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1. Wprowadzenie 

Planowanie w zakresie racjonalnego gospodarowania energią jest jednym z obowiązków gmin 

wynikających z zapisów ustawy Prawo Energetyczne. Projekt założeń sporządza się dla 

obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 

Głównym celem sporządzania gminnych projektów założeń jest zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz zaopatrzenie w energię odbiorców przy możliwie najniższych kosztach 

oraz ograniczenie wpływu gospodarki energetycznej na środowisko naturalne.  

Podczas tworzenia dokumentu, przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia 

pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyspieszającego rozwiązywanie 

poszczególnych zagadnień. Niniejsze opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie 

aktualnego stanu środowiska w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które 

niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska.  

1.1 Podstawa prawna 

Podstawę prawną dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Biecz stanowi art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

(Dz.U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.) Prawo Energetyczne. Rada Gminy uchwala założenia do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie 

wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego 

wglądu. 

1.2 Zakres opracowania 

Projekt założeń określa: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe; 

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych; 

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; 

 oraz zakres współpracy z innymi gminami. 
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Procedura przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Krakowie na podstawie  art. 48 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2016r., poz. 353) w odpowiedzi na wniosek uzgodnili brak konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia 

w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Biecz.  

Kopie korespondencji z RDOŚ i PWIS dołączono do niniejszego opracowania. 
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1.3 Odniesienie do innych dokumentów i planów 

1.3.1 Dokumenty szczebla międzynarodowego stanowiące podstawę działań na 

rzecz ochrony powietrza: 

1) Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.  (Dz.U. z 1999r., nr 96, poz. 1110); 

2) Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie 

odległości, sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r  (Dz.U. z 1985r., nr 60 

poz. 311); 

3) Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997r. (Dz.U. z 2005r., nr 203, poz. 

1684); 

4) Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 

marca 1985 r. (Dz.U., z 1992r. nr 98 poz. 488); 

5) Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 

powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich 

przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzony w Sofii dnia 31 października 

1988r.  (Dz.U. z 2012r., poz. 216); 

6) Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 

sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987r. (Dz.U. z 1992r., nr 98, poz. 490); 

7) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona 

w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U. z 1996r., nr 53 poz. 238). 

1.3.2 Dokumenty szczebla wspólnotowego: 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 1985 

r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U.UE.L.85.175.40 z dnia 5 lipca 

1985r. ze zm.); 

2) Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i 

zarządzania jakością otaczającego powietrza 96/62/WE (Dz. Urz. WE L 296 z dnia 21 

listopada1996r.); 

3) Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 257 z dnia 10 

października 1996r.); 

4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2001 

r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 2001/42/WE  

(Dz. Urz. WE L 197 z dnia 21 lipca 2001r.); 

5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

2000/60/WE (Dz.U.UE.L.00.327.1 z dnia 22 grudnia 2000r.). 
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1.3.3 Dokumenty na szczeblu krajowym: 

1) Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, Warszawa, październik 

2014r.; 

2) Polityka Energetyczna państwa do roku 2030 (M.P.2010.2.11); 

3) Polityka Klimatyczna Polski do roku 2020, Warszawa, październik 2003r.; 

4) Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M.P. 

2014.469) 

5) Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

(M.P.2013.73); 

6) Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

(M.P.2012.839). 

 

1.4 Powiązania Projektu z dokumentami strategicznymi 

Poniżej przedstawiono cele i priorytety środowiskowe wynikające z nadrzędnych dokumentów 

istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska na terenie Gminy Biecz na podstawie których 

zostały wyznaczone cele i strategia ich realizacji w „Projekcie Założeń do Planu Zaopatrzenia 

w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Biecz”. 

Poniżej przedstawiono cele i priorytety środowiskowe wynikające z nadrzędnych dokumentów 

istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska na terenie gminy. 

 

1.4.1 Pakiet klimatyczno-energetyczny 

Najistotniejsze i uwzględnione założenia pakietu klimatyczno-energetycznego to: 

 redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 

 wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8.5 do 20% w 2020 r, 

(dla Polski z 7 do 15%), 

 zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20% (stosowanie 

energooszczędnych rozwiązań w budownictwie itp.), 

Wszelkie planowane działania służą poprawie efektywności energetycznej wraz ze 

zmniejszeniem emisyjności a zatem wpisują się one w główne założenia pakietu 

klimatyczno-energetycznego. Należy zaznaczyć, iż podane limity emisyjne ulegną zmianie 

wraz z wejściem w życie nowego pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2030. 

 

1.4.2 Ramowa Dyrektywa Wodna  

Celem dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód 

przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych, które: 

 zapobiegają dalszemu pogarszaniu oraz chronią i poprawiają stan ekosystemów 

wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych 

i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych, 
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 promują zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie 

dostępnych zasobów wodnych, 

 dążą do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego między innymi poprzez 

szczególne środki dla stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji 

priorytetowych oraz zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i 

strat priorytetowych substancji niebezpiecznych, 

 zapewniają stopniową redukcję zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobiegają ich 

dalszemu zanieczyszczaniu oraz przyczyniają się do zmniejszenia skutków powodzi 

i susz, a przez to przyczyniają się do: 

o zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę 

powierzchniową i podziemną, które jest niezbędne dla zrównoważonego, i 

sprawiedliwego korzystania z wód, 

o znacznej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych. 

 

1.4.3 Polityka Energetyczna 

Najważniejsze uwzględnione główne kierunki i cele wynikające z Polityki Energetycznej Polski 

do roku 2030 z punktu widzenia planowania działań na terenie gminy: 

Kierunek: Poprawa efektywności energetycznej. 

Cele główne: 

 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, 

 konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. 

Szczegółowe cele uwzględnione w tym obszarze: 

 zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. 

modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej 

sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej, 

 wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii, 

 zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do 

maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala 

zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię elektryczną. 

Kierunek: Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. 

Cel główny (węgiel): 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Szczegółowy cel uwzględniony w tym obszarze: 

 wykorzystanie węgla przy zastosowaniu sprawnych i niskoemisyjnych technologii, w 

tym zgazowania węgla oraz przerobu na paliwa ciekłe lub gazowe, 

Cel główny (gaz): 
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 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i 

kierunków dostaw gazu ziemnego. 

Szczegółowy cel uwzględniony w tym obszarze: 

 rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego. 

Cel główny (energia elektryczna):  

 zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych 

środowisku technologii. 

Szczegółowe cele uwzględnione w tym obszarze: 

 rozbudowa krajowego systemu przesyłowego umożliwiająca zrównoważony wzrost 

gospodarczy kraju, jego poszczególnych regionów oraz zapewniająca niezawodne 

dostawy energii elektrycznej (w szczególności zamknięcie pierścienia 400kV oraz 

pierścieni wokół głównych miast Polski), jak również odbiór energii elektrycznej z 

obszarów o dużym nasyceniu planowanych i nowobudowanych jednostek 

wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych, 

 modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę 

niezawodności zasilania oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne 

źródła energii, 

 modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalająca obniżyć do 2030 

roku czas awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania przerw w roku 2005. 

Kierunek: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw. 

Cele główne: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do 

poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 

 ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, 

tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem 

oraz zachować różnorodność biologiczną, 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach. 

Kierunek: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Cele główne: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

 ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i 

podziemnych, 

 zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 
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1.4.4 Uwarunkowania wynikające ze Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne  

i Ochrona Środowiska 

(dokument przyjęty Uchwałą Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”). 

 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

 gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, 

 zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka 

leśna, 

 uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 

 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię: 

 lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych, 

 modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do 

wprowadzenia energetyki jądrowej, 

 rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy, 

 wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, 

 rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

 rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa 

alternatywne. 

 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska: 

 zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

 racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

 ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

 wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych  

i środowiskowych, 

 promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy. 

 

1.4.5 Uwarunkowania wynikające ze Strategii innowacyjności i efektywności 

gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej  

i efektywnej gospodarki. 

Kierunek działań 1.2. - Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i 

innowacyjnych. 

 Działanie 1.2.3. - identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii  

o największym potencjale wzrostu, 

 Działanie 1.2.4. - wspieranie różnych form innowacji, 

 Działanie 1.2.5. - wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych 

technologii w gospodarce (w tym technologii środowiskowych), 
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Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców. 

Kierunek działań 3.1. - Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej 

zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki. 

 Działanie 3.1.1. - tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji  

i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, 

 Działanie 3.1.2. - podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat 

wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, 

 Działanie 3.1.3. - wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w 

zakresie technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

niskoemisyjnych technologii węglowych (ctw), 

 Działanie 3.1.4. - promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”,  

w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością. 

Kierunek działań 3.2. - Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie 

planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl 

życia. 

 Działanie 3.2.1. - poprawa efektywności energetycznej i materiałowej 

przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów, 

 Działanie 3.2.2. - stosowanie zasad zrównoważonej architektury. 

1.4.6 Uwarunkowanie wynikające ze Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

Cel szczegółowy 2: Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich 

dostępności przestrzennej. 

Priorytet 2.1. - Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i 

wodne na obszarach wiejskich. 

 Kierunek interwencji 2.1.1. - modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 

energii elektrycznej, 

 Kierunek interwencji 2.1.2. - dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii 

elektrycznej, 

 Kierunek interwencji 2.1.5. - rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 

 Kierunek interwencji 2.1.6. - rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu 

ziemnego, 

 Priorytet 2.2. - rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność 

transportową obszarów wiejskich, 

 Kierunek interwencji 2.2.1.  -rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury 

drogowej i kolejowej, 

 Kierunek interwencji 2.2.2. - tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią 

dróg regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad, 

 Kierunek interwencji 2.2.3. - tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, 

transportu kołowego i kolejowego. 
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Cel szczegółowy 5: Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach 

wiejskich. 

Priorytet 5.1. - Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności 

biologicznej na obszarach wiejskich. 

 Kierunek interwencji 5.1.1. - ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych 

ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką, 

 Kierunek interwencji 5.1.2. - ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka 

nawozami i środkami ochrony roślin, 

 Kierunek interwencji 5.1.3. - racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na 

potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej, 

 Kierunek interwencji 5.1.4. - ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem 

zawartości materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 

 Kierunek interwencji 5.1.5. - rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska 

rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej 

upowszechnianie. 

Priorytet 5.2.-  Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu 

przestrzennego. 

 Kierunek interwencji 5.2.1. - zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego, 

 Kierunek interwencji 5.2.2. - właściwe planowanie przestrzenne, 

 Kierunek interwencji 5.2.3. - racjonalna gospodarka gruntami. 

Priorytet 5.5. - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach 

wiejskich. 

 Kierunek interwencji 5.5.1. - racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej 

przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 

 Kierunek interwencji 5.5.2. - zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie 

rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów 

wiejskich. 
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2. Krótka charakterystyka gminy 

2.1 Położenie 

Gmina Biecz jest gminą miejsko-wiejską położoną we wschodniej części województwa 

małopolskiego, w powiecie gorlickim. Gmina od zachodu graniczy z gminą Moszczenica, od 

północy z gminami Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny, od południa z gminami Lipniki oraz 

Gorlice natomiast od wschodu gmina Biecz graniczy z gminą wiejską Skołyszyn położoną w 

województwie podkarpackim. Gmina leży w obniżeniu Dołów Jasielsko Sanockich, w dolinie 

rzeki Ropy i jej dopływów tj. Libuszanki, Sitniczanki, potoku Przykopa i potoku Strzeszynianka. 

