
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 

Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

DLA GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW 

na lata 2015-2020 
      

 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

2 

 

www.ekoefekt.pl 

 

Zamawiający:  

Gmina Miejska Hrubieszów 

mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1,  

22-500 Hrubieszów 

 

 

Wykonawca: 

Eko-Efekt Sp. z o.o. 

02-679 Warszawa 

ul. Modzelewskiego 58A lok. 89 

tel. 22 853 11 93 / 853 82 12 

fax. 22 852 03 54 

e-mail: biuro@ekoefekt.pl 

 

Prezes Zarządu: mgr Andrzej Tuka 

Koordynator opracowania: dr Tomasz Nowicki 

Zespół: 

  mgr inż. Rafał Odrobiński 

dr Maria Stachurka - Geller 

mgr inż. Antoni Tworkowski 

mgr Bartosz  Wiśniakowski 

inż. Paweł Wieczorek 

mgr inż. Zuzanna Wlazło 

inż. Elżbieta  Wójcik 

mailto:biuro@ekoefekt.pl


„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

3 

Spis treści 

1. Wstęp ............................................................................................................................................ 9 

1.1. Podstawy formalne opracowania Planu… ........................................................................ 10 

1.2. Cel i zakres dokumentu ..................................................................................................... 11 

2. Polityka energetyczna na szczeblu międzynarodowym .............................................................. 13 

2.1. Polityka UE ........................................................................................................................ 13 

2.2. Dyrektywy Unii Europejskiej ............................................................................................. 25 

3. Dotychczasowe działania Gmina Miejska Hrubieszów w zakresie efektywności energetycznej, 

gospodarki niskoemisyjnej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych ....................... 26 

4. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna Gminy Miejskiej Hrubieszów .................................... 29 

4.1. Lokalizacja miasta ............................................................................................................. 29 

4.2. Klimat ................................................................................................................................ 31 

4.4. Demografia ....................................................................................................................... 38 

4.5. Rolnictwo i leśnictwo ........................................................................................................ 41 

4.6. Infrastruktura miejska ....................................................................................................... 42 

4.6.1. Zasoby mieszkaniowe ............................................................................................. 42 

4.7. Działalność gospodarcza ................................................................................................... 46 

4.8. Sieć komunikacyjna ........................................................................................................... 48 

4.9. Infrastruktura techniczna .................................................................................................. 48 

4.9.1. Gospodarka wodna ................................................................................................. 48 

4.9.2. Gospodarka ściekowa ............................................................................................. 50 

4.9.3. Gospodarka odpadowa........................................................................................... 51 

4.10. Obszary chronione i cenne przyrodniczo .......................................................................... 52 

5. Stan środowiska .......................................................................................................................... 57 

5.1. Wody ................................................................................................................................. 57 

5.1.1. Jakość wód powierzchniowych ............................................................................... 57 

5.1.2. Jakość wód podziemnych ....................................................................................... 60 

5.2. Hałas.................................................................................................................................. 61 

5.3. Pola elektromagnetyczne ................................................................................................. 62 

6. Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

 ..................................................................................................................................................... 64 

6.1. Energia elektryczna ........................................................................................................... 64 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

4 

6.1.1. Oświetlenie ulic i placów ........................................................................................ 67 

6.1.2. Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej ............................................... 69 

6.2. Ciepło sieciowe ................................................................................................................. 69 

6.2.1. Opis systemu ciepłowniczego ................................................................................. 69 

6.2.2. Źródła ...................................................................................................................... 70 

6.2.3. Odbiorcy ................................................................................................................. 71 

6.3. System gazowniczy ........................................................................................................... 72 

6.3.1. Liczba odbiorców oraz zużycie gazu ....................................................................... 73 

6.4. System transportowy ........................................................................................................ 73 

7. Ocena jakości powietrza na obszarze miasta .............................................................................. 76 

7.1. Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych........................................... 76 

7.2. Ocena stanu atmosfery na terenie województwa, powiatu i miasta Hrubieszów ........... 80 

8. Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej .................................................... 85 

8.1. Struktura PGN ................................................................................................................... 85 

8.2. Metodyka .......................................................................................................................... 85 

8.3. Informacje od przedsiębiorstw energetycznych ............................................................... 88 

8.4. Ankietyzacja obiektów ...................................................................................................... 88 

8.5. Pozostałe źródła danych ................................................................................................... 89 

9. Inwentaryzacja emisji CO2 ........................................................................................................... 91 

9.1. Podstawowe założenia ...................................................................................................... 91 

9.2. Wskaźniki emisji ................................................................................................................ 96 

9.3. Emisja CO2 wraz z prognozą na rok 2020 - wyniki obliczeń .............................................. 98 

9.3.1. Budynki ................................................................................................................... 98 

9.3.2. Gospodarka wodno- ściekowa ............................................................................. 105 

9.3.3. Gospodarka odpadowa......................................................................................... 105 

9.3.4. Oświetlenie uliczne ............................................................................................... 106 

9.3.5. Transport .............................................................................................................. 106 

10. Plan gospodarki niskoemisyjnej ................................................................................................ 109 

10.1. Wizja i cele strategiczne do 2020 rok ............................................................................. 109 

10.2. Cele szczegółowe ............................................................................................................ 109 

10.3. Projekt działań ................................................................................................................ 110 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

5 

10.4. Efekt ekologiczny i ekonomiczny .................................................................................... 114 

11. Realizacja planu ......................................................................................................................... 115 

11.1. Harmonogram działań .................................................................................................... 116 

11.2. Finansowanie przedsięwzięć ........................................................................................... 116 

11.3. Monitoring ...................................................................................................................... 135 

12. Podsumowanie .......................................................................................................................... 137 

 

 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

6 

Spis tabel 

Tabela 1. Podstawowe charakterystyki opisujące demografię Hrubieszowa oraz sytuację na rynku 

pracy ...................................................................................................................................................... 38 

Tabela 2. Prognoza ludności Gminy Miejskiej Hrubieszów ................................................................... 40 

Tabela 3. Ilość gospodarstw rolnych w zależności od wielkości powierzchni ....................................... 42 

Tabela 4. Podstawowe informacje o zasobach mieszkaniowych na obszarze miasta Hrubieszów 

w roku 2007 i w latach 2010-2013 ........................................................................................................ 43 

Tabela 5. Mieszkania wyposażone w wybrane instalacje techniczno-sanitarne .................................. 44 

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie obiektów oświatowych na terenie miasta podległych Urzędowi Miasta 

i Starostwu Powiatowemu .................................................................................................................... 44 

Tabela 7. Jednostki infrastruktury społecznej na terenie miasta Hrubieszów w 2013 r. ...................... 45 

Tabela 8. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 w 2013 

r. na obszarze miasta Hrubieszów ......................................................................................................... 46 

Tabela 9. Parametry sieci wodociągowej miasta Hrubieszów w latach 2007-2013 .............................. 49 

Tabela 10. Parametry sieci kanalizacyjnej oraz ilości odprowadzanych ścieków z miasta Hrubieszów 

w latach 2007-2013 ............................................................................................................................... 50 

Tabela 11. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych ............................................................. 50 

Tabela 12. Ilość osadów ściekowych wytworzonych w latach 2010-2013 ............................................ 51 

Tabela 13. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów 

w latach 2007, 2010 i 2013.................................................................................................................... 51 

Tabela 14. Wstępna ocena JCW na terenie powiatu hrubieszowskiego w latach 2012-2014 .............. 58 

