Raporty powinny 

obejmować konkretny odcinek czasowy zmian i analizę wobec roku bazowego oraz roku 2020. 

 

 

11. Finansowanie przedsięwzięć 

 

Program realizowany przez Urząd Marszałkowski  

Województwa Lubelskiego w Lublinie 

 

 
Tabela 45. Regionalny Program Operacyjny 

 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020 

 

Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
 

 

 

DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Celem Działania: jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań 

wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii 

Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii 

odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz 

zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. 

Rodzaje wspieranych projektów: 
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 Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej  

ze źródeł odnawialnych, 

 Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej  

i cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną  

i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, 

 Budowa i modernizacji dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni 

dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, 

 Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię 

elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej  

na duże odległości, 

 Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła  

na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta  

na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), 

 Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy 

i modernizacji sieci). 

Rodzaje beneficjentów: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia   

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną   

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych 

 

 

DZIAŁANIE 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 

Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań 

wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii 

Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii 

odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz 

zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. 

Rodzaje wspieranych projektów: 

 Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej  

ze źródeł odnawialnych, 

 Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji, 
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 Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, 

wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także 

biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych 

sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek 

wytwórczych energii z OZE, 

 Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię 

elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej  

na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę 

źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej Kogeneracji (kogeneracja rozproszona 

oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), 

 Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy 

i modernizacji sieci). 

Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. 

Rodzaje beneficjentów: 

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą  

w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 

 

 

Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka 

                                        niskoemisyjna 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie efektywności energetycznej  

                                  w przedsiębiorstwach, 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze 

                                  publicznym i mieszkaniowym, 

Cel szczegółowy 3: Poprawiona jakość powietrza 
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DZIAŁANIE 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 

Celem Działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw 

poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach,  

tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu 

pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych  

i niekonwencjonalnych. 

Rodzaje wspieranych projektów: 

 Głęboka termomodernizacja35 obiektów w przedsiębiorstwach, 

 Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, 

 Systemy zarządzania energią (jako element projektu), 

 Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca  

na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego, 

 Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, 

chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, 

 Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu 

energetycznego), 

 Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 

Rodzaje beneficjentów: 

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą  

w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione  

w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014 
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DZIAŁANIE 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego  

Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze 

budownictwa, w budynkach użyteczności publicznej poprzez realizację wielokierunkowych 

i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, 

przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. 

Rodzaje wspieranych projektów:  

 Głęboka termomodernizacja38 obiektów użyteczności publicznej39, w tym 

będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół), 

 Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej 

ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 

wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła 

ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja 

systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią, 

 Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę 

źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji  

(w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków). 

Rodzaje beneficjentów: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną 

 Jednostki naukowe 

 Szkoły wyższe 

 Organizacje pozarządowe 

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

 Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

 Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione  

w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014 
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DZIAŁANIE 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 

Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze 

budownictwa, w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych poprzez realizację 

wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach,  

tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu 

pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych  

i niekonwencjonalnych. 

Rodzaje wspieranych projektów:  

 Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

 Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej 

ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 

wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła 

ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja 

systemów wentylacji, klimatyzacji), włącznie z systemami zarządzania energią. 

 Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę 

źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji  

(w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków). 

Rodzaje beneficjentów: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną 

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki 

 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych  

na obszarze ZIT LOF) 

 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
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DZIAŁANIE 5.5 Promocja niskoemisyjności 

Celem Działania jest promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich. Wsparcie skierowane jest do obszarów 

posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. 

Rodzaje wspieranych projektów:  

 Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej, 

 Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym 

oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego 

finansowanego przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) będzie możliwa 

do realizacji bez względu kto jest jego właścicielem). 

 Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie projektów wymienionych  

w pkt. 1 i 2. 

 Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów 

informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń. 

 Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej  

z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego 

Rodzaje beneficjentów: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną 

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa 

lubelskiego) 

 Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych 
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Programy realizowane przez 
 

 
 

Tabela 46. Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko  

na lata 2014-2020 

 

Oś priorytetowa 1: Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

W ramach osi priorytetowej 1 wsparcie uzyskają działania obejmujące m.in. zwiększenie 

efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawę efektywności energetycznej 

sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie 

energochłonności przedsiębiorstw, zwiększenie wytwarzania energii  

ze źródeł odnawialnych.  

Wspierany będzie również rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych na niskich i 

średnich napięciach, co w znacznym stopniu ułatwi również wzrost wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz przyczyni się do rozwoju energetyki prosumenckiej. 

Ponadto przewiduje się wsparcie dla obszarów (głównie miejskich) posiadających 

uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności  

w zakresie przebudowy i budowy nowych elementów sieci ciepłowniczych oraz  

tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych. 

Dodatkowo w celu zwiększenia efektywności przetwarzania energii pierwotnej będą 

wspierane działania w obszarze rozwoju wysokosprawnej kogeneracji.  