Miasto Biecz usytuowane jest na jednym ze wzgórz (281 m n. p. m.) Pogórza Karpackiego na 

lewym brzegu Ropy. 

 

 
źródło: www.administracja.mac.gov.pl 

Rysunek 1. Położenie Gminy Biecz na tle powiatu. 
 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu  Geodezji i Kartografii powierzchnia Gminy Biecz wynosi 

9825 ha. W skład gminy wchodzi 11 miejscowości (Biecz, Strzeszyn, Libusza, Korczyna, 

Głęboka, Grudna Kępska, Binarowa, Racławice, Rożnowice, Sitnica i Bugaj). 
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Warunki klimatyczne 

Gmina Biecz, tak jak cała Polska, leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego 

przejściowego. Największy wpływ na klimat gminy mają warstwy powietrza polarno-morskiego, 

powodujące ochłodzenie i opady w porze letniej. Średnia roczna temperatura powietrza 

wynosi od 7 oC do 8 oC, średnie roczne opady mieszczą się w granicach 590-680 mm. Okres 

wegetacyjny na terenie gminy trwa około 220 dni. Dominującymi wiatrami wiejącymi nad 

obszarem Gminy Biecz są wiatry zachodnie oraz południowo-zachodnie. 

 

2.2 Infrastruktura inżynieryjno-techniczna 

2.2.1 Sieć  wodociągowa 

Gmina Biecz posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 22,8 km z 661 podłączeniami 

do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego mieszkania. W 2015 roku dostarczono 66,9 

tys.m3/rok wody. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Biecz. 

 

Tabela 1. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Biecz (stan na 2015r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1. długość czynnej sieci rozdzielczej km 22,8 

2. 
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 661 

3. woda dostarczona gospodarstwom domowym tys.m
3
/rok 66,9 

4. Zużycie wody na jednego mieszkańca m
3
 3,9 

Źródło: GUS, opracowanie własne 

 

2.2.2 Sieć kanalizacyjna 

Gmina Biecz posiada sieć kanalizacyjną o długości 105,3 km z 1433 podłączeniami do 

budynków mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego. W 2015 roku odprowadzono nią 126,3 

tys.m3. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Biecz. 
 

Tabela 2. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Biecz (stan na 2015r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 105,3 

2. 
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
szt. 1433 

3. Ścieki odprowadzone systemem kanalizacyjnym tys.m
3
/rok 126,3 

Źródło: GUS, opracowanie własne 
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2.3 Demografia gminy 

2.3.1 Ludność 

Liczba ludności Gminy Biecz wg stanu na dzień 31.12.2015 wynosi 16969 osób. Powierzchnia 

gminy wynosi 99 km2 co daje zagęszczenie ludności na poziomie171 osób na 1 km2. Liczba 

mieszkańców gminy na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosła o 60 osób. Zmiany liczby ludności 

oraz tendencje zmian przedstawiono poniżej. 

Tabela 3. Liczba ludności gminy w latach 2006-2015 (GUS). 

rok mężczyźni kobiety ogółem 

2006 8306 8600 16906 

2007 8297 8613 16910 

2008 8287 8574 16861 

2009 8261 8617 16878 

2010 8385 8696 17081 

2011 8401 8694 17095 

2012 8384 8668 17052 

2013 8380 8632 17012 

2014 8389 8611 17000 

2015 8378 8591 16969 

Źródło: GUS, opracowanie własne 
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Źródło: GUS, opracowanie własne 

Rysunek 2. Tendencja zmian liczby ludności gminy w latach 2006-2015 z uwzględnieniem płci. 
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2.3.2 Sytuacja społeczno-gospodarcza 

W tabeli poniżej podano podstawowe parametry charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Biecz. 

Tabela 4. Wskaźniki społeczno-gospodarcze w Gminie Biecz (źródło: GUS).

  Wartości w latach 

Lp. Wskaźnik Jednostka 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Gęstość zaludnienia os/1km2 172 172 172 172 174 174 174 173 173 173 

2. Spadek/wzrost liczby ludności osoba 26 4 -49 17 203 14 -43 -40 -12 -31 

3. Przyrost naturalny  ‰ -1,4 0,2 -2,9 1,0 11,9 0,8 -2,5 -2,4 -0,7 -1,8 

4. 
Ludność w wieku 

produkcyjnym 
osoba  10208 10281 10354 10441 10643 10671 10678 10669 10562 10546 

5. 
Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 
osoba 3925 3810 3676 3588 3585 3511 3424 3343 3363 3284 

6. 
Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

osoba 2773 2819 2831 2849 2853 2913 2950 3000 3075 3139 

7. 
Udział liczby ludności w wieku 

produkcyjnym 
% ludności 

ogółem 
60,4 60,4 61,0 61,3 61,1 62,3 62,6 62,8 62,8 62,2 

8. 
Udział liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym 
% ludności 

ogółem 
23,2 23,2 22,6 21,8 21,0 21,0 20,6 20,1 19,7 19,8 

9. 
Udział liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym 
% ludności 

ogółem 
16,4 16,4 16,7 16,8 16,7 16,7 17,1 17,3 17,6 18,1 
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Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 3. Liczba ludności gminy według grup zdolności do pracy. 

 

Zgodnie z ogólnokrajową tendencją struktura produkcyjności ulega niekorzystnym zmianom. 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejsza się. Rośnie natomiast liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. Taka sytuacja będzie prowadzić do coraz większego obciążenia 

ekonomicznego grupy w wieku produkcyjnym. Jest to nieodłączne zjawisko w 

społeczeństwach starzejących się. 
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2.4 Gospodarka i rolnictwo 

2.4.1 Podmioty gospodarki narodowej 

Na terenie omawianej gminy większość z działających firm zatrudnia poniżej pięciu osób.  Do 

głównych gałęzi gospodarki w gminie zaliczyć należy przede wszystkim handel i naprawy, 

budownictwo. Tabela przedstawia liczbę podmiotów w latach 2006-2015. 

 
Tabela 5. Podmioty gospodarcze wg rejestru REGON w latach 2006-2015. 

  liczba podmiotów wg rejestru REGON 

rok ogółem sektor publiczny sektor prywatny 

2006 673 55 618 

2007 714 55 659 

2008 733 54 679 

2009 748 53 695 

2010 781 53 728 

2011 812 53 759 

2012 839 50 789 

2013 885 51 834 

2014 897 50 847 

2015 938 50 886 

Źródło: GUS, opracowanie własne 
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2.4.2 Rolnictwo 

Rodzaje gleb 

Rodzaje gleb występujące na terenie Gminy Biecz są determinowane przez rodzaj skał na 

których zostały utworzone, oraz przez warunki glebotwórcze występujące w poszczególnych 

obszarach gminy. Na terenie gminy można wyróżnić następujące rodzaje gleb: 

 Gleby bielicowe – gleby tworzące się na różnego rodzaju piaskach, dochodzi w nich 

do procesu wymywanie niektórych związków chemicznych tworzących minerały co 

nazywane jest bielicowaniem; 

 Gleby brunatne - powstające na glinach zwałowych oraz piaskach i piaskowcach, 

można wśród nich wyróżnić: 

o Brunatno – kwaśne, tworzące się na podłożach bogatych w związki fosforu, 

potasu, wapnia i magnezu. 

o Brunatno – wyługowane, które cechują się wyługowanie górnej części profilu 

z kationów zasadowych oraz brakiem zawartości węglanu wapnia, co ogranicza 

ich żyzność, 

 

Klasy bonitacyjne 

Na terenie gminy dominują gleby IV oraz V klasy bonitacyjnej. 

Gdzie: 

Gleby klasy I – gleby orne najlepsze. Są to gleby położone w dobrych warunkach 

fizjograficznych, najbardziej zasobne w składniki pokarmowe, posiadają dobrą naturalną 

strukturę, są łatwe do uprawy (czynne biologicznie, przepuszczalne, przewiewne, ciepłe, 

wilgotne). 

Gleby klasy II – gleby orne bardzo dobre. Mają skład i właściwości podobne (lub nieco 

grosze) jak gleby klasy I, jednak położone są w mniej korzystnych warunkach terenowych lub 

mają gorsze warunki fizyczne, co powoduje, że plony roślin uprawianych na tej klasie gleb, 

mogą być niższe niż na glebach klasy I. 

Gleby klasy III (IIIa i IIIb) – gleby orne średnio dobre. W porównaniu do gleb klas I i II, 

posiadają gorsze właściwości fizyczne i chemiczne, występują w mniej korzystnych warunkach 

fizjograficznych. Odznaczają się dużym wahaniem poziomu wody w zależności od opadów 

atmosferycznych. Na glebach tej klasy można już zaobserwować procesy ich degradacji. 

Gleby klasy IV (IVa i IVb) – gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na tych glebach są 

wyraźnie niższe niżna glebach klas wyższych, nawet gdy utrzymywane są one w dobrej 

kulturze rolnej. Są mało przewiewne, zimne, mało czynne biologicznie. Gleby te są bardzo 

podatne na wahania poziomu wód gruntowych (zbyt podmokłe lub przesuszone). 

Gleby klasy V - gleby orne słabe. Są ubogie w substancje organiczne, mało żyzne  

i nieurodzajne. Do tej klasy zaliczmy również gleby położone na terenach nie zmeliorowanych 

albo takich, które do melioracji się nie nadają. 

Gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze. W praktyce nadają się tylko do zalesienia. Posiadają 

bardzo niski poziom próchnicy. Próba uprawy roślin na glebach tej klasy niesie ze sobą duże 

ryzyko uzyskania bardzo niskich plonów. 
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Użytkowanie ziemi na terenie Gminy Biecz 

Gmina Biecz jest obszarem o stabilnej gospodarce rolnej, o kierunku ogólnorolnym. Integralną 

częścią rozwoju rolnictwa jest rozwój obsługi rolnictwa oraz bazy przetwórczej. Mieszkańcy 

gminy wykazują aktywność usługowo produkcyjną. Istotny wpływ na rozwój gminy ma 

wielofunkcyjny rozwój wsi, z pełnym programem infrastruktury technicznej. Oznacza to 

możliwość rozwoju w ramach wyznaczonych terenów funkcji mieszkaniowych, usługowych, 

produkcyjnych i letniskowych. Dane na temat użytkowania gruntów oraz powierzchni 

zasiewów na terenie omawianej gminy przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 6. Użytkowanie gruntów na terenie gminy. 

Użytkowanie gruntów Jednostka 

stan na 

rok 2010 

grunty ogółem ha 6507,54 

Użytki rolne 

ogółem użytki rolne ha 5147,08 

ogółem użytki rolne w dobrej kulturze ha 4892,38 

Grunty orne 

grunty pod zasiewami ha 2599,05 

Sady 

ogółem ha 47,21 

ogrody przydomowe ha 126,25 

Łąki 

ogółem ha 1593,45 

Pastwiska 

ogółem ha 277,83 

Lasy 

ogółem ha 730,39 

Pozostałe grunty i nieużytki 

ogółem ha 630,08 

Źródło: GUS, opracowanie własne 
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Tabela 7. Powierzchnie zasiewów w roku 2010. 