Tabela 15. Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego na terenie miasta Hrubieszów ... 62 

Tabela 16. Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego na terenie miasta Hrubieszów 

(pora jesienna) ....................................................................................................................................... 62 

Tabela 17. Wyniki badań poziomu pól elektromagnetycznych dla miasta Hrubieszów w 2013 roku .. 63 

Tabela 18. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego ......................................... 67 

Tabela 19. Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg ......................................................................... 67 

Tabela 20. Podział lamp zamontowanych w Hrubieszowie z podziałem na moce ............................... 67 

Tabela 21. Strefy czasowe dla taryfy C12b ............................................................................................ 68 

Tabela 22. Moce znamionowe pojedynczych lamp wyładowczych i moce pobierane przez całą oprawę

 ............................................................................................................................................................... 68 

Tabela 23. Stawki opłat dystrybucyjnych w 2015 r. w taryfie C12b, wg. których rozliczane jest 

oświetlenie uliczne w Gminie Miejskiej Hrubieszów. ........................................................................... 68 

Tabela 24. Zmiana liczby odbiorców energii elektrycznej oraz zużycia energii w sektorze komunalnym 

w latach 2010-2013 ............................................................................................................................... 69 

Tabela 25. Liczba odbiorców energii elektrycznej oraz zużycie energii wg podziału na grupy taryfowe

 ............................................................................................................................................................... 69 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

7 

Tabela 26. Charakterystyka sieci gazowej Gminy Miejskiej Hrubieszów .............................................. 72 

Tabela 27. Parametry sieci gazowej w latach 2010-2013 ..................................................................... 73 

Tabela 28. Wykaz pojazdów należących do organów samorządu gminnego i podmiotów 

samorządowych ..................................................................................................................................... 75 

Tabela 29. Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów ................................. 77 

Tabela 30. Poziomy dopuszczalne dla dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) w powietrzu ze 

względu na ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki 

pomiarów .............................................................................................................................................. 78 

Tabela 31. Klasy stref na terenie miasta Hrubieszowa dla poszczególnych zanieczyszczeń w 2014 roku

 ............................................................................................................................................................... 81 

Tabela 32. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie 

hrubieszowskim [Mg/rok]. .................................................................................................................... 81 

Tabela 33. Energochłonność budynków zależności od okresu budowy ................................................ 98 

Tabela 34. Ilość energii cieplnej zaoszczędzonej w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej ............................................................................................................................................ 100 

Tabela 35. Powierzchnia użytkowa poszczególnych grup budynków Gminy Miejskiej Hrubieszów .. 101 

Tabela 36. Zmiana ilości energii pierwotnej i związanej z tym emisji CO2 w związku z przyłączeniem 

nowych obiektów do m.s.c. ................................................................................................................. 101 

Tabela 37. Dane dotyczące zapotrzebowania na energię dla budynków komunalnych. .................... 102 

Tabela 38. Docelowy poziom redukcji emisji CO2 w 2020 roku w budynkach Gminy Miejskiej 

Hrubieszów .......................................................................................................................................... 102 

Tabela 39. Podsumowanie wyników obliczeń emisji CO2 na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów ... 104 

Tabela 40. Poziom redukcji emisji CO2 w gospodarce wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Hrubieszów

 ............................................................................................................................................................. 105 

Tabela 41. Docelowy poziom redukcji emisji CO2 w 2020 roku w gospodarce odpadowej Gminy 

Miejskiej Hrubieszów .......................................................................................................................... 106 

Tabela 42. Poziom redukcji emisji CO2 oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Hrubieszów .............. 106 

Tabela 43. Obliczenia wielkości emisji CO2 wynikająca ze spalania paliw płynnych w pojazdach 

związanych z obsługą gminy i jej jednostek ........................................................................................ 107 

Tabela 44. Obliczenia wielkości emisji CO2 z transportu drogowego na terenie miasta Hrubieszowa

 ............................................................................................................................................................. 108 

Tabela 45. Docelowy poziom redukcji emisji CO2 w 2020 roku związany z transportem na terenie 

Gminy Miejskiej Hrubieszów ............................................................................................................... 108 

Tabela 46. Całkowita emisja z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Mg CO2/rok)............................. 109 

Tabela 47. Zakres działań zaplanowanych w PGN dla Gminy Miejskiej Hrubieszów .......................... 111 

 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

8 

Spis rysunków: 

Rysunek 1. Lokalizacja miasta Hrubieszów na tle mapy powiatu hrubieszowskiego ............................ 29 

Rysunek 2. Plan miasta Hrubieszowa .................................................................................................... 30 

Rysunek 3. Mapa obrazująca średnie temperatury w Polsce w 2014 r. ............................................... 32 

Rysunek 4. Mapa obrazująca średnie sumy opadów w Polsce w 2014 r. ............................................. 32 

Rysunek 5. Mapa usłonecznienia Polski 2014 roku ............................................................................... 33 

Rysunek 6. Mapa wietrzności Polski ...................................................................................................... 34 

Rysunek 7. Siec rzeczna powiatu hrubieszowskiego ............................................................................. 36 

Rysunek 8. Lokalizacja JCWPd nr 109 .................................................................................................... 37 

Rysunek 9. Zmiany liczby mieszkańców miasta Hrubieszowa w latach 1995-2013 .............................. 39 

Rysunek 10. Struktura demograficzna ludności miasta w 2013 r. ........................................................ 40 

Rysunek 11. Kierunki wykorzystania powierzchni terenu miasta Hrubieszów w 2013 r. ..................... 41 

Rysunek 12. Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem i osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w latach 1995-2013 ....................................................................................... 47 

Rysunek 13. Lokalizacja Gminy Miejskiej Hrubieszów na tle najbliżej położonych obszarów 

chronionych ........................................................................................................................................... 55 

Rysunek 14. Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć ........................................................ 65 

Rysunek 15. Przebieg istniejących i planowanych linii 110 kV na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

 ............................................................................................................................................................... 66 

Rysunek 16. Mapa nasłonecznienia w Polsce ....................................................................................... 83 

Rysunek 17. Etapy opracowania i wdrażania PGN ................................................................................ 86 

Rysunek 18. Schemat obliczeń emisji CO2 dla budynków...................................................................... 99 

Rysunek 19. Schemat kołowy – udział poszczególnych źródeł ciepła w emisji całkowitej ................. 101 

Rysunek 20. Schemat kołowy – udział poszczególnych typów budynków w całkowitej emisji .......... 103 

 

  



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

9 

1. Wstęp 

Na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego Polska podjęła zobowiązania zmierzające 

do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba sporządzenia i realizacji planów gospodarki 

niskoemisyjnej związana jest szczególnie ze zobowiązaniami, jakie określono w ratyfikowanym przez 

Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję 

Europejską w grudniu 2008 roku. Ich sporządzanie jest ponadto zgodne z polityką Polski i wynika 

z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę 

Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Jest to odpowiedź Polski na wyzwania związane z ochroną klimatu. 

Istotą programu jest podjęcie działań prowadzących do przestawienia gospodarki na gospodarkę 

niskoemisyjną. 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w sposób bezpośredni przyczyni się do zmniejszenia 

w powietrzu koncentracji tych substancji, które wyrządzają bezpośrednią szkodę ludzkiemu zdrowiu. 