 

 

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

                       odnawialnych 

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z 

                       odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach  

                       (w budynkach użyteczności publicznej, w sektorze 

                       mieszkaniowym) 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków 

 
 

str. 111 

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

 

 

 

Program Priorytetowy 
„LEMUR” - Energooszczędne Budynki 

Użyteczności Publicznej 

Celem programu jest:  

Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2  

w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków 

użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 

Rodzaje beneficjentów: 

 podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek 

budżetowych, 

 samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki 

samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane  

są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, 

 organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne 

związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków 

wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które  realizują  zadania publiczne  

na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

Program Priorytetowy 
„SOWA” - Energooszczędne 

oświetlenie uliczne 

Celem programu jest:  

Wspieranie realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów 

oświetlenia ulicznego. 

Rodzaje wspieranych projektów:  

 modernizacja oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, 

zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych  

w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne  

do spełnienia normy PN EN 13201), 
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 montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, 

 montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego 

Rodzaje beneficjentów: 

Jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą 

oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

Program Priorytetowy 
„RYŚ” – Termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych 

Celem programu jest: 

Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii 

w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. 

Rodzaje wspieranych projektów:  

Przedsięwzięcia polegające na wykonaniu prac remontowych w dopuszczonym do 

użytkowania jednorodzinnym budynku mieszkalnym, spełniających wymagane standardy 

techniczne. Wykonanie elementów z Grupy II lub III uwarunkowane jest zrealizowaniem 

prac z Grupy I lub spełnieniem dodatkowych warunków. 

Grupa I. Prace termoizolacyjne 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

 Ocieplenie dachu / stropodachu; 

 Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą; 

 Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. 

Grupa II. Instalacje wewnętrzne 

 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; 

 Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

cieplnej 

 Instalacja kotła kondensacyjnego; 

 Instalacja węzła cieplnego; 

 Instalacja kotła na biomasę; 

 Instalacja pompy ciepła; 

 Instalacja kolektorów słonecznych. 

Rodzaje beneficjentów: 
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 osoby fizyczne, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne 

związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków 

wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, 

 

 

 

Program Priorytetowy 
„KAWKA” - Likwidacja niskiej emisji 

wspierająca wzrost efektywności energetycznej 
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł 

energii 

Celem programu jest: 

Głównymi celami programu KAWKA jest obniżenie emisji pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz emisji 

CO2 zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE  

z dn. 21.05.2008 w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). 

Celem programu jest: 

Likwidacja lokalnych źródeł ciepła (np. palenisk węglowych) i zastąpienie ich przez źródło 

ciepła o wyższej niż dotychczasowej sprawności. Może to być podłączenie do sieci 

ciepłowniczej, montaż pomp ciepła, kotłów gazowych. U odbiorców indywidualnych  

w zakresie likwidacji paleniska możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

oraz wody użytkowej czy instalacji gazowej. 

Rodzaje beneficjentów: 

Beneficjentem programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które 

planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania 

przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. 
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Program Priorytetowy 
„Prosument” 

Celem programu jest:  

ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii  

z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych 

oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE 

oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej  

i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz 

zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. 

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany 

istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. 

Rodzaje wspieranych projektów:  

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące: 

 źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne  

o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy 

mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40 kWe. 

Rodzaje beneficjentów: 

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
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Program Priorytetowy 
„Domy Energooszczędne” 

Celem programu jest: 

Przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, 

wykonawców do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE  

z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.  

Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce  

i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny 

dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących 

budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. 

Rodzaje wspieranych projektów:  

 budowa domu jednorodzinnego; 

 zakup nowego domu jednorodzinnego; 

 zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Rodzaje beneficjentów: 

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących 

dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). 

Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na 

budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. 

 

 

 

Program Priorytetowy 
„BOCIAN - rozproszone, odnawialne 

źródła energii” 

Celem programu jest: 

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
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Rodzaje wspieranych projektów:  

 elektrownie wiatrowe 

 systemy fotowoltaiczne 

 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 

 małe elektrownie wodne 

 źródła ciepła opalane biomasą 

 wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła 

 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła  

z wykorzystaniem biogazu rolniczego 

 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 

Rodzaje beneficjentów: 

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych 

 

 

12.  Zgodność  Planu z przepisami prawa w zakresie strategicznej 

  oceny oddziaływania na środowisko 

 

Zgodnie  z art.46 pkt.2  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko wymagają projekty: polityk, strategii, planów lub programów  

w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Natomiast art. 48. tejże ustawy w pkt. 1 mówi, że Organ opracowujący projekty dokumentów, 

o których mowa w art. 46 pkt  2, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.  

 

Wszystkie działania ujęte w  Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łuków mają  

na celu obniżenie zużycia energii oraz emisji CO2 w celu ochrony środowiska. Nowe instalacje, 
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są to głównie mikro- i małe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, przede 

wszystkim energię słoneczną.  W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko mikroinstalacje  

i małe instalacje wykorzystujące energię słoneczną związane z budynkami, wykonywanie 

termomodernizacji budynków oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne – czyli 

działania zaproponowane w niniejszym dokumencie, nie zostały uznane za przedsięwzięcia 

mogące zawsze, ani za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Ponadto wszystkie działania dotyczą obszarów w granicach administracyjnych 

miasta Łuków. Wszystkie wskazane w Planie działania są zgodne z polityką i prawem 

wspólnotowym w dziedzinie ochrony środowiska.  

W związku z powyższym i zgodnie z art. 48 pkt 2 możliwe jest odstąpienie  

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla miasta Łuków. 
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