Rodzaj Jednostka 

stan na 

rok 2010 

ogółem ha 2599,05 

zboża razem ha 1720,85 

zboża podstawowe z 
mieszankami zbożowymi 

ha 1717,33 

pszenica ozima ha 925,72 

pszenica jara ha 24,90 

żyto ha 43,83 

jęczmień ozimy ha 16,22 

jęczmień jary ha 119,17 

owies ha 325,87 

pszenżyto ozime ha 61,64 

pszenżyto jare ha 17,50 

mieszanki zbożowe ozime ha 21,95 

mieszanki zbożowe jare ha 160,53 

kukurydza ha 2,63 

ziemniaki ha 405,62 

uprawy przemysłowe ha 16,68 

buraki cukrowe ha 6,29 

rzepak i rzepik razem ha 10,39 

strączkowe jadalne na ziarno 
razem 

ha 0,78 

warzywa gruntowe ha 12,98 

Źródło: GUS, opracowanie własne 
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2.4.3 Lasy na terenie gminy 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie Gminy 

Biecz wynosi 1471,92 ha, co daje lesistość na poziomie 15 %. Wskaźnik lesistości gminy jest 

dwukrotnie niższy niż średnia krajowa, która wynosi 29,2%. Strukturę gruntów leśnych na 

terenie Gminy Biecz przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 8. Struktura lasów Gminy Biecz w roku 2015. 

Parametr Jednostka Wielkość 

Powierzchnia ogółem ha 1471,92 

Lesistość % 15,0 

Lasy publiczne ogółem ha 294,92 

Lasy publiczne Skarbu 
Państwa 

ha 290,92 

Lasy publiczne Skarbu 
Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych 
ha 290,35 

Lasy prywatne ogółem ha 1177,0 

Źródło: GUS, opracowanie własne 
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2.5 Mieszkalnictwo, zabudowa, budynki użyteczności publicznej,  

obiekty przemysłowe, handel usługi 

2.5.1 Zabudowa mieszkaniowa 

Tabela 9. Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy (GUS). 

rok budowy liczba mieszkań powierzchnia [m2] 

do 1918 270 16171 

1918 - 1944 622 36916 

1945 - 1970 1330 93922 

1971 - 1978 671 54990 

1979 - 1988 691 61057 

1989 - 2002 650 68019 

2003 - 2015 495 66318,0 

suma: 4729 397393,0 

Źródło: GUS, opracowanie własne 

 

Tabela 10. Mieszkania oddane do użytku w latach 2003-2015 (GUS). 

rok budowy liczba mieszkań powierzchnia [m2] 

2003 85 11407 

2004 21 2864 

2005 28 4224 

2006 27 3393 

2007 30 3598 

2008 28 3893 

2009 35 4872 

2010 32 4499 

2011 47 6787 

2012 33 4282 
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rok budowy liczba mieszkań powierzchnia [m2] 

2013 42 5284 

2014 37 4723 

2015 50 6492 

suma: 495 66318,0 

Źródło: GUS, opracowanie własne 

 

 

 

 
Źródło: GUS, opracowanie własne 

Rysunek 4. Struktura wiekowa mieszkań zamieszkanych – liczba. 
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Źródło: GUS, opracowanie własne 

Rysunek 5. Struktura wiekowa mieszkań zamieszkanych – powierzchnia
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2.6 Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych  

2.6.1 Źródła zanieczyszczenia powietrza 

Emisja z gospodarstw domowych  

Głównymi źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza jest: 

 spalanie paliwa stałego (węgiel, miał koksowy, koks), 

 spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych. 

Niska emisja 

W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw 

stałych w kotłowniach indywidualnych i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania. 

Negatywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego mają lokalne kotłownie pracujące na 

potrzeby centralnego ogrzewania, a także małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach 

grzewczych lub technologicznych. Brak urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów 

spalinowych powoduję, iż całość wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do powietrza 

atmosferycznego. Niska sprawność i efektywność technologii spalania są poważnym źródłem 

emisji zanieczyszczeń. Co więcej, głównym paliwem w sektorze gospodarki komunalnej jest 

węgiel, często zawierający znaczne ilości siarki. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń 

powietrza zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 11. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza. 

 

Zanieczyszczenia 

 

Źródło emisji 

Pył ogółem spalanie paliw, unoszenie pyłu w powietrzu; 

SO2 (dwutlenek siarki) spalanie paliw zawierających siarkę; 

NO (tlenek azotu) spalanie paliw; 

NO2 (dwutlenek azotu) spalanie paliw, procesy technologiczne; 

NOx (suma tlenków azotu) sumaryczna emisja tlenków azotu; 

CO (tlenek węgla) produkt niepełnego spalania; 

O3 (ozon) 
powstaje naturalnie oraz z innych 

zanieczyszczeń będących utleniaczami; 

Źródło: opracowanie własne 
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Emisja komunikacyjna 

Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą emisja komunikacyjna, która 

najbardziej odczuwalna jest w pobliżu dróg charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu 

kołowego. Do głównych zanieczyszczeń emitowanych w związku z ruchem samochodowym 

należą: 

 tlenek i dwutlenek węgla, 

 węglowodory, 

 tlenki azotu, 

 pyły zawierające metale ciężkie, 

 pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych. 

Dla stanu powietrza atmosferycznego istotne znaczenie ma emisja NOx oraz metali ciężkich. 

Duże znaczenie ma również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg, która zależy w dużej 

mierze od warunków meteorologicznych. Komunikacja jest również źródłem emisji benzenu, 

benzo(a)piranu, toluen i ksylenu. Na wielkość tych zanieczyszczeń wpływa stan techniczny 

samochodów, stopień zużycia substancji katalitycznych oraz jakość stosowanych paliw. 

Gwałtowny rozwój transportu, przejawiający się wzrostem ilości samochodów na drogach oraz 

aktualny stan i infrastruktury dróg spowodował, iż transport może być uciążliwy dla środowiska 

naturalnego.  

W przypadku substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery,  

źródła te trudno zinwentaryzować pod kątem emisji zanieczyszczeń, gdyż zwykle nie ma dla 

nich materiałów sprawozdawczych. Na podstawie znanych wartości średniego składu paliwa, 

szacowany przeciętny skład spalin silnikowych jest następujący: 

 

Tabela 12. Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo). 

 

Składnik 

 

Silniki benzynowe 
Silniki 

wysokoprężne 
Uwagi 

Azot 24 - 77 76 - 78 nietoksyczny 

Tlen 0,3 - 8 2 - 18 nietoksyczny 

Para wodna 3,0 - 5,5 0,5 - 4 nietoksyczny 

Dwutlenek węgla 5,0 - 12 1 - 10 nietoksyczny 

Tlenek węgla 0,5 - 10 0,01 - 0,5 toksyczny 

Tlenki azotu 0,0 - 0,8 0,0002 - 0,5 toksyczny 

Węglowodory 0,2 - 3 0,009 - 0,5 toksyczny 
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Składnik 

 

Silniki benzynowe 
Silniki 

wysokoprężne 
Uwagi 

Sadza 0,0 - 0,04 0,01 - 1,1 toksyczny 

Aldehydy 0,0 - 0,2 0,001 - 0,009 toksyczny 

Źródło: J. Jakubowski „Motoryzacja o środowisko” 

 

Na skutek powszechnej elektryfikacji, emisje do powietrza związane z ruchem kolejowym mają 

znaczenie marginalne. Należą do nich jedynie emisje zanieczyszczeń pyłowych związanych z 

ruchem pociągów, oraz niewielkie emisje z lokomotyw spalinowych używanych głownie na 

bocznicach kolejowych. 

Jakość powietrza 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. 2016 poz. 672 ze zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem 

pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania  

i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości 

powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w powietrzu oraz wyników 

ocen jakości powietrza. W celu oceny jakości powietrza na terenie Województwa 

Małopolskiego, wyznaczono 3 strefy: 

 Aglomeracja Krakowska (kod strefy: PL1201); 

 Miasto Tarnów (kod strefy: PL1202); 

 Strefa małopolska (kod strefy: PL1203). 

 

Gmina Biecz zlokalizowana jest w obrębie strefy małopolskiej. 
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źródło: „Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego” 

Rysunek 6. Podział województwa małopolskiego na strefy ochrony powietrza. 
 

Ocenę jakości powietrza prowadzono w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych  

w stałych punktach pomiarowych monitoringu środowiska. W przypadku braku pomiarów 

poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w wymienionych powyżej punktach wykonujących 

pomiary automatyczne, do oceny jakości powietrza wykorzystywano stacje badań 

manualnych. Badana obejmowały następujące zanieczyszczenia: 

 dwutlenek siarki,  

 dwutlenek azotu,  

 tlenki azotu, 

 tlenek węgla,  

 ozon, 

 benzen, 

 pył zawieszony PM10 i PM2.5,  

 arsen,  

 kadm,  

 nikiel,  

 ołów 

 benzo(a)piren.  

 

Jak wynika z danych przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Krakowie, na terenie gminy nie prowadzono pomiarów dotyczących stanu jakości powietrza, 

dlatego w celu określenia stanu jakości powietrza kierowano się wynikami dla całej strefy 

małopolskiej. 
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Tabela 13.Klasyfikacja stref zanieczyszczeń powietrza. 

Klasa strefy 
Poziom stężeń 

zanieczyszczenia 
Wymagane działania 

A 
nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego * 

1. Utrzymanie stężeń 
zanieczyszczenia poniżej 

poziomu dopuszczalnego oraz 
próba trzymania najlepszej 

jakości powietrza zgodnej ze 
zrównoważonym rozwojem. 

 

C 
powyżej poziomu 
dopuszczalnego * 

1. Określenie obszarów 
przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych; 
2. Opracowanie programu 

ochrony powietrza POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich 
poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu (jeśli 

POP nie był uprzednio 
opracowany); 

3. Kontrolowanie stężeń 
zanieczyszczenia na obszarach 

przekroczeń i prowadzenie 
działań mających na celu 

obniżenie stężeń przynajmniej 
do poziomów dopuszczalnych. 

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie niektórych poziomów 

substancji w powietrzu. 

Wynik oceny strefy małopolskiej za rok 2015, w której położona jest Gmina Biecz, wskazuje, 

że dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa 

A) ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń: 

 dwutlenku azotu, 

 dwutlenku siarki, 

 tlenku węgla, 

 ołowiu, kadmu, niklu, benzenu, arsenu w pyle zawieszonym PM10. 

Przekroczone natomiast zostały dopuszczalne poziomy dla: 

 pyłu PM10, 

 benzo(a)pirenu , 

 pyłu PM2,5, 

 ozonu. 

Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy małopolskiej z uwzględnieniem kryterium 

ochrony zdrowia, zostało przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 14. Wynikowe klasy strefy małopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane  

w ocenie rocznej za 2015 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 

ochrony zdrowia. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

strefa 

małopolska  
A A A A C C A A A A C C 

źródło: „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku.” 

 

Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy małopolskiej, ze względu na ochronę roślin, nie 

zostały przekroczone w przypadku tlenków siarki i azotu, natomiast zostały przekroczone w 

przypadku ozonu. Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy małopolskiej z 

uwzględnieniem kryterium ochrony roślin, zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 15. Wynikowe klasy strefy małopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane  

w ocenie rocznej za 2015 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 

ochrony roślin. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 O3 

strefa małopolska A A C 

źródło: „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku” 

 

Jak wynika z „Oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku” na terenie 

strefy małopolskiej stwierdzono występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości 

przekroczeń dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 

PM2,5, a także przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)piren w 

pyle PM10. Na terenie strefy małopolskiej, stwierdzono także przekroczenie poziomu celu 

długoterminowego, określonego w odniesieniu do stężenia ozonu (8 godz. średnia krocząca). 

Wyniki oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2015 r. na obszarze strefy 

małopolskiej, uwzględniające kryterium ochrony roślin, wykazały przekroczenia stanu 

dopuszczalnego poziomów ozonu. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego zawartości 

ozonu w powietrzu, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska winno być jednym z celów 

wojewódzkiego programu ochrony środowiska.  