Największe korzyści dla zdrowia przyniesie ograniczenie tzw. „niskich emisji” z ogrzewania budynków 

poprzez poprawę efektywności energetycznej. Pojęcie „niskiej emisji” w ogólnym ujęciu oznacza 

zanieczyszczenia, powstające na skutek procesów spalania paliw konwencjonalnych, przede 

wszystkim w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych. Procesom spalania w źródłach o małej 

mocy towarzyszy emisja m.in. dwutlenku siarki, tlenków węgla, pyłów, tlenków azotu, metali 

ciężkich. Emisja ta w istotny sposób wpływa na stan środowiska naturalnego. W przeważającej części 

indywidualnych systemów grzewczych nadal spala się węgiel (najczęściej o niskich parametrach 

grzewczych) oraz drewno. Bardzo niepokojącą praktyką, zwłaszcza w mniej zamożnych regionach 

kraju, jest też spalanie znaczących ilości odpadów komunalnych. Co więcej, stan techniczny kotłów 

często nie pozwala na spełnienie norm, a także cechuje je niska sprawność spalania. Te negatywne 

czynniki dodatkowo potęguje fakt, że emitory (kominy) znajdują się na wysokości poniżej 30 m, 

co powoduje, iż w zwartej zabudowie mieszkaniowej zanieczyszczenia gromadzą się na niskim 

poziomie, a przez to stają się poważnym problemem zdrowotnym i środowiskowym. 

Gospodarka niskoemisyjna to przede wszystkim:  

 energooszczędne budynki, 

 lokalne systemy zaopatrzenia w energię, 

 efektywny transport,  

 nowe technologie.  

Gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych elementów programów Unii Europejskiej 

w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podkreśla się tam także istotną rolę samorządów 

lokalnych w aktywnym przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Zachętą do realizacji celów wynikających 

z pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu lokalnym są działania NFOŚiGW, który pełni rolę 

instytucji zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na lata 

2014-2020. Instytucja ta planuje w sposób uprzywilejowany traktować te gminy, które aplikując 

o środki z programu krajowego POiŚ na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-

2020, będą posiadały opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej. Zatem gminy, które w nowej 
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perspektywie finansowej 2014-2020 będą chciały pozyskać pieniądze na działania związane m.in. 

z termomodernizacją budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą 

posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej. Działania te służą realizacji „Strategii Europa 2020”, 

wspierającej przejście na gospodarkę niskoemisyjną, co ma uczynić z Europy światowego lidera 

w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim 

działania, które prowadzą do transformacji wszystkich sektorów gospodarki. Ich efektami mają być: 

redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych oraz redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju gminy w zakresie działań inwestycyjnych, 

ale również nieinwestycyjnych, w takich obszarach jak: zaopatrzenie w ciepło i energię, transport 

publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami. 

1.1. Podstawy formalne opracowania Planu… 

Podstawą opracowania niniejszego dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Miejskiej Hrubieszów" (zwanym dalej Planem) jest umowa pomiędzy Gminą Miejską w Hrubieszowie 

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta – Pana Tomasza Zająca, a Eko-Efekt Sp. z o.o.  

w Warszawie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Andrzeja Tukę zawartą w dniu 

24.11.2014 r.  

Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” w naborze Konkursu 

Nr 2/POIiŚ/9.3/2013 prowadzonego przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach Priorytetu IX 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.  

Przedmiotowy wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na 149 miejscu projektów 

podstawowych. 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane zgodnie ze Szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, 

zakresem, problematyką określoną w załączniku nr 9 do Regulaminu do ww. Konkursu. 

Niniejszy Plan będzie uwzględniał wskaźniki monitorowania prowadzonej polityki ekologiczno-

energetycznej w skali kraju: 

1. poziom redukcji CO2 w stosunku do lat poprzednich, 

2. poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, 

3. udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

4. proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię zawartą w poradniku 

„Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP”. 
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1.2. Cel i zakres dokumentu 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest strategicznym dokumentem 

dla Miasta, mającym wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on 

informacje o ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych na terenie 

miasta, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających ich 

emisję do atmosfery. Głównym celem niniejszego Planu jest rozpoznanie stanu istniejącego 

gospodarki energetycznej oraz źródeł, które są odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń do 

powietrza, a także promocję i wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, w celu redukcji tej 

emisji. 

Konieczność sporządzenia i realizacji niniejszego dokumentu wynika ze zobowiązań określonych 

w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, 

przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto opracowany Plan gospodarki 

niskoemisyjnej jest zgodny z polityką energetyczną Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 

2011 roku. 

Jego celem jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych  

i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury 

używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii i w konsekwencji 

stopniowym obniżaniem emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery na terenie gminy.  

Dokument zawiera:  

 charakterystykę obszaru, 

 stan jakości powietrza na przedmiotowym obszarze,  

 identyfikację obszarów problemowych,  

 metodologię opracowania Planu,  

 cele strategiczne i szczegółowe,  

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, 

gazów cieplarnianych,  

 plan gospodarki niskoemisyjnej - harmonogram działań,  

 opis możliwości finansowania zaplanowanych działań zmniejszających emisję gazów 

cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.  

Opracowywany dokument pn. : „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” 

obejmować będzie lata 2014-2020. Zaproponowane do realizacji zadania będą miały na celu: 

- zmniejszenie emisji CO2 w stosunku do roku bazowego, 

- wzrost udziału energii odnawialnej w zużywanej energii końcowej, 

- ograniczenie zużycia energii końcowej przez odbiorców, 

- obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
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Efektem końcowym opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” 

będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów 

cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą Miasto w realizacji Planu w przechodzeniu na 

gospodarkę niskoemisyjną.  

Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów 

cieplarnianych oraz analiza działań przyjętych do realizacji.  

Do celów szczegółowych należą:  

 dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście,  

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

 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,  

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej 

ze zużyciem energii na terenie miasta,  

 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające 

emisję gazów cieplarnianych,  

 spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dotyczących formy i zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej.  
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2. Polityka energetyczna na szczeblu międzynarodowym 

Obecnie sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest wymagane żadnym przepisem 

prawa. Jego opracowanie związane jest natomiast z zachętami proponowanymi przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

Środowiska. 

Poniżej przedstawiono dokumenty, w których określono cele i kierunki działań związane z rozwojem 

gospodarki niskoemisyjnej, dotyczące takich obszarów jak m.in.: zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza poprzez 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

2.1. Polityka UE  

Regulacje na szczeblu unijnym 

1) Pakiet klimatyczno-energetyczny 

Pod koniec 2008 r., Parlament Europejski przyjął pakiet projektów legislacyjnych, określanych 

terminem „pakiet klimatyczno-energetyczny”, których głównym celem jest przeciwdziałanie 

ocieplaniu się klimatu. Ma to zostać osiągnięte poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery, zwiększenie efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE. Głównymi elementami 

pakietu są: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca 

dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS); 

 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 

gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS); 

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

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (tzw. dyrektywa OZE). 

Obecnie obowiązującymi celami pakietu klimatyczno-energetycznego (zwanego pakietem 3x20) jest 

ograniczenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału źródeł 

odnawialnych w bilansie finalnej energii do 20% oraz zredukowanie jednostkowego zapotrzebowania 

na energię o 20% poprzez poprawę efektywności energetycznej. Jako cel określono również 

doprowadzenie do wzrostu udziału biopaliw w paliwach transportowych do 10%.  

Na szczycie Rady Europejskiej w dniach 23-24.10.2014 r. uzgodniono zapisy nowego pakietu 

klimatyczno-energetycznego, w którym zdefiniowano następujące cele główne:  

 ograniczenie wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% 

w porównaniu z poziomem z roku 1990. Cel ten zostanie zrealizowany wspólnie przez UE przy 
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redukcji emisji do 2030 r. przez sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji 

(ETS) i nieobjęte tym systemem wynoszącej odpowiednio- 43% i 30% w stosunku do roku 2005; 

 wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w UE do co najmniej 27%. 

Cel ten będzie wiążący na szczeblu UE. 

 poprawa efektywności energetycznej w 2030 r. o co najmniej 27% w porównaniu z prognozami 

zużycia energii w przyszłości w oparciu o obecne kryteria. 

Z uwagi na specyfikę niniejszego opracowania, najważniejszymi celami istotnymi z punktu widzenia 

planu gospodarki niskoemisyjnej są cele związane z sektorem non-ETS i efektywnością energetyczną. 

Na ograniczenie niskiej emisji pozytywny wpływ będą miały również cele związane ze wzrostem 

udziału energii z OZE. 

Zasadniczym dokumentem promującym energetykę odnawialną jest dyrektywa PE i Rady 

2009/28/WE. Dyrektywa ta ustanawia m.in. wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł 

odnawialnych określając jednocześnie obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do 

całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 

i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. 

Celem dla Polski, wynikającym z powyższej dyrektywy jest osiągnięcie w 2020 r. co najmniej 15% 

udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10% 

udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie. 

2) „Europa 2020” - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu  

„Europa 2020” jest przyjętą w 2010 r. strategią rozwoju społeczno–gospodarczego Unii Europejskiej 

z perspektywą do roku 2020. Strategia „Europa 2020” służyć ma osiągnięciu wzrostu gospodarczego, 

który będzie: inteligentny (dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe 

i innowacje), zrównoważony (dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, kładąc szczególny nacisk na tworzenie 

nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych 

celach w dziedzinie zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu 

i energii. 

Wśród celów nadrzędnych Strategii jest osiągnięcie celów „20/20/20” (wymienionych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym), w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą 

na to warunki. 

Jednym z siedmiu projektów przewodnich jest projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. 

Jest to projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia 

na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji 

transportu oraz propagowania efektywności energetycznej. 

Do innych istotnych dokumentów zaliczyć można m.in.: 

 Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 

prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., 
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 VII Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. Dobra jakość życia 

z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety, 

 Dyrektywę 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystego powietrza dla Europy, 

 Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków. 

Regulacje na szczeblu krajowym 

1) Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej  

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zostały przyjęte przez Radę 

Ministrów 16 sierpnia 2011 r.  

Opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) wynika 

z potrzeby dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do 

powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Istotą Programu jest zapewnienie korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju), które 

płyną z działań zmniejszających emisje.  

Przestawienie gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a zarazem ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych i innych substancji, uważa się za kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego 

środowiska. Prowadzi to również do długofalowego zrównoważonego rozwoju kraju. 

W przedłożonym projekcie Założeń NPRGN jako cel główny określono rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. 

Jako cele szczegółowe wymieniono: 

1) Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 

2) Poprawę efektywności energetycznej, 

3) Poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

4) Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

5) Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,  

6) Promocję nowych wzorców konsumpcji.  

Zakłada się, że efektem końcowym NPRGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio 

i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą 

wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.  

2) Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo (M.P.2012.882) 

Dokument przyjęty został 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa kraju w średnim 

horyzoncie czasowym, wskazująca strategiczne zadania państwa, podjęcie których jest niezbędne 

w perspektywie najbliższych lat, tak aby wzmocnić procesy rozwojowe. Strategia zawiera również 

szacunkowe wielkości środków finansowych potrzebnych na jej realizację. 
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Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna 

gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrować się będą główne działania 

oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia 

procesów rozwojowych. 

W ramach obszaru strategicznego Konkurencyjna gospodarka wyznaczono cel Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko. Dużą wagę przykłada się tam do wzrostu efektywności energetycznej. 

Zapisano tam, że podejmowane będą działania skierowane na zmianę struktury nośników energii, 

poprawę sprawności energetycznej procesów wytwarzania oraz przesyłu, efektywne wykorzystanie 

energii i paliw przez poszczególne sektory gospodarki (głównie transport, mieszkalnictwo, przemysł), 

w tym sektor publiczny, jak również zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii 

energooszczędnych.  

Poprawa efektywności energetycznej jest priorytetowym kierunkiem interwencji publicznej, 

podobnie jak jest jednym z priorytetów w prawodawstwie unijnym. Przewidziano m.in. modernizację 

sektora elektroenergetycznego obejmującego podniesienie sprawności i redukcję strat w sieciach 

przesyłowych oraz w miejscach wytwarzania i wykorzystania energii, czy wprowadzenie 

energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii. Wspierany będzie także rozwój energetyki 

rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł. 

Kwestie istotne dla ograniczenia niskiej emisji poruszane są również w innych priorytetowych 

kierunkach interwencji publicznej w ramach celu głównego Bezpieczeństwo energetyczne 

i środowisko np. zwiększenie wykorzystania OZE przewidziano w ramach priorytetowego kierunki 

zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii. 

3) Polityka klimatyczna Polski 

W wyniku ratyfikowania Protokołu z Kioto, 4 listopada 2003 r. Rada Ministrów przyjęła dokument 

„Polityka klimatyczna Polski - Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020”, 

w którym przyjmuje się redukcję emisji gazów cieplarnianych o 30% - 40% w roku 2020  

w porównaniu z emisjami w 1988 r. 

Zgodnie z tym dokumentem wykorzystanie odnawialnych zasobów energii (OZE) - Zastosowanie 

technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz przedsięwzięcia z zakresu poszanowania 

energii, są najważniejszymi działaniami pozwalającymi efektywnie redukować emisje gazów 

cieplarnianych. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, 

promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów 

zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. 

4) Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

Dokument ten Rada Ministrów przyjęła w dniu 7 grudnia 2010 r. Określa on krajowe cele w zakresie 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w wykorzystaniu energii finalnej. 

Założenia KPD wynikają z Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. i są szczegółowym opracowaniem 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Dokument zawiera prognozę rozwoju OZE opartego 
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głównie o biomasę i energetykę wiatrową. W dokumencie zakłada się 15,5% udział OZE w całkowitym 

zużyciu energii brutto w 2020 roku oraz, że filarami zwiększenia udziału odnawialnych źródeł będzie 

bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz energii wiatrowej. 

Dokument zawiera m.in. szczegółowe środki służące wypełnieniu zobowiązań zawartych 

w dyrektywie 2009/28/WE, systemy wsparcia w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie, a także transporcie, jak również 

szczegółowe środki w zakresie promocji wykorzystania energii z biomasy. 

5) Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 

w dniu 10 listopada 2009 r. (M.P.2010.2.11) 

Nawiązuje on do głównych celów Unii Europejskiej dotyczących pakietu energetyczno-klimatycznego 

(przyjętego w grudniu 2008 r.) tzw. 3 x 20%. 

W polityce energetycznej w sposób priorytetowy traktuje się kwestię efektywności energetycznej. 

Postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.  

Główne cele polityki energetycznej w obszarze efektywności energetycznej to: 

• 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. 