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla wszystkich stref, w których 

stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych (strefy w klasie C) należy 

opracować programy ochrony powietrza, mające na celu osiągnięcie ww. poziomów substancji 

w powietrzu.  
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2.6.2 Zagrożenia 

Obszary problemowe związane z ochroną powietrza wynikają m.in. z: 

 emisji komunikacyjnej, 

 nieprawidłowych praktyk związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

(spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania), 

 spalania niskokalorycznych i zawierających dużą zawartość siarki paliw stałych. 

 

W związku z powyższym, zaleca się podjęcie działań mające na celu ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, w tym realizację zapisów POP dla strefy małopolskiej na 

szczeblu gminnym. 

 

2.6.3 Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego 

Dla terenu województwa małopolskiego opracowany został Program Ochrony Powietrza z 

uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, 

poziomu pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz dwutlenku 

azotu i dwutlenku siarki. Program został przyjęty Uchwałą Nr XLII/662/13 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego  z dnia 30 września 2013r. W Programie zapisano szereg zadań, 

za których realizację są współodpowiedzialne jednostki wchodzące w skład strefy 

małopolskiej. Do zadań tych należą m.in.: 

1. Realizacji programu ograniczenia niskiej emisji poprzez stworzenie systemu zachęt 

finansowych do wymiany systemów grzewczych; 

2. Likwidacji ogrzewania na paliwa stałe w obiektach użyteczności publicznej; 

3. Koordynacji realizacji działań naprawczych określonych w Programie wykonywanych 

przez poszczególne jednostki gminy; 

4. Podejmowania działań promocyjnych i edukacyjnych; 

5. Uwzględniania w planach zagospodarowania przestrzennego:  

 wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników, które nie 

powodują nadmiernej niskiej energii; 

 projektowanie linii zabudowy uwzględniającej zapewnienie „przewietrzenia” 

obszarów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej 

zabudowie; 

6. Prowadzenia odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej 

ograniczenia w korzystaniu z samochodów oraz tworzenia stref ograniczonego ruchu; 

7. Tworzenia alternatywy komunikacyjnej w postaci ciągów pieszych i rowerowych; 

8. Kontroli gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

9. Eliminacji emisji wtórnej z budów i podejmowania działań na rzecz poprawy stanu 

dróg; 

10. Promocji wprowadzania w zakładach przemysłowych oraz instytucjach publicznych 

systemów zarządzania środowiskiem (ISO + EMAS); 

11. Uwzględniania w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych; 

12. Rozważenia w planach perspektywicznych tworzenia inteligentnych systemów 

energetyki rozproszonej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, w tym 

odnawialnych; 
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13. Aktualizacji założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe w oparciu o nowe kierunki wytyczone planem energetycznym województwa 

oraz Programem ochrony powietrza; 

14. Przekazywania informacji i ostrzeżeń związanych z sytuacjami zagrożenia 

zanieczyszczeniem powietrza; 

15. Przedkładania Marszałkowi Województwa Małopolskiego sprawozdań z realizacji 

działań ujętych w POP dla województwa małopolskiego. 

 

Należy zaznaczyć, iż obecnie procedowana jest aktualizacja Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego. Na dzień 30 listopada 2016 projekt dokumentu wyłożony był do 

wglądu w ramach konsultacji społecznych. 

2.7 Promieniowanie elektromagnetyczne 

2.7.1 Stan wyjściowy 

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych regulowane są przepisami dotyczącymi: 

 ochrony środowiska, 

 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 prawa budowlanego, 

 zagospodarowania przestrzennego, 

 przepisami sanitarnymi. 

 

Jako promieniowanie niejonizujące określa się promieniowanie, którego energia oddziałująca 

na każde ciało materialne nie wywołuje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie to związane 

jest ze zmianami pola  elektromagnetycznego. Poniżej zestawiono potencjalne źródła 

omawianego promieniowania: 

 urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne, 

 urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, 

(stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia); 

 urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300 

GHz, (urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne); 

 inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0 - 0,5 Hz, 0,5 - 50 Hz oraz 50-

1000 Hz. 

 

Zagadnienia dotyczące promieniowania niejonizującego są określone przez Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003r., Nr 192, poz. 1883). Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, rozporządzenie ustala odrębną wartość składowej elektrycznej pola  

w wysokości 7 V/m.  

 

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludzi jest dozwolone bez ograniczeń, 

rozporządzenie ustala wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego  

o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej  

w wysokości 60 A/m. ponadto rozporządzenie określa: 

 dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego; 

 metody kontroli dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych; 
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 metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne  

z różnych zakresów częstotliwości. 

 

Źródła promieniowania 

Na terenie Gminy Biecz źródła promieniowania niejonizującego stanowią: 

 linie i stacje elektroenergetyczne; 

 urządzenia radiokomunikacyjne; 

 radionawigacyjne i radiolokacyjne. 

 

 
źródło: www.btsearch.pl 

Rysunek 7. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy. 
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Gdzie: 

właściciel: Polkomtel Sp. z o.o.; 

właściciel: Polkomtel Sp. z o.o., Aero2 Sp. z o.o.; 

właściciel: P4 Sp. z o.o.; 

właściciel: Aero2 Sp. z o.o.; 

właściciel: T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A.; 

właściciel: Orange Polska S.A. 

Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych w 2015 obejmował obszar gminy.  

Badania poziomu pola elektromagnetycznego przeprowadzono w Bieczu 7 lipca 2015r. 

Średnia arytmetyczna natężenia pól elektromagnetycznych wyniosła <0,3 V/m. Dopuszczalna 

wartość poziomu pól elektromagnetycznych w powietrzu wynosi 7 V/m. Wobec tego nie 

stwierdzono miejsc występowania poziomów pól elektromagnetycznych o wartościach 

wyższych od dopuszczalnych i można założyć, że na terenie gminy brak jest realnego 

zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych. 

 

2.8 Ochrona Przyrody 

Na terenie Gminy Biecz występują następujące formy obszarów chronionych: 

 obszar NATURA 2000 „Wisłoka z dopływami”, 

 pomnik przyrody 

 

Obszar NATURA 2000 „Wisłoka z dopływami”1 

Kod obszaru: PLH180052 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:  

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia: 2653,1 ha  

Opis obszaru: 

Obszar leżący na wysokości 200-360 m n.p.m. obejmuje koryto rzeki Wisłoki, wraz z 

fragmentami łąk, na odcinku od północnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na 

trasie Pilzno-Kamienica, wraz z dopływami:  

 Iwielką od mostu w m. Draganowa do ujścia, z unikatowym naturalnym wodospadem 

na progu fliszowym oraz z dobrze zachowanym, cennym kompleksem łąk 

 Kamienicą od mostu na trasie Brzostek - Smarzowa w m. Siedliska -Bogusz do ujścia, 

 Ropą od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia z dopływami: Sękówką od mostu na 

drodze Ropica - Małastów do ujścia,  

 Olszanką od mostu na trasie Nagórze - Wlk. Strona (przy ujściu Czermianki) do ujścia, 

 Libuszanką od mostu na trasie Rozdziele -Bednarka do ujścia, Jasiołką od mostu na 

trasie Barwinek - Dukla w Trzcianie do ujścia do Wisłoki. 

 

                                                

1
 Źródło: www.obszary.natura2000.org.pl 
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Dno rzek budują odcinkami płyty skalne (z piaskowca i łupków) oraz odcinkami osady 

kamienisto – piaszczyste (piasek i żwir). Miejscami tworzą się piaszczysto - ilaste łachy. W 

dolinach dominują użytki zielone 19%i grunty orne 66%. Lasów jest stosunkowo niewiele, 

poza rejonem Beskidu Niskiego jednak niektóre odcinki dolin wchodzących w skład ostoi, np. 

Kłopotnicy biegną wśród rozległych, leśno-zaroślowych ekosystemów łęgowych. Lasy liściaste 

zajmują 6% powierzchni a lasy mieszane 7%. 

 

Rzeka Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości 163,6 km i powierzchni zlewni 

4110,2 km2 . Wisłoka płynie często zmieniając kierunek i tworzy liczne zakola i meandry.  

W górnym biegu Wisłoka ma charakter górski, o dużej zmienności przepływu. Różnice  

w poziomie wody może sięgać nawet 5 m. Rzeka ma dno kamieniste (jedyne w tej części 

Karpat, płaty dobrze wykształconych kamieńców nadrzecznych), a przeciętną szerokość 

40 m i średnią głębokość 0,7-1,0 m. Poniżej ujścia Jasiołki koryto rozszerza się nawet do 90 

m, a głębokość wzrasta średnio do 1-2 m. W okolicach Jasła brzegi są uregulowane. 

Ropa do ujścia Libuszanki płynie korytem naturalnym, o dnie żwirowo-kamienistym  

z nielicznymi wychodniami warstw piaskowców magurskich w korycie (tzw. berda), które są 

siedliskiem ryb łososiowatych. Poniżej Ropa płynie w szerokiej dolinie, która do miejscowości 

Ropa ma strome brzegi, a od Gorlic jej stoki łagodnieją. Koryto jest częściowo uregulowane. 

Średnia szerokość rzeki wynosi tu ok. 40 m, natomiast głębokość 1,5-2,0 m. Brzegi są silnie 

zarośnięte i woda nie nagrzewa się. Roślinności wodnej nie jest dużo. Jest to ważna ostoja 

wielu gatunków cennych ryb. Zacienienie koryta stwarza również dobre warunki do rozwoju 

fauny bezkręgowej. Od ujścia Olszanki dno doliny rozszerza się do 1,5 km i wypełniają je 

mady i piaski rzeczne. W rejonie Biecza i Krygu eksploatuje się złoża ropy naftowej, którą 

przetwarza się w Gorlicach. Nad Kłopotnicą (między Zawadką Osiecką i Dobrynią) oraz nad 

Iwielką znajdują się rozległe kompleksy, niezwykle rzadkich w Karpatach, łąk świeżych 

 i zmiennowilgotnych, w tym trzęślicowych. 

 

W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono 16 występujących tu cennych siedlisk. 

Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są lasy, zarośla łęgowe i grądowe, a także łąki. 

W ostoi występuje 5 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, takich jak: łosoś 

atlantycki i głowacz białopłetwy oraz innych, ważnych : piekielnica, brzana, brzana 

peloponeska, świnka, głowacz pręgopłetwy, miętus, lipień, certa. Jest to nadal ważna ostoja 

ryb mimo, że przed wybudowaniem zbiornika Mokrzec bytowało tu o wiele więcej gatunków.  

W Wisłoce stwierdzono występowanie 30 gatunków ryb oraz jeden gatunek minogów,  

w dorzeczu Jasiołki - 20 gatunków ryb, w Ropie - 12 gatunków ryb, a w dolnym odcinku rzeki 

nawet 21 gatunków. Zlewnia Wisłoki uznawana jest za jedno z ważniejszych tarlisk ryb 

wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły i objęta krajowym programem restytucji ryb 

wędrownych. 
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Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 

Rysunek 8. Obszar NATURA 2000 „Wisłoka z dopływami” w granicach gminy. 
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3. Charakterystyka systemów zaopatrzenia w energię 

3.1 Systemy ciepłownicze 

W mieście i gminie Biecz potrzeby cieplne pokrywane są ze źródeł energetyki indywidualnej  

i zbiorowej zasilających odbiorców za pośrednictwem systemu sieci ciepłowniczych (sieć 

gazociągowa) lub bezpośrednio, czynnikiem wodnym lub parowym. W skład kotłowni 

lokalnych wliczane są kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb własnych obiektów 

przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. Paliwem wykorzystywanych w tych kotłowniach jest głównie gaz, węgiel 

kamienny i olej opałowy a także drewno. Istniejące zakłady przemysłowe dla potrzeb 

technologicznych posiadają własne kotłownie. W tabeli zestawiono rodzaje kotłowni  

w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. 

 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna duża instalacja ciepłownicza, będąca na majątku Zakładu 

Biofactory S.A., ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz. Kotłownia na biomasę o mocy 

2MW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej zasila aktualnie 23 odbiorców. Obecnie nie 

planuje się inwestycji w istniejącą sieć ciepłowniczą. 

 
Tabela 16. Kotłownie w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. 

Nazwa budynku Rodzaj kotłowni 

Dom Ludowy Głęboka Kotłownia na gaz ziemny 

Dom Ludowy Grudna Kępska Kotłownia na gaz ziemny 

Dom Ludowy Sitnica Kotłownia na węgiel kamienny 

Dom Ludowy w Bugaju Kotłownia na gaz ziemny 

OSP Biecz Kotłownia na gaz ziemny 

OSP Binarowa Kotłownia na gaz ziemny 

OSP Grudna Kępska Kotłownia na gaz ziemny 

OSP Korczyna Kotłownia na gaz ziemny 

OSP Libusza Kotłownia na gaz ziemny 

OSP Racławice Kotłownia na gaz ziemny 

OSP Rożnowice Kotłownia na gaz ziemny 

OSP Sitnica Kotłownia na olej opałowy 

OSP Strzeszyn Kotłownia na olej opałowy 

Ośrodek Zdrowia Biecz Kotłownia na gaz ziemny 

Ośrodek Zdrowia Rożnowice Kotłownia na gaz ziemny 

Ośrodek zdrowie Binarowa Kotłownia na gaz ziemny 

Sitnica budynek nr 86 Kotłownia na węgiel kamienny 

Szalety miejskie przy ul. Tumidajskiego Prąd (nagrzewnica) 
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Nazwa budynku Rodzaj kotłowni 

Szalety Miejskie Rynek Kotłownia na gaz ziemny 

Tysiąclecia 5 Kotłownia na gaz ziemny 

Urząd Miejski Rynek 1 Kotłownia na gaz ziemny 

Urząd Miejski Rynek 20 i 21 Kotłownia na gaz ziemny 

Wantuchówka Kotłownia na gaz ziemny 

Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu Kotłownia na gaz ziemny 

Zespół Szkół Nr 2 Kotłownia na gaz ziemny 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie Kotłownia na gaz ziemny 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy Kotłownia na gaz ziemny 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej Kotłownia na gaz ziemny 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rożnowicach 

Kotłownia na gaz ziemny 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie, Kotłownia na węgiel (ekogroszek) 

Szkoła Podstawowa W Grudnej Kępskiej Kotłownia na gaz ziemny 

Szkoła Podstawowa w Racławicach Kotłownia na gaz ziemny 

Szkoła Podstawowa w Bugaju Kotłownia na węgiel (ekogroszek) 

Szkoła Podstawowa w Sitnicy Kotłownia na olej opałowy 

 

Na podstawie przeprowadzonej w roku 2015 ankietyzacji gospodarstw domowych ustalono 

udział poszczególnych rodzajów ogrzewania w produkcji energii cieplnej na terenie gminy. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę budynków ogrzewanych za pomocą poszczególnych 

rodzajów kotłowni. 

Tabela 17. Kotłownie w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy Biecz. 

Rodzaj paliwa Liczba kotłów Udział 

węgiel i drewno 2760 63,9 

samo drewno 740 17,1 

"ekogroszek" 51 1,2 

pelet drewniany 68 1,6 

gaz sieciowy 697 16,1 

źródło: ankietyzacja na potrzeby PGN dla Gminy Biecz, przeprowadzona w roku 2015 

Zużycie poszczególnych rodzajów paliw na terenie gminy przedstawiono w rozdziale 7. 
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3.2 Systemy elektroenergetyczne 

Dystrybucją energii elektrycznej i eksploatacją sieci elektroenergetycznej na terenie miasta  

i gminy zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Eksploatacją sieci 

elektroenergetycznej w północnej części gminy znajduje się w eksploatacji Tauron Dystrybucja 

S.A. Oddział w Tarnowie.  

 

Zgodnie z artykułem 8l. Ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze 

zm.) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące: 

 podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o 

napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy 

przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia 

umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej, 

 wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych 

zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci 

przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje 

elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 

110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc 

wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci 

elektroenergetycznej 

 z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji 

prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na 

kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i 

będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz zamieszcza na swojej stronie 

internetowej. 

Dostępne łączne moce przyłączeniowe dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci 

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV dla 

węzłów w grupie wynoszą: 

 2016r. – 20 MW 

 2017r. – 20 MW 

 2018r. – 20 MW 

 2019r. – 30 MW 

 2020r. – 30 MW 

 2021r. – 40 MW 

 

PGE S.A. nie przeprowadza w tym zakresie szczegółowej analizy istnienia lub braku 

warunków. W przypadku wpływu wniosku od wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie 

źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV konieczne 

będzie przeprowadzenie indywidualnej oceny dostępnej mocy przyłączeniowej. 
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3.2.1 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię  

Plan rozwoju przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w zakresie działań na 

terenie Gminy Biecz obejmuje: 

 przyłączanie nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej SN i nN na podstawie 

zawartych umów o przyłączenie, 

 modernizacje SN i nN na terenie gminy w zakresie przebudowy linii SN i nN, 

 wymianę kabli niesieciowanych SN i nN w latach, 

 dalszą budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej na potrzeby przyłączania 

odbiorców, w miarę składanych wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz 

zawieranych umów o przyłączenie. 
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3.2.2 Oświetlenie placów i ulic  

W skład oświetlenia drogowego na terenie gminy wchodzi 867 opraw z czego 65 na majątku 

gminy: 

 

Tabela 18. Punkty świetlne będą na majątku Gminy Biecz. 

Lp. Stacja Typ Własność Rodzaj instalacji 
Liczba 
lamp 

1.  Biecz Załawie OUS 250W UG Podwieszone 2 

2.  Głęboka 1 OUS 250W UG Podwieszone 1 

3.  Głęboka 2 OUS 250W UG Podwieszone 6 

4.  Głęboka 3 OUS 250W UG Podwieszone 5 

5.  Grudna Kępska 4 OUS 250W UG Podwieszone 4 

6.  Grudna Kępska Kunowa 3 OUS 250W UG Podwieszone 2 

7.  Korczyna 1 OUS 250W UG Podwieszone 9 

8.  Korczyna 2 OUS 250W UG Podwieszone 4 

9.  Libusza 6 OUS 250W UG Podwieszone 1 

10.  Rożnowice 2 OUS 250W UG Podwieszone 1 

11.  Sitnica 1 
OUS 250W UG Podwieszone 3 

OUS 250W UG Podwieszone 10 

12.  Strzeszyn 3 
OUS 250W UG Podwieszone 1 

OUS 150W UG Podwieszone 7 

13.  Strzeszyn 5 OUS 250W UG Podwieszone 4 

14.  Strzeszyn 10 OUS 250W UG Podwieszone 3 

Suma: 65 
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3.3 Systemy gazownicze 

Teren gminy leży w obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział  

w Tarnowie, Zakład w Jaśle. System dystrybucji gazu zasilający teren gminy składa się z sieci 

gazowych średniego i niskiego ciśnienia. Gazowa sieć dystrybucyjna jest zasilana poprzez 

stacje SRP Biecz (przepustowość 1600m3/h) oraz SRP Libusza (przepustowość 2000m3/h). 

PSG na terenie gminy dostarcza wysokometanowy gaz typu E zgodny z Polską Normą PN-C-

04750. 

 

Poniżej podano podstawowe dane na temat sieci gazowej w granicach gminy. 

 
Tabela 19. Podstawowe dane nt. sieci gazowej na terenie miasta (stan na dzień 31.12.2014r. 
źródło: GUS i PSG Jasło). 

Rodzaj Jednostka Ilość 

Gazociąg wysokiego ciśnienia m 4602 

Gazociąg średniego ciśnienia m 12 968 

Przyłącza średniego ciśnienia szt. 142 

Gazociąg niskiego ciśnienia m 34 746 

Przyłącza niskiego ciśnienia szt. 1 062 

 

 

Tabela 20. Podstawowe dane nt. sieci gazowej na terenach wiejskich (stan na dzień 31.12.2014r. 
źródło: GUS i PSG Jasło). 

Rodzaj Jednostka Ilość 

Gazociąg wysokiego ciśnienia m 4 747 

Gazociąg średniego ciśnienia m 79 323 

Przyłącza średniego ciśnienia szt. 1 085 

Gazociąg niskiego ciśnienia m 54 942 

Przyłącza niskiego ciśnienia szt. 1 062 

 

W przypadku sieci gazowych średniego ciśnienia redukcja gazu do ciśnienia niskiego 

(wymaganego w miejscu dostawy dla odbiorcy) następuje na indywidualnych układach 

redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych u odbiorców na przyłączach gazowych. Sieć 

gazowa na terenie gminy będzie rozbudowywana w miarę potrzeb przy założeniu, że 

spełnione będą warunki opłacalności ekonomicznej. Zagrożenia występujące w sytuacjach 

awaryjnych są likwidowane przez służby Pogotowia Gazowego pełniącego służbę 

całodobowo. Dzięki nowoczesnym systemom komunikacyjnym działania te podejmowane są 

maksymalnie szybko i bez zbędnej zwłoki co ma bezpośrednie przełożenie na czas 

występującego zagrożenia i usuwania awarii. W przypadku istniejących warunków 

technicznych i ekonomicznych nowi odbiorcy podłączani będą do sieci gazowej zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami Dla gazociągów istniejących oraz projektowanych obecnie 

gazociągów i przyłączy gazowych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz. 640), w którym to 

rozporządzeniu określono szerokość strefy kontrolowanej. W strefie kontrolowanej nie należy 

wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz 

podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego 

użytkowania.  

 

Tabela 21. Charakterystyka doprowadzanego gazu. 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

Ciepło spalania MJ/m3 ≥34 

Wartość opałowa MJ/m3 ≥31 

Zawartość siarkowodoru mg/m3 ≤7 

Zawartość tlenu 
% 

(mol/mol) 
≤0,2 

Zawartość tlenku węgla (IV) 
% 

(mol/mol) 
≤3 

Zawartość par rtęci μg/m3 ≤30 

Temperatura punktu rosy wody od 1 kwietnia do 30 września °C ≤3,7 

Temperatura punktu rosy wody od 1 października do 31 marca °C ≤-5 

Temperatura punktu rosy węglowodorów °C 0 

Zawartość węglowodorów mogących ulec kondensacji w temp. -5°C 

przy ciśnieniu panującym w gazociągu 
mg/m3 ≤30 

Zawartość pyłu o średnicy cząstek mniej niż 5μm mg/m3 ≤1,0 

Zawartość siarki merkaptanowej mg/m3 ≤16 

Zawartość siarki całkowitej mg/m3 ≤40 

Intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu przy stężeniu: %(V/V) 1,0 
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Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania w paliwa 

gazowe dla  

Wszelkie działania podejmowane obecnie przez PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie  

w zakresie rozwoju i modernizacji sieci gazowej na terenie gminy mają na celu 

zagwarantowanie właściwego stanu technicznego infrastruktury gazowniczej, 

zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa dostaw gazu oraz możliwości dalszego rozwoju 

sieci gazowych w celu przyłączania nowych odbiorców. Nowe sieci gazowe rozdzielcze 

budowane są z rur polietylenowych odpowiedniej klasy co gwarantuje ich długoletnią  

i bezawaryjną eksploatację. W Planie Inwestycyjnym przewidziano nakłady na przyłączenie do 

sieci gazowej nowych odbiorców przyłączanych w ramach bieżącej działalności 

przyłączeniowej w oparciu o zawarte umowy przyłączeniowe. 