Szczegółowymi celami w tym obszarze są: 

• Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych 

jednostek wytwórczych, 

• Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r., 

• 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. 

W Polityce energetycznej duży nacisk kładzie się również na rozwój OZE. Rozwój energetyki 

odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej. 

Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz 

stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach. Ponieważ energetyka odnawialna to zwykle niewielkie jednostki wytwórcze 

zlokalizowane blisko odbiorcy, to możliwe jest dzięki temu podniesienie lokalnego bezpieczeństwa 

energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych. 
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Główne cele polityki energetycznej w zakresie rozwoju wykorzystania OZE to: 

• 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, 

• Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiększenie 

wykorzystania biopaliw II generacji, 

• 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, 

• Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących 

własność Skarbu Państwa, 

• Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do 

rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. 

6) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 (M.P.2013.121) 

W obszarze strategicznym konkurencyjność i innowacyjność gospodarki jednym z celów 

strategicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska. 

Wśród kierunków interwencji istotnych z punktu widzenia niniejszego dokumentu znalazły się tam 

m.in.: 

 modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

 modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

 realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce, 

 wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii, 

 stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki. 

W dokumencie zauważono, że ze względu na skalę zobowiązań i koszty realizacyjne szczególnej wagi 

nabiera proces redukcji emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza (m.in. tlenków azotu, siarki oraz 

pyłów). Za istotne uznano również podejmowanie działań na rzecz efektywnego korzystania 

z zasobów środowiska. Chociaż nadal dominującym źródłem energii będzie węgiel, to jego udział 

w bilansie energetycznym kraju będzie się zmniejszał. Udział Polski w realizacji celów klimatycznych 

spowoduje natomiast, że drugim najważniejszym źródłem dla elektroenergetyki staną się odnawialne 

źródła energii - docelowo 19% w 2020. Wymaga to jednak odpowiednich narzędzi wsparcia. 

7) Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 20 października 2014 r. Zawiera opis 

planowanych środków i działań w celu poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych 

sektorach gospodarki, co jest niezbędne dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią na 2016 r. Określa także środki służące osiągnięciu ogólnego celu w zakresie 

efektywności energetycznej, rozumianego jako uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii 

pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r. 
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Dokonano tam m.in. przeglądu krajowych celów efektywności energetycznej na 2020 r. i uzyskanych 

oszczędności energii. Wymieniono tam również środki poprawy efektywności energetycznej: środki 

horyzontalne, środki w zakresie efektywności energetycznej budynków, środki efektywności 

energetycznej w instytucjach publicznych, w przemyśle i MŚP, transporcie oraz środki efektywności 

energetycznej w zakresie wytwarzania i dostaw energii.  

8) Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 

(M.P.2014.469) 

W tym przyjętym 15 kwietnia 2014 r. dokumencie zmiany w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń 

powietrza oraz reformę systemu gospodarki wodnej uznano za priorytetowe w zakresie ochrony 

środowiska. 

Za kluczowe uznano, aby przy jednoczesnym wzroście produkcji energii elektrycznej i zapewnieniu 

pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną, następowała redukcja emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery. Pogodzenie tych procesów jest możliwe tylko przez unowocześnienie sektora 

energetyczno-ciepłowniczego, poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie tzw. niskiej 

emisji dzięki zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy 

zwiększeniu dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym 

zakresie. 

Strategia BEiŚ wchodzi w skład 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Uszczegóławia ona zapisy 

Strategii Rozwoju Kraju 2020 w dziedzinie energetyki i środowiska, jak również stanowi ogólną 

wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych programów rozwoju, które będą elementami 

systemu realizacji BEiŚ.  

W związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje ponadto z celami rozwojowymi 

określanymi na poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 oraz 

celami pakietu klimatyczno-energetycznego.  

W dokumencie wymieniono główne kierunki interwencji i zadania w obszarze energetyki 

i środowiska, co uwzględniono również przy opracowywaniu niniejszego Planu.... 

Innymi dokumentami szczebla krajowego, istotnymi z punktu widzenia planu gospodarki 

niskoemisyjnej są m.in.: 

 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa;  

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016; 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2011.94.551 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity 

Dz.U.2014.712); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.); 

 Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, prowadzonego przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska. Dokument ten zatytułowany „Szczegółowe zalecenia dotyczące 

struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”. 
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Regulacje na szczeblu regionalnym i lokalnym 

1) Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/559/2013 Sejmiki Województwa Lubelskiego z dnia 

24 czerwca 2013 r. Podkreśla się tu m.in. potrzebę rozwijania niskoemisyjnego transportu miejskiego, 

co jest jednym z działań w dążeniu do rozwijania gospodarki niskoemisyjnej. Ujętym w Strategii 

kierunkiem działań jest również wspieranie ekologicznie/ekonomicznie uzasadnionych działań na 

rzecz produkcji energii z odnawialnych źródeł. Jako wartość docelową do roku 2020 przyjęto 3% 

udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem. Ponadto istotnym obszarem 

zainteresowania samorządu województwa jest poprawa efektywności energetycznej, która jest 

jednocześnie jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej. Dla zwiększenia efektywności 

energetycznej konieczne będą inwestycje modernizacyjne zmniejszające awaryjność systemów 

oraz ograniczające straty w przesyle, jak również umożliwiające włączanie różnych źródeł energii 

(w tym np. OZE). 

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

(Projekt z dnia 19 grudnia 2014; przyjęty przez Komisję Europejską) 

Istotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu są dwie osie priorytetowe: 

 Oś priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku, 

 Oś priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. 

Priorytetami inwestycyjnymi są: 

 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem 

priorytetu jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jako wartość 

docelową przyjęto 5,6% udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji 

energii elektrycznej ogółem w 2023 r.  

 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach; Celem priorytetu jest zwiększona efektywność energetyczna 

w przedsiębiorstwach. Jako wartość docelową w 2023 r. przyjęto zużycie energii elektrycznej na 

1 mln zł PKB wynoszący 0,06 GWh w porównaniu z wartością bazową równą 0,09 GWh/1 mln zł 

PKB. 

 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, 

i w sektorze mieszkaniowym; Celem priorytetu jest zwiększona efektywność energetyczna 

w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wskaźnikiem realizacji jest zmniejszenie sprzedaży 

energii cieplnej na cele komunalno bytowe z 11249543 GJ do 11022973 GJ w 2023 r. 

 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; Celem priorytetu 

jest poprawa jakości powietrza. Wskaźnikami realizacji celu będzie zwiększenie ilości przewozów 
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pasażerów komunikacją miejską do 202,5 mln osób w 2023 r. względem 126,1 mln osób w roku 

2012 i zredukowanie do 0 liczby stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, o klasie C, 

gdzie poziomy stężeń PM10 są powyżej poziomu dopuszczalnego. 

3) Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 

roku 2019 

Dokument przyjęty został Uchwałą Nr XXIV/398/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

30 lipca 2012 r. 

Kierunkami działań w zakresie jakości powietrza 2015 r. są:  

 Wdrażanie programów ochrony powietrza oraz opracowanie i wdrażanie takich programów dla 

obszarów przekraczania norm jakości powietrza, nie ujętych w obowiązujących POP. 

 Monitoring poziomu pyłu PM2,5 oraz podejmowanie działań wpływających na zmniejszenie emisji 

tego zanieczyszczenia celem dotrzymywania standardu jakości powietrza w związku ze 

zmniejszającym się corocznie marginesem tolerancji (klasa B). 

 Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez 

podmioty gospodarcze. 

 Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako paliwa 

w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej 

ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. wody termalne, energia 

słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł). 

 Likwidacja lokalnych kotłowni i podłączanie obiektów do sieci ciepłowniczych. 

 Poprawa wykorzystania energii cieplnej z ciepłowni (poprzez modernizację sieci przesyłowych) 

a tym samym ograniczanie strat ciepła. 

 Termomodernizacja i termorenowacja budynków użyteczności publicznej i budynków 

mieszkalnych. 

 Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym wprowadzanie 

nowoczesnych technik spalania. 

 Rozwój sieci gazowej, szczególnie na terenach miejskich. 

 Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania, a także 

poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia. 

 Promocja i wspieranie technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii 

i zmniejszających materiałochłonność gospodarki. 

 Rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska (obwodnice, 

poprawa stanu technicznego dróg, itp.). 

 Ograniczanie emisji komunikacyjnej poprzez odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni ulic. 

 Promocja i wspieranie rozwiązań w transporcie pozwalających na unikanie lub zmniejszanie 

wielkości emisji (m.in. wprowadzanie autobusów spełniających normy Euro 5, zmiany organizacji 

ruchu na terenach miejskich, promocja transportu zbiorowego, kolejowego, transportu wodnego, 

trolejbusowego i rowerowego). 
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 Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym 

oszczędności energii, stosowania odnawialnych źródeł energii, stosowania bardziej ekologicznych 

źródeł energii, wyeliminowania procederu spalania odpadów w kotłowniach domowych, a także 

korzystania z transportu publicznego. 

 Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Wiele z tych kierunków działań jest istotnych z punktu opracowywanego planu gospodarki 

niskoemisyjnej i zostało w tym dokumencie uwzględnionych.  

4) Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii Dla Województwa Lubelskiego  

Program przyjęty został uchwałą nr XLI/623/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 

2014 r., zastępując Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii Dla Województwa 

Lubelskiego. Dokument ten kreuje politykę regionalną związaną z rozwojem odnawialnych źródeł 

energii, której formalnym wyznacznikiem jest Polityka Energetyczna Polski do roku 2030. Dokonano 

tam m.in. charakterystyki sektora energetycznego województwa, określono uwarunkowania rozwoju 

poszczególnych odnawialnych źródeł energii, oceniono stan wykorzystania OZE na omawianym 

terenie, jak również zdefiniowano kierunki i założenia rozwoju OZE w województwie w celu realizacji 

zapisanych tam celów (w tym zadania dla samorządów lokalnych).  

5) Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Hrubieszowa na lata 2014-2029 (Projekt) 

Celem tego opracowanego w 2014 r. dokumentu jest analiza aktualnych potrzeb energetycznych 

(np. zapotrzebowanie mocy cieplnej dla miasta oszacowano na 54 MW, a sumaryczne 

zapotrzebowanie na ciepło na 519 TJ/rok) oraz sposobu ich zaspokojenia na obszarze miasta, 

określenie prognozy, jak również wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania na energię do 2029 r., 

przy uwzględnieniu planowanego rozwoju miasta. Opracowanie zawiera także m.in. przedsięwzięcia 

racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, czy możliwości stosowania 

środków poprawy energetycznej.  

6) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Hrubieszowa do roku 2020 

Celem długoterminowym określonym w tym przyjętym w 2009 r. dokumencie jest m.in. ograniczenie 

emisji i oszczędzanie energii. Określono tam, że należy wprowadzić rozwiązania mające na celu 

zmniejszenie emisji takich związków jak: pyły, SO2, NOx, CO2 i inne. Zapisano również, że muszą zostać 

podjęte działania dążące do zmniejszenia emisji pochodzeń z indywidualnych źródeł ciepła. Środki te 

powinny polegać na stosowaniu nowych źródeł ciepła zasilanych paliwami gazowymi 

i alternatywnymi. Zadanie w zakresie ochrony powietrza na terenie Hrubieszowa polegać ma również 

na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia.  
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7) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2007-2015 

Dokument przyjęty został na mocy Uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 29 sierpnia 

2007 r. Chociaż w opracowaniu tym kwestie związane z ochroną środowiska poruszane są skrótowo, 

to jednym z celów tam ujętych jest rozwój świadomości ekologicznej, w ramach którego 

zaplanowano dwa działania operacyjne: 

  Uruchomienie programu edukacji ekologicznej, 

  Promocja odtwarzalnych źródeł energii. 

Z punktu widzenia plan gospodarki niskoemisyjnej szczególnie istotna jest promocja OZE. 

8) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2010-2015 

Dokument ten stanowi aktualizację Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Hrubieszów na lata 2007-2015. Jednym z głównych zidentyfikowanych problemów miasta w zakresie 

środowiska i zagospodarowania przestrzennego ujęto tam nadmierne zjawisko „niskiej emisji”. 

Z tego względu wśród zadań ujętych w LPR Miasta Hrubieszowa znalazły się m.in. projekty, których 

efektem będzie poprawa jakości środowiska, m.in. poprzez: modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania, modernizację kotłowni (obniżenie emisji zanieczyszczeń), wymianę sieci ciepłowniczej, 

budowę odwodnień budynków, zmianę technologii ogrzewania budynków, termomodernizację 

budynków.  

W dokumencie przewidziano m.in. renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum 

Hrubieszowa oraz szeroki zakres prac dotyczących substancji mieszkaniowej na osiedlach, 

obejmujących m.in.: prace termomodernizacyjne, przebudowę kominów i ciągów wentylacyjnych 

modernizację kotłowni i wymianę sieci ciepłowniczej. 

9) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Hrubieszów 

Studium uchwalone zostało na mocy Uchwały LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia  

23 maja 2014 r. Zapisano w nim, że tło zanieczyszczeń na obszarze miasta kształtują przede 

wszystkim systemy grzewcze. Najbardziej uciążliwe są niskie emitory, których ilość zwiększa się 

wraz z rozwojem urbanizacji.  

Przy perspektywicznym rozpatrywaniu systemu grzewczego miasta należy zatem: 

 modernizować lokalne kotłownie opalane paliwem stałym, przystosowując je na paliwa 

gazowe, 

 do zmniejszenia strat ciepła w budynkach i na przesyle realizować termomodernizację obiektów, i sieci 

przesyłowej, poprzez stosowanie nowych technologii w zakresie izolacji, 

 zwiększać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - montować kolektory słoneczne, 

 produkować energię cieplną w oparciu o gaz pozyskiwany przy utylizacji ścieków i odpadów 

stałych.  

W dokumencie zauważono także, że znaczący wpływ na stan czystości powietrza wywierają 

zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu. Przyczyną nadmiernej emisji do powietrza ze 
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środków transportu nadal jest zły stan techniczny licznych pojazdów, a także wzrastające nasilenie 

ruchu pojazdów w centrum miasta.  

W Studium podkreślono ponadto, że rozwój energetyki odnawialnej stanowi element 

zrównoważonego rozwoju. Potrzeba produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynika z konieczności 

ograniczenia emisji z procesów spalania paliw energetycznych. Z tego względu wyznaczone zostały 

lokalizacje pod rozwój energetyki odnawialnej (farma solarna, biogazownia). 

10) Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej 

Dokument przyjęty został Uchwałą nr XXXVII/607/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia  

25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. 