 

4. Działania racjonalizujące gospodarkę energią 

Racjonalizacja zużycia energii to najważniejszy element gospodarki energetycznej. 

Rozpoznanie potrzeb i zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie powinno 

stanowić podwaliny pod nowoczesne zarządzanie energią w gminie.  Racjonalizację zużycia 

energii można w skrócie określić jako zwiększenie efektywności energetycznej przy 

zminimalizowanych kosztach i obniżonym negatywnym wpływie energetyki na środowisko 

naturalne. 

4.1 Racjonalizacja użytkowania ciepła 

Do najważniejszych działań obniżających koszt produkcji, zapotrzebowanie, zużycie oraz 

negatywny wpływ produkcji ciepła na środowisko należą: 

 modernizacja pieców i kotłów węglowych oraz gazowych w celu poprawy ich 

sprawności, 

 termomodernizacja budynków: 

o wymiana stolarki okiennej, 

o izolacja cieplna ścian zewnętrznych, 

o izolacja cieplna stropów. 

 stosowanie regulatorów zużycia energii, 

 stosowanie termostatów w kaloryferach, 

 modernizacja instalacji w przypadku lokalnych sieci i kotłowni, 

 wsparcie działań energooszczędnych w postaci ulg podatkowych i dofinansowań 

działań racjonalizujących gospodarkę cieplną. 

 

4.2 Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej 

Działania energooszczędne mogą być prowadzone na wielu poziomach od dostawcy aż po 

odbiorcę indywidualnego: 

 modernizacja linii przesyłowych i transformatorów, 

 stosowanie energooszczędnych źródeł światła na poziomie użytkowania domowego, 
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 likwidacja bądź ograniczenie użytkowania energochłonnych urządzeń, 

 modernizacja sieci oświetlenia ulicznego, 

 racjonalne użytkowanie urządzeń elektrycznych będące efektem właściwej edukacji 

społeczeństwa. 

4.3 Racjonalizacja użytkowania paliwa gazowego 

Najważniejszym zadaniem powinno być pobudzenie lokalnego rynku gazu jako paliwa 

najbardziej przyjaznego środowisku. Przyczynić się do tego mogą ulgi dla inwestorów w 

przypadku inwestycji w rozwój sieci gazowej na terenie gminy.  

 

5. Zakres współpracy z gminami ościennymi 

Jednym z istotnych elementów planowania energetycznego w gminach jest określenie zakresu 

współpracy z gminami ościennymi w zakresie zaopatrzenia w energię i paliwa oraz 

porozumienie w kwestii przyszłych inwestycji. Gmina Biecz sąsiaduje z gminami: 

 Gorlice 

 Lipinki 

 Moszczenica 

 Rzepiennik Strzyżewski 

 Skołyszyn 

 Szerzyny 

 

Gorlice 

Gmina wiejska Gorlice leży w powiecie gorlickim i zajmuje powierzchnię 103,43 km2. Liczba 

mieszkańców gminy wynosi 17 048 osób (Główny Urząd Statystyczny). Swoim zasięgiem 

obejmuje 10 sołectw: Bielanka, Bystra, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, 

Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark, Zagórzany 

Lipinki 

Gmina wiejska Lipinki leży w powiecie gorlickim i zajmuje powierzchnię 66,46 km2. Liczba 

mieszkańców gminy wynosi 6816 osób (Główny Urząd Statystyczny). Swoim zasięgiem 

obejmuje 7 sołectw: Bednarka (sołectwa: Bednarka-Centrum i Bednarskie), Kryg, Lipinki, 

Pagorzyna, Rozdziele, Wójtowa. 

Moszczenica 

Gmina wiejska Moszczenica leży w powiecie gorlickim i zajmuje powierzchnię 37,60 km2. 

Liczba mieszkańców gminy wynosi 4702 osoby (Główny Urząd Statystyczny). Swoim 

zasięgiem obejmuje 2 sołectwa: Moszczenica i Staszkówka. 
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Rzepiennik Strzyżewski 

Gmina wiejska Rzepiennik Strzyżewski leży w powiecie tarnowskim i zajmuje powierzchnię 

70,23 km2. Liczba mieszkańców gminy wynosi 6836 osób (Główny Urząd Statystyczny). 

Swoim zasięgiem obejmuje 6 sołectw: Kołkówka, Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik 

Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Turza. 

Skołyszyn 

Gmina wiejska Skołyszyn leży w powiecie jasielskim (województwo podkarpackie) i zajmuje 

powierzchnię 78,53 km2. Liczba mieszkańców gminy wynosi 12640 osób (Główny Urząd 

Statystyczny). Swoim zasięgiem obejmuje 14 sołectw: Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa, 

Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, 

Skołyszyn, Siepietnica, Sławęcin, Święcany. 

Szerzyny 

Gmina wiejska Szerzyny leży w powiecie tarnowskim i zajmuje powierzchnię 82,24 km2. 

Liczba mieszkańców gminy wynosi 8226 osób (Główny Urząd Statystyczny). Swoim zasięgiem 

obejmuje 5 sołectw: Czermna, Ołpiny, Swoszowa, Szerzyny, Żurowa 

Współpraca z gminami sąsiednimi Gorlice, Lipinki, Moszczenica, Rzepiennik Strzyżewski, 

Skołyszyn, Szerzyny w zakresie systemu elektroenergetycznego oraz sieci gazowej 

realizowana jest przez Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz Polską Spółkę 

Gazownictwa Sp. z o.o. poprzez istniejące połączenia sieciowe. Sąsiednie gminy wyrażają 

chęć współpracy na wspólnie określonych zasadach z Gminą Biecz w zakresie zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozbudowy sieci energetycznych oraz innych 

inwestycji związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z deklaracją gmin sąsiednich, 

inwestycje w systemy elektroenergetyczne jak również ich eksploatacja to przedsięwzięcia o 

zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Z tego względu istnieje konieczność pełnej 

współpracy gmin sąsiadujących w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz 

prowadzenia działań zmierzających do reelektryfikacji gmin. Inwestycje w modernizacje 

determinują ścisłą współpracę tych rejonów. 
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6. Bilans zaopatrzenia oraz prognoza zapotrzebowania na 

ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną. Warianty 

zaopatrzenia gminy do roku 2030 

Najważniejszą składową właściwego zarządzania zaopatrzeniem gminy w energię jest 

właściwa ocena dotychczasowych potrzeb i określenie kierunków jej rozwoju., które pociągać 

będą za sobą zmiany w zapotrzebowaniu na podstawowe paliwa i energię. Na potrzeby tej 

oceny zakłada się, iż z uwagi na uwarunkowania społeczne i gospodarcze rozwój gminy może 

następować szybciej niż dotychczas, wolniej bądź ustabilizować się na dotychczasowym 

poziomie. Sporządzono trzy warianty rozwoju gminy, dla których opracowano założenia 

zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Są to kolejno:  

 wariant progresywny,  

 wariant stabilny, 

 wariant pasywny. 

 

Wariant progresywny: 

W ramach wariantu progresywnego zakłada się, iż: 

1. Zajmowanie nowych terenów budowlanych następować będzie w sposób intensywny; 

2. Wystąpi zmiana zapotrzebowania na: 

 Energię elektryczną (zwiększenie zapotrzebowania); 

 Gaz ziemny (wzrostowe tendencje gazyfikacji na obszarach przeznaczonych 

pod nowe budownictwo); 

 Energię cieplną (intensyfikacja termomodernizacji do roku 2020); 

3. Powstaną liczne inwestycje wykorzystujące energię odnawialną; 

4. Nastąpi intensyfikacja realizacji licznych przedsięwzięć mających na celu racjonalizację 

użytkowania ciepła, a także paliw gazowych i energii elektrycznej; 

5. Nastąpi intensywna rozbudowa sieci gazowej. 

 

Wariant stabilny: 

W ramach wariantu stabilnego zakłada się, iż: 

1. Zajmowanie nowych terenów budowlanych będzie odbywać się w sposób 

systematyczny, w tempie odpowiadającym aktualnym trendom; 

2. Zmiana zapotrzebowanie na: 

 Energię elektryczną (stopniowy wzrost, proporcjonalny do ilości 

nowopowstałych obiektów budowlanych); 

 Gaz ziemny (utrzymanie obecnych wzrostowych tendencji gazyfikacji); 

 Energia cieplna (początkowy wzrost termomodernizacji obiektów budowlanych, 

następnie utrzymanie obecnie panujących tendencji wzrostu zapotrzebowania 

na ciepło); 

3. Stopniowa realizacja inwestycji wykorzystujących energię odnawialną; 

4. Kontynuacja realizacji przedsięwzięć mających na celu racjonalizację użytkowania 

ciepła, a także paliw gazowych i energii elektrycznej. 
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Wariant pasywny: 

1. Zajmowanie nowych terenów budowlanych w sposób wolniejszy, niż obecnie; 

2. Zmiana zapotrzebowania na: 

 Energię elektryczną (brak działań, które sprzyjają energooszczędności); 

 Gaz ziemny (niewielka tendencja wzrostowa zużycia paliwa gazowego); 

 Energia cieplna (ocieplenie pojedynczych budynków, wymagających 

termomodernizacji, nieznaczny spadek zapotrzebowania na energię cieplną); 

3. Podjęcie znikomych działań mających na celu wykorzystanie energii odnawialnej; 

4. Realizacja małej ilości przedsięwzięć mających na celu racjonalizację użytkowania 

ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. 

 

6.1 Prognoza zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną do 

roku 2030 

Prognozowane zużycie ogółem ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych 

przedstawione zostało w tabeli. 
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Tabela 22. Ogólna prognoza zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną do roku 2030. 

  

Wariant progresywny Wariant stabilny Wariant pasywny 

2016 2023 2030 2016 2023 2030 2016 2023 2030 

Ciepło 

Ciepło [TJ/rok] 337,4 308,1 266,2 337,4 320,5 296,9 337,4 326,1 315,4 

Energia elektryczna 

Moc [MWh/rok] 11028,9 12773,2 14024,2 11028,9 11897,5 12517,0 11028,9 11459,7 11763,5 

Paliwa gazowe 

Objętość [tys. m3] 1709,2 2222,0 2734,7 1709,2 1922,9 2222,0 1709,2 1799,8 1880,1 

źródło: opracowanie własne 
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6.2 Zapotrzebowanie na ciepło. 

 
Rysunek 9. Prognozowana zmiana zużycia ciepła do roku 2030. 

 

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło wynosi 337,4 TJ/rok i zgodnie z prognozami 
uwzględniającymi progresywny, stabilny i pasywny wariant rozwoju do roku 2030 
zapotrzebowanie spadnie kolejno o ok. 71; 41 bądź 22 TJ/rok. Szczegółowy bilans 
przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 23. Szczegółowy  bilans zapotrzebowania na ciepło na terenie gminy. 

  

Zapotrzebowanie na ciepło na terenie gminy [TJ/rok] 

  
Warianty do roku 2030 

Aktualne Progresywny Stabilny Pasywny 

Budynki mieszkalne 151,8 111,5 129,5 140,3 

Handel, usługi, przedsiębiorstwa 107,1 78,7 91,4 99,0 

Budynki użyteczności publicznej 5,3 5,0 5,0 5,0 

Ciepła wody użytkowa 73,2 71,0 71,0 71,0 

SUMA: 337,4 266,2 296,9 315,4 
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Rysunek 10. Szczegółowy  bilans zapotrzebowania na ciepło na terenie gminy. 
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6.3 Zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

 
Rysunek 11. Prognozowana zmiana zużycia energii elektrycznej do roku 2030. 