Program ten przygotowany został ze względu na stwierdzenie ponadnormatywnych poziomów pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze strefy, jaką jest teren województwa lubelskiego poza 

Aglomeracją Lubelską, czyli miastem Lublin. Jego celem jest określenie działań, których realizacja ma 

w konsekwencji doprowadzić do osiągnięcia wymaganej przepisami jakości powietrza.  

Ze względu na fakt, że Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, 

to przewidziane tam do realizacji działania muszą być zintegrowane z innymi dokumentami 

strategicznymi i powinny wpisywać się w realizację celów regionalnych i lokalnych.  

W ww. dokumencie Miasto Hrubieszów nie zostało wskazane jako obszar, na którym konieczna jest 

redukcja emisji zanieczyszczeń, jednak określone w POP działania naprawcze wpisują się również 

w cele opracowywanego Planu gospodarki niskoemisyjnej. Działaniami skierowanymi na ograniczenie 

emisji ze źródeł powierzchniowych są: 

 zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację obiektów budowlanych, 

 podłączenie do sieci cieplnej, 

 wymiana dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły zasilane gazem 

lub ogrzewanie elektryczne, ewentualnie wymiana dotychczasowych kotłów węglowych 

na nowoczesne kotły węglowe zasilane automatycznie na tych terenach, gdzie nie jest możliwe 

doprowadzenie gazu czy sieci ciepłowniczej. 

W nowopowstających budynkach zaproponowano stosowanie alternatywnych źródeł ciepła takich 

jak kolektory czy pompy ciepła, podkreślono również konieczność ograniczenia emisji z transportu 

samochodowego. 

Podstawowymi kierunkami działań niezbędnymi do przywrócenia standardów jakości powietrza, jakie 

określono w planie są: 

 Stworzenie mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP (Kierunkiem 

wspomagającym realizację działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest 

wprowadzenie odpowiednich zapisów do kluczowych dokumentów strategicznych), 

 Realizacja działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych, 

 Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych. 

  

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5187
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5187
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2.2. Dyrektywy Unii Europejskiej 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie efektywności energetycznej 

Dyrektywa ta ustanawia wspólne ramy działań ukierunkowanych na promowanie efektywności 

energetycznej w UE. Ma to służyć osiągnięciu podstawowego celu - poprawie efektywności 

energetycznej o 20% (zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. Dyrektywa ma także 

utorować drogę dla dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Określa ponadto 

zasady opracowane w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu rynku. Przewidziano w niej również ustanowienie krajowych celów w zakresie 

efektywności energetycznej na rok 2020. 

Wybrane obowiązki państw członkowskich UE zapisane w Dyrektywie:  

 Każde państwo członkowskie UE jest zobligowane do ustalenia orientacyjnej krajowej wartości 

docelowej w zakresie efektywności energetycznej w oparciu o swoje zużycie energii pierwotnej 

lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej lub końcowej bądź energochłonność; 

 Instytucje publiczne będą stanowić wzorzec poprzez zapewnienie przez państwa członkowskie, 

że od 1 stycznia 2014 r., 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych i/lub chłodzonych budynków 

należących do instytucji rządowych lub przez nie zajmowanych będzie, co roku, podlegać 

renowacji do stanu odpowiadającego minimalnym standardom dla nowych budynków; 

 Państwa członkowskie mają ustanowić długoterminowe strategie wspierania inwestycji 

w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, 

jak i prywatnych; 

 Państwa członkowskie są zobligowane do podjęcia działań promujących i umożliwiających 

efektywne wykorzystanie energii przez małych odbiorców, w tym gospodarstwa domowe; 

 Krajowe organy regulacyjne, poprzez opracowanie taryf sieciowych i regulacji dotyczących sieci, 

mają dostarczać operatorom sieci zachęt do udostępniania jej użytkownikom usług 

systemowych, umożliwiających wdrażanie środków do poprawy efektywności energetycznej 

w kontekście wdrażania inteligentnych sieci. 
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3. Dotychczasowe działania Gmina Miejska Hrubieszów w zakresie 

efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  

Gmina Miejska Hrubieszów od kilku lat realizuje szereg działań mających na celu efektywne 

wykorzystanie i wytwarzanie energii. Działania te w dużej mierze mają charakter inwestycyjny 

bezpośrednio wpływając na obniżenie kosztów energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej 

oraz budynkach mieszkalnych. Ponadto bardzo poważnie traktuje się komunikację z lokalną 

społecznością starając się realizować model miasta angażującego społeczeństwo w swoje działania.  

W ramach dotychczasowych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina Miejska Hrubieszów 

przeprowadziła szereg inwestycji i zadań związanych z oszczędnością energii i zmniejszeniem emisji 

zanieczyszczeń m.in.: 

 Budowa sieci ciepłowniczej w kierunku "Śródmieścia" 

W 2008 r. Rada Miasta Hrubieszów podjęła decyzję o likwidacji osiedlowej kotłowni węglowej 

przy ulicy 3 Maja 16 i lokalnej kotłowni węglowej w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury 

przy ul. 3 Maja 7. 

Zakład Energetyki Cieplnej otrzymał dotację na: 

1. Wykonanie sieci ciepłowniczej i przyłączy umożliwiających zasilenie obiektów 

po likwidowanych kotłowniach. 

2. Wykonanie węzłów cieplnych w budynkach: 

  ul. H. Dobrzyńskiego 1 (Urząd Miasta) 

  ul. 3 Maja 7 (HDK) 

  ul. 3 Maja 16. 

Wysokość otrzymanej dotacji celowej 900 tys. zł. 

Przebieg trasy sieci ciepłowniczej w kierunku śródmieścia Hrubieszowa (rury preizolowane 

pojedyncze 2 x Dn 150/250 (izolacja standard)). 

1. Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej Dn250 w komorze przy  

ul. Piłsudskiego (K-4), przejście pod tą ulicą. 

2. Przejście estakadą nad kanałem "Ulga" i dalej wzdłuż ul. Krucza. 

3. Prostopadle od ul. Krucza do ul. Ludna, pod tą ulicą i dalej wzdłuż ul. Prosta. 

4. Prostopadle do ul. Prosta, pod tą ulicą w ul. Jatkowa, wzdłuż tej ulicy do ul. Staszica. 

5. Pod ul. Staszica i dalej do ul. 3-go Maja (okolice Hrubieszowskiego Domu Kultury). 

6. Pod ul. 3-go Maja i dalej przez Park Miejski do istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej z rur 

preizolowanych pojedynczych 2 x Dn 125/225 wykonanego w 2005 r. i znajdującego się na 

terenie Urzędu Miejskiego. 
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 „Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii – montaż kolektorów słonecznych w mieście Hrubieszów”. 

Zadanie planowane było do realizacji w ramach Regionalnego Programu dla Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013. Planowany termin realizacji zadania: 2012/2014.  

Koszt całkowity zadania: 3 605 450,00 zł. Dofinasowanie zadania: 85% wydatków 

kwalifikowanych. 

Zakres planowanych prac w ramach projektu obejmuje: 

- wykonanie programu funkcyjno-użytkowego, dzięki któremu możliwe będzie ogłoszenie 

przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, 

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie zestawów solarnych dla 

214 obiektów indywidualnych budownictwa mieszkaniowego oraz dla 11 budynków 

użyteczności publicznej, 

- zakup i montaż zestawów solarnych, 

- serwis gwarancyjny w okresie 5-ciu lat od daty odbioru końcowego. 

Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – 

Wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. 

 Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie 

Hrubieszów. 

Projekt realizowany w 30% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 1 821 750,00 zł. Termin 

realizacji: 2009/2011. Zadanie realizowane w ramach projektu polegało na modernizacji  

11 budynków użyteczności publicznej. 

 Przebudowa dróg na Osiedlu Basaja 

Od czerwca do listopada 2011 r. trwała przebudowa dróg na osiedlu Basaja, realizowana 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

W ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowano od podstaw ul. Różaną, Makową, 

Fiołkową, Konwaliową i ciąg pieszo-jezdny - ul. Pobereżańską. Przebudowano włączenie 

ul. Różanej do ul. Basaja i ul. Polnej. Nowe ulice posiadają obustronne chodniki, pasy zieleni, 

energooszczędne oświetlenie uliczne i kanały deszczowe. Wybudowano 78 miejsc 

parkingowych w pasie drogowym ul. Mickiewicza i Polnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

5 018 000 zł, z czego 2 485 000 zł pozyskano z budżetu państwa a kwotę 118 000 zł pozyskano 

ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Generalnym Wykonawcą robót było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 
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 Budowa 4 budynków socjalnych nr 5, 6, 8, 9 przy ul. Gródeckiej w Hrubieszowie 

W dniu 03.10.2011 roku rozpoczęto budowę 4 budynków socjalnych z siedmioma lokalami 

mieszkalnymi w każdym budynku. Wartość inwestycji wyniesie 2 891 934 zł. 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENSTAL”, Henryk Nachuniak,  

22-100 Chełm Pokrówka ul. Gminna 2. Planowany termin zakończenia robót do 30.06.2013 r. 

Inwestycja realizowana przy finansowym wsparciu FUNDUSZU DOPŁAT wynoszącym  

867 580 zł, które zostanie zrefundowane po zakończeniu budowy. 

 

  



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

29 

4. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna Gminy Miejskiej Hrubieszów 

4.1. Lokalizacja miasta  

Hrubieszów jest najdalej wysuniętym na wschód miastem Polski, leżącym w województwie lubelskim, 

na terenie powiatu hrubieszowskiego, który jest siedzibą władz. Miasto Hrubieszów wyodrębnione 

zostało jako Gmina Miejska, która ze wszystkich stron graniczy z Wiejską Gminą Hrubieszów. Miasto 

leży w bliskim sąsiedztwie granicy z Ukrainą, biegnącej wzdłuż rzeki Bug. Najbliższe przejście 

graniczne znajduje się w miejscowości Zosin ok. 20 km od centrum miasta. Miasto wzdłuż osi północ-

południe przecina droga wojewódzka nr 844. Przez jej teren przebiega również droga krajowa nr 74. 

Hrubieszów posiada ponadto połączenie kolejowe z obszarem kraju linią normalnotorową biegnącą 

przez Zamość oraz równolegle do niej przebiegającą linią szerokotorową - LHS łączącą rejon Katowic 

z obszarami Ukrainy. Najbliższymi większymi miastami w okolicach Hrubieszowa są Chełm i Zamość, 

które są położone w odległości około 50 km. Na koniec 2013 r. Hrubieszów liczył 18 585 

mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 3 303 ha.  

Mapy przedstawiające lokalizację Gminy Miejskiej Hrubieszów m.in. na tle województwa lubelskiego 

znajdują się w załączniku nr 1. 

 

Rysunek 1. Lokalizacja miasta Hrubieszów na tle mapy powiatu hrubieszowskiego 

Źródło: http://powiathrubieszow.pl 

http://powiathrubieszow.pl/
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Rysunek 2. Plan miasta Hrubieszowa 

Źródło: http://www.hrubieszow.info/miasto/planmiasta/planmiasta.gif  

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną wg Kondrackiego Hrubieszów leży na obszarze 

makroregionu Wyżyna Wołoska. Północna część miasta należy do mezoregionu Grzęda Horodelska 

(851.11), natomiast południowa do mezoregionu Kotlina Hrubieszowska (851.12). Rzędne terenu na 

obszarze miasta wynoszą od 181,4 m n.p.m. w dolinie przepływającej przez miasto rzeki Huczwy, 

będącej dopływem Bugu do 224,2 m n.p.m. w jej północnej części. 

 Na obszarze miasta nie ma żadnych obszarowych form ochrony przyrody, natomiast od wschodu 

graniczy ono z fragmentem obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowego Bugu (PLB 060003). 

Na wschód od granic miasta rozciąga się również Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu. 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

31 

Tereny zainwestowania miejskiego, wliczając w to zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną oraz 

obiekty użyteczności publicznej i związanej z działalnością gospodarczą, stanowią jednak tylko 

ok. 25% jego powierzchni.  

4.2. Klimat 

Klimat jaki panuje na obszarze Miasta Hrubieszów należy do grupy klimatów umiarkowanych 

przejściowych ze znacznym wpływem kontynentalizmu. Cechuje go długie, ciepłe lato i długa, mroźna 

zima, a także duże nasłonecznienie oraz znaczny udział wiatrów wschodnich. 

Średnia roczna temperatura powietrza z wielolecia wynosi 7,2 ºC. Najmroźniejszym miesiącem jest 

styczeń (średnia temp. -4,2 ºC), a najcieplejszym lipiec (średnia temp. 17,7 ºC). W okresie chłodnym 

(listopad-marzec) średnia wieloletnia temperatura kształtuje się na poziomie -1,1 ºC, zaś w okresie 

ciepłym (kwiecień-październik) 13,2 ºC. W dolinach i obniżeniach terenu zachodzi zjawisko inwersji 

termicznej. Powoduje ono utrzymywanie się tam dłużej niższych temperatur i większej wilgoci niż na 

pozostałych obszarach. Decyduje to z kolei o dłuższym utrzymywaniu się pokrywy śnieżnej, 

czy kumulacji zanieczyszczeń gazowych pochodzących z niskich emitorów. 

Średnie wieloletnie sumy opadów są niskie i wynoszą około 550 mm/rok. Najbardziej suchymi 

miesiącami są styczeń i luty (25-30 mm). Najwilgotniejszymi miesiącami są z kolei lipiec, a rzadziej 

czerwiec, kiedy to średnia miesięczna suma opadów wynosi 90 mm. 

Poniżej przedstawiono mapy, które obrazują usłonecznienie, średnią temperatę oraz sumę opadów 

na terenie Polski w 2014 r. 
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Rysunek 3. Mapa obrazująca średnie temperatury w Polsce w 2014 r. 

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat/ 

 

Rysunek 4. Mapa obrazująca średnie sumy opadów w Polsce w 2014 r.  

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat/ 

http://www.imgw.pl/klimat/
http://www.imgw.pl/klimat/
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Rysunek 5. Mapa usłonecznienia Polski 2014 roku 

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat/ 

Warto podkreślić, że miasto charakteryzuje znaczne zróżnicowanie klimatu lokalnego i związane jest 

z ukształtowaniem terenu, zagospodarowaniem przestrzennym, czy warunkami wilgotnościowymi 

podłoża. Przykładem tego są wspomniane inwersje termiczne w dolinie Huczwy. Ze względu na brak 

wysokiej, zwartej zabudowy, nie został jednak zaburzony układ przewietrzania miasta. 

Na obszarze miasta przeważają, podobnie jak w całej Polsce, wiatry zachodnie, jednak istotny jest