 

Całkowite roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 11028,9 MWh na rok i dla 

poszczególnych wariantów rozwoju (progresywny, stabilny, pasywny), zgodnie z szacunkami 

do roku 2030 przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną wzrośnie kolejno o ok: 2995; 

1488  i 734 MWh/rok. Szczegółowy bilans przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 24. Szczegółowy  bilans zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie gminy. 

 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh/rok] 

 
Warianty do roku 2030 

Aktualne Progresywny Stabilny Pasywny 

Budynki mieszkalne 7211,8 9232,3 8222,1 7716,9 

Handel, usługi, przedsiębiorstwa 3326,0 4257,8 3791,9 3559,0 

Budynki użyteczności publicznej 221,1 283,0 252,1 236,6 

Oświetlenie 270,0 251,0 251,0 251,0 

SUMA: 11028,9 14024,2 12517,0 11763,5 
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Rysunek 12. Szczegółowy  bilans zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie gminy. 
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6.4 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe. 

 
Rysunek 13. Prognozowana zmiana zużycia paliw gazowych do roku 2030. 

 

Całkowite roczne zużycie gazu wynosi ok. 1709,2 tys.m3 na rok i dla poszczególnych 

wariantów rozwoju (progresywny, stabilny, pasywny), zgodnie z szacunkami do roku 2030 

przyrost zapotrzebowania na paliwa gazowe wzrośnie kolejno o ok: 1025; 513 i 171 

tys.m3/rok. Szczegółowy bilans przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 25. Szczegółowy  bilans zapotrzebowania na paliwa gazowe na terenie gminy. 

 

Zapotrzebowanie na paliwa gazowe [tys. m3/rok] 

 
Warianty do roku 2030 

Aktualne Progresywny Stabilny Pasywny 

Budynki mieszkalne 772,1 1235,4 1003,7 849,3 

Handel, usługi, przedsiębiorstwa 810,0 1296,0 1053,0 891,0 

Budynki użyteczności publicznej 127,1 203,4 165,2 139,8 

SUMA: 1709,2 2734,7 2222,0 1880,1 
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Rysunek 14. Szczegółowy  bilans zapotrzebowania na paliwa gazowe na terenie gminy. 
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7. Struktura zużycia paliw oraz emisja zanieczyszczeń na 

terenie gminy. 

Tabele przedstawiają aktualną strukturę zużycia paliw na terenie Gminy Biecz. 

Tabela 26. Zużycie energii z podziałem na poszczególne rodzaje paliw i nośników energii. 

Struktura zużycia paliw na terenie gminy 

 
energia 

elektryczna 
gaz 

sieciowy 

gaz 
płynny 

LPG 
węgiel olej op. biomasa SUMA: 

TJ 39,7 67,5 0,03 210,1 1,4 58,2 376,9 

MWh 11028,9 18749,9 8,1 58360,3 385,1 16168,719 104701,1 

[%] 10,5 17,9 0,01 55,7 0,4 15,4 100,0 

 

 
Rysunek 15. Zużycie energii z podziałem na poszczególne rodzaje paliw i nośników energii. 
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Tabela 27. Emisja dwutlenku węgla z podziałem na poszczególne rodzaje paliw i nośników energii. 

Emisja CO2 na terenie gminy dla poszczególnych paliw [tCO2/rok] 

 
energia 

elektryczna 
gaz sieciowy 

gaz płynny 
LPG 

węgiel olej op. biomasa SUMA: 

tCO2/rok 8955,5 3787,5 1,8 20192,7 107,5 3249,9 33044,9 

[%] 27,1 11,5 0,0 61,1 0,3 9,8 100,0 

 

 
Rysunek 16. Emisja dwutlenku węgla z podziałem na poszczególne rodzaje paliw i nośników 
energii. 
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Do przeliczenia emisji dwutlenku węgla wykorzystano standardowe wskaźniki emisji IPCC.  

Wskaźniki emisji określają, ile ton CO2 przypada na jednostkę zużycia poszczególnych 

nośników energii. 

Tabela 28. Wskaźniki emisji przyjęte w opracowaniu. 

 
energia 

elektryczna 
gaz 

sieciowy 

gaz 
płynny 

LPG 
węgiel olej op. biomasa 

Standardowe 
wskaźniki 
emisji CO2 

(źródło: IPCC, 
2006) 

[tCO2/MWh] 

0,812 0,202 0,227 0,346 0,279 0,201 

 

Dla poszczególnych wariantów rozwoju gminy oszacowano zmiany w strukturze zużycia 

poszczególnych paliw oraz nośników energii oraz wyliczono emisję dwutlenku węgla w 

perspektywie do roku 2030. Wyniki przedstawiono w tabelach: 
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Tabela 29. Perspektywiczne zużycie energii z podziałem na poszczególne rodzaje paliw i nośników energii dla roku 2030. 

Wariant 

Perspektywiczna struktura zużycia paliw na terenie gminy dla roku 2030 

jednostka 
energia 

elektryczna 
gaz sieciowy gaz płynny LPG węgiel olej op. biomasa SUMA: 

Progresywny 

MWh 14024,2 29999,9 3,1 22528,3 148,7 6241,4 72945,6 

[%] 19,2 41,1 0,00 30,9 0,2 8,6 100,0 

Stabilny 

MWh 12517,0 24374,9 4,0 28538,1 188,3 7906,5 73528,8 

[%] 17,0 33,2 0,01 38,8 0,3 10,8 100,0 

Pasywny 

MWh 11763,5 20624,9 7,2 52170,4 344,3 14453,8 99364,1 

[%] 11,8 20,8 0,01 52,5 0,3 14,5 100,0 
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Rysunek 17. Perspektywiczne zużycie energii z podziałem na poszczególne rodzaje paliw i nośników energii dla roku 2030. 
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Tabela 30. Perspektywiczna emisja CO2 z podziałem na poszczególne rodzaje paliw i nośników energii dla roku 2030. 

Wariant 

Perspektywiczna emisja CO2 na terenie gminy dla roku 2030 z podziałem na rodzaj paliw 

 jednostka energia elektryczna gaz sieciowy gaz płynny LPG węgiel olej op. biomasa SUMA: 

Progresywny 

tCO2 11387,6 6060,0 0,7 7794,8 41,5 1254,5 26539,1 

[%] 42,9 22,8 0,00 29,4 0,2 4,7 100,0 

Stabilny 

tCO2 10163,8 4923,7 0,9 9874,2 52,5 1589,2 26604,4 

[%] 38,2 18,5 0,00 37,1 0,2 6,0 100,0 

Pasywny 

MWh 9551,9 4166,2 1,6 18050,9 96,1 2905,2 34772,0 

tCO2 27,5 12,0 0,00 51,9 0,3 8,4 100,0 
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Rysunek 18. Perspektywiczna emisja CO2 z podziałem na poszczególne rodzaje paliw i nośników energii dla roku 2030. 
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8. Plan działań 

Zgodnie z uchwalonym w roku 2015 Planem Gospodarki Niskoemisyjnej oraz kierunkiem 

rozwoju gminy, zaproponowano działania wpływające na poprawę funkcjonowania systemu 

zaopatrzenia w energię.  

Planowane działania mają na celu poprawę efektywności energetycznej w gminie w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2015 poz. 

2167 ze zm.), czyli poprawę stosunku uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 

urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 

eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 

niezbędnej do uzyskania tego efektu. 

8.1 Zakres działań dla systemu zaopatrzenia w ciepło 

1. Wymiana źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym: Zgodnie z 

ankietyzacją, mieszkańcy planują wymianę kotłów: 

a. w około 60 budynkach - kotły na drewno do roku 2020, 

b. w około 163 budynkach - kotły na gaz do roku 2020, 

c. w około 205 budynkach - kotły na „ekogroszek” do roku 2020, 

2. Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w 

budownictwie mieszkaniowym: Zgodnie z ankietyzacją planuje się prace w 336 

budynkach do roku 2020, 

3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, prace 

termomodernizacyjne, 

4. Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE: Zgodnie z ankietyzacją 

do roku 2020 mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy planują instalację 8 pomp 

ciepła do roku 2020, 

5. Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE: Zgodnie z ankietyzacją, 
do roku 2020 mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy planują montaż 653 
instalacje kolektorów słonecznych  (średnio 4m2) do roku 2020, 

 
6. Prowadzenie monitoringu zużycia nośników energii w wybranych obiektach 

użyteczności publicznej, 

7. Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności 

energetycznej, 

8. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – 

termomodernizacja budynków: 

 wykorzystanie systemu audytów i świadectw energetycznych w celu klasyfikacji 

budynków pod względem strat cieplnych w celu lepszego zaplanowania 

termomodernizacji. 

9. Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności 

oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości 

spalania paliw niskiej jakości,  

10. Promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła,  
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11. Wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie śmieci 

na terenach prywatnych posesji, 

12. Tworzenie programów zachęcających mieszkańców do ocieplania istniejących 

budynków i propagowanie budowy energooszczędnych domów, 

13. Promowanie wśród funduszy i programów preferencyjnego wsparcia przedsiębiorstw 

dokonujących inwestycji w zakresie ochrony środowiska. 

 

8.2 Zakres działań dla systemu zaopatrzenia w energię elektryczną 

Zgodnie z kierunkiem rozwoju gminy wyznaczono następujące działania: 

1. Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, 

2. Zmniejszenie strat przesyłu energii. 

3. Zapewnienie wszystkim obecnym i przyszłym odbiorcom, niezbędnych dostaw mocy 

i energii elektrycznej o obowiązujących standardach. 

4. Minimalizacja kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie miejsc publicznych, 

ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy. 

5. Ograniczenie niekorzystnego wpływu elektroenergetycznych linii napowietrznych na 

walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy. 

6. Przekazywanie przez władze informacji do przedsiębiorstwa sieciowego  

o większych zamierzeniach inwestycyjnych na terenie gminy, które mogą wpłynąć na 

zwiększone zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną. 

7. Wyposażenie budynków mieszkalnych w mikroinstalacje OZE: Zgodnie z ankietyzacją 

do roku 2020 mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy planują instalację ok. 327 

instalacji fotowoltaicznych (średnia moc 3kW) do roku 2020. 

 

8.3 Zakres działań dla systemu zaopatrzenia w paliwa gazowe 

Rozbudowa systemu gazowniczego i podłączenie obiektów na terenie gminy:  

1. Podłączenie do sieci gazowej powinno dotyczyć zarówno lokali ogrzewanych obecnie 

indywidualnymi kotłami na paliwa stałe, jak i nowo powstających budynków. 

2. Warunkiem dofinansowania rozbudowy i modernizacji sieci gazowych powinno być ich 

uwzględnienie w całościowym projekcie obejmującym podłączenie nowych odbiorców. 

 

8.4 Oddziaływanie na środowisko realizacji  Projektu założeń 

Kierunki wyznaczone przez Gminę Biecz w „Projekcie Założeń do Planu Zaopatrzenia w 

Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Biecz” mają na celu, w perspektywie 

długoterminowej,  poprawę efektywności energetycznej na terenie gminy oraz poprawę jakości 

powietrza. Część tych zadań może potencjalnie mieć krótkotrwały, negatywny wpływ na 

otoczenie, zwłaszcza w czasie realizacji inwestycji. Realizacja większości zadań 

inwestycyjnych nałożona jest na JST poprzez dokumenty wyższego rzędu (na poziomie 

międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim czy powiatowym). Ich możliwy wpływ na stan 

środowiska oraz warunki życia to: 
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Rozwój elektryfikacji 

 Zajęcie terenów pod budowę infrastruktury przesyłowej oraz ustanowienia obszarów 

ochronnych; 

 Negatywny wpływ na walory krajobrazowe; 

 Emisja hałasu akustycznego ze stacji transformatorowych; 

 Emisja promieniowania elektromagnetycznego ze stacji transformatorowych; 

 Zwiększenie śmiertelności ptactwa w wyniku zetknięcia z przewodami wysokiego 

napięcia; 

 Rozbudowa oraz poprawa sprawności funkcjonowania sieci energetycznej – 

zapewnienie dostępu do energii elektrycznej wszystkim mieszkańcom gminy; 

 Proces elektryfikacji jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego gminy, jest 

niezbędny do rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz działalności gospodarczej. 

Wpływa pozytywnie na warunki życia ludności lokalnej. 

Rozwój ciepłownictwa i sieci gazowej: 

 Zajęcie terenów pod budowę infrastruktury przemysłowej; 

 Wzrost lokalnych emisji szkodliwych gazów i pyłów do powietrza; 

 Problem zagospodarowania dużych ilości popiołów, które powstają w skutek produkcji 

energii cieplnej; 

 Wpływ na krajobraz; 

 Likwidacja przydomowych kotłowni – zmniejszenie ilości emitorów punktowych 

zanieczyszczeń do powietrza; 

 Eliminacja spalania paliw stałych o niskiej kaloryczności, odpadów w przydomowych 

kotłowniach. 

8.5 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko 

W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, a także warunki życia 

człowieka działań zaplanowanych w ramach „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia  

w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Biecz” należy skupić się  

w szczególności na indywidualnych rozwiązaniach, które przyczynią się do minimalizacji ww. 

niekorzystnego wpływu. Ryzyko negatywnego wpływu na środowisko oraz człowieka, powinny 

być uwzględniane już na etapie postępowania administracyjnego, związanego z wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.  

 

Rozwiązania, które mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację negatywnych 

oddziaływań powinny dotyczyć: 

 

Rozwój elektryfikacji gminy 

 Wybór optymalnych tras przebiegu nowopowstających odcinków sieci 

elektroenergetycznej, a także punktów lokalizacji stacji transformatorowych, 

omijających obszary przyrodniczo-cenne; 

 Wybór optymalnych tras przebiegu nowopowstających odcinków sieci 

elektroenergetycznej, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na 

bioróżnorodność; 
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 Wybór optymalnych tras przebiegu nowopowstających odcinków sieci 

elektroenergetycznej, ograniczających negatywny wpływ na krajobraz; 

 Przed przystąpieniem do realizacji planowanych działań należy wykonać szczegółową 

analizę oddziaływania na środowisko dla każdej indywidualnej inwestycji.  

 

Realizacja inwestycji z zakresu zaopatrzenia w ciepło i gaz 

 Budynki mieszkalne stanowią potencjalne siedlisko chronionych gatunków ptaków,  

w tym np. jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) oraz nietoperzy. Przed 

realizacją prac termomodernizacyjnych, należy przeprowadzić inwentaryzację 

ornitologiczną budynków pod kontem występowania chronionych gatunków ptaków  

i nietoperzy. W przypadku stwierdzenia występowania ww. gatunków chronionych, 

należy dostosować termin oraz sposób wykonania prac do ich okresów lęgowych  

i rozrodczych; 

 Wspieranie najuboższych mieszkańców gminy poprzez zapewnienie opału na okres 

zimowy; 

 Kontrola gospodarowania przez mieszkańców odpadami komunalnymi (w celu 

eliminacji spalania odpadów w przydomowych kotłowniach oraz prawidłowego 

postępowania z powstającym popiołem); 

 Wybór optymalnych lokalizacji prowadzenia inwestycji, w celu ochrony obszarów 

przyrodniczo-cennych, a także krajobrazu. 
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9. Finansowanie inwestycji 

9.1 Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów 

finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu 

terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia 

przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

 środki własne, 

 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,  

 kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin, 

 dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 

 emisja obligacji. 

 

Fundusze krajowe 

Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo 

poprzez różne krajowe i zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki 

własne inwestorów.  

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją 

realizującą poprzez finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do 

standardów i norm Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, 

a powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu 

środowiska. Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji 

ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, 

istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.  

Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:  

 Ochrona powietrza, 

 Ochrona wód i gospodarka wodna, 

 Ochrona powierzchni ziemi, 

 Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, 

 Geologia i górnictwo,   

 Edukacja ekologiczna, 

 Państwowy Monitoring Środowiska,   

 Programy międzydziedzinowe, 

 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska,  
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 Ekspertyzy i prace badawcze. 

 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:  

 finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez 

banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie 

kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki).  

 finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do 

kredytów bankowych, umorzenia) . 

 finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już 

istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).  

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska 

i gospodarki kraju:  

 finansuje ochronę środowiska,   

 uruchamia środki innych inwestorów,   

 stymuluje nowe inwestycje,   

 wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy,   

 ważny dla zrównoważonego rozwoju.  

 

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, 

kryteria i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków  

i procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: 

www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie2 

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest 

finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego 

wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa  

i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. 

W ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie dofinansowywane są zadnia inwestycyjne z zakresu m.in. 

 gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, 

 gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 

 ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji, 

 ochrony przed hałasem; 

oraz zadania nieinwestycyjne takiej jak: 

 edukacja ekologiczna, 

                                                

2 źródło: http://www.wfosigw.krakow.pl 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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 przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, 

sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew 

i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody), 

 państwowy monitoring środowiska, 

 wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną; 

 

Szczegółowy zakres działalności WFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, 

kryteria i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków  

i procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: 

www.wfos.krakow.pl oraz w siedzibie Funduszu w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12. 

Fundusze Unii Europejskiej 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)3 

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty.  

W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą 

z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do 

ubiegania się o wsparcie: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, 

2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

3. Administracja publiczna, 

4. Służby publiczne inne niż administracja, 

5. Instytucje ochrony zdrowia, 

6. Instytucje kultury, nauki i edukacji, 

7. Duże przedsiębiorstwa, 

8. Małe i średnie przedsiębiorstwa, 

9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych i dokumentacji poszczególnych konkursów o dofinansowanie. Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z 

Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które 

zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, 

przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz 

ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. 

 

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu 

skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował 

założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności 

terytorialnej i społecznej. 

 

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 

                                                

3
 źródło i na podstawie :www.pois.gov.pl 
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 wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 

 poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

 promowanie strategii niskoemisyjnych; 

 rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

 rozwój infrastruktury środowiskowej; 

 dostosowanie do zmian klimatu; 

 ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej; 

 poprawa jakości środowiska miejskiego. 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

 rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 

 transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

4. Infrastruktura drogowa dla miast 

 poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój 

infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa 

obwodnic). 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce 

 rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich. 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

 infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach  

i na ich obszarach funkcjonalnych. 

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

 rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej; 

 budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 

 rozbudowa terminala LNG. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

 inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, 

np. instytucji kultury, szkół artystycznych. 

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

 wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego; 

 wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi 

jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki 

nad matką i dzieckiem.  

 

Regionalny Program Operacyjny4 

Nowy Regionalny Program Operacyjny składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych. 

W perspektywie 2014-2020 największe środki przeznaczone zostaną na infrastrukturę 

transportową, politykę energetyczną i przedsiębiorczość. W ramach zintegrowanego podejścia 

terytorialnego specjalne środki zostały wydzielone w programie na wsparcie pięciu 

subregionów województwa (Subregionalny Program Rozwoju) oraz Metropolii Krakowskiej 

                                                

4
 http://www.fundusze.malopolska.pl/ 
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tworzonej przez Miasto Kraków i 13 gmin otaczających stolicę regionu (Zintegrowana 

Inwestycja Terytorialna).  

Wykaz osi priorytetowych wraz z wkładem wspólnotowym w euro przedstawia poniższa 

tabela.  

Tabela 31.Wykaz osi priorytetowych RPO na lata 2014-2020. 

 

źródło: fundusze.malopolska.pl 

 

Charakterystyka nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

przedstawiona została na poniższym rysunku. 
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Rysunek 19. Charakterystyka Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

źródło: fundusze.malopolska.pl 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20205 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został 

opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie  

z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki 

rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa 

strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów 

określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych danego państwa członkowskiego. 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój 

terytorialny obszarów wiejskich. 

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki 

rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

                                                

5
 Źródło: www.minrol.gov.pl 
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 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych. 

 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem  

w rolnictwie. 

 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa  

i leśnictwa. 

 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym  

i leśnym. 

 Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 
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10. Podsumowanie 

Zapotrzebowanie na ciepło w Gminie Biecz pokrywane jest przez kotłownie indywidualne 

wykorzystujące głównie paliwa stałe czyli przede wszystkim paliwa węglowe i biomasę oraz 

gaz sieciowy. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło wynosi 337,4 TJ/rok i zgodnie z 

prognozami uwzględniającymi progresywny, stabilny i pasywny wariant rozwoju do roku 2030 

zapotrzebowanie spadnie kolejno o ok. 71; 41 bądź 22 TJ/rok. Zmiany zapotrzebowania na 

ciepło wynikają przede wszystkim z tempa budowy nowych mieszkań, z rozwoju 

nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, budowy lokalnych kotłowni oraz działań 

energooszczędnych takich jak wymiany kotłów czy termomodernizacje budynków. 

Sieć elektroenergetyczna eksploatowana jest przez spółkę PGE Dystrybucja S.A. Oddział w 

Rzeszowie oraz Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie (północna część gminy). Jest to 

napowietrzna sieć średniego i niskiego napięcia. W najbliższych latach przewiduje się 

przyłączenie nowych obiektów do sieci na podstawie zawartych umów o przyłączenie. 

Planowane są także modernizacje linii nN i SN. Całkowite roczne zużycie energii elektrycznej 

wynosi 11028,9 MWh na rok i dla poszczególnych wariantów rozwoju (progresywny, stabilny, 

pasywny), zgodnie z szacunkami do roku 2030 przyrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną wzrośnie kolejno o ok: 2995; 1488  i 734 MWh/rok. Największy udział w zużyciu 

energii elektrycznej mają gospodarstwa domowe (oświetlenie, sprzęt gospodarstwa 

domowego) oraz oświetlenie budynków publicznych i ulic. Zużycie energii elektrycznej na 

potrzeby ogrzewnictwa jest marginalne. Dla potrzeb sporządzenia oszacowania zmian 

zapotrzebowania na energię elektryczną założono, iż zależy ono przede wszystkim od tempa 

przyrostu nowych odbiorców oraz zmian tempa wzrostu rozwoju gospodarczego, zgodnie z 

założeniami Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. 

Teren gminy leży w obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w 

Tarnowie. System dystrybucji gazu zasilający teren gminy składa się z sieci gazowych 

średniego ciśnienia. Całkowite roczne zużycie gazu wynosi ok. 1709,2 tys.m3 na rok i dla 

poszczególnych wariantów rozwoju (progresywny, stabilny, pasywny), zgodnie z szacunkami 

do roku 2030 przyrost zapotrzebowania na paliwa gazowe wzrośnie kolejno o ok: 1025; 513 i 

171 tys.m3/rok.  Na chwilę obecną spółka Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w 

Tarnowie nie planuje rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy. W planie inwestycyjnym 

przewidziano nakłady na przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców przyłączanych w 

ramach bieżącej działalności przyłączeniowej w oparciu o zawarte umowy przyłączeniowe. 

 

 

 

 

 

 

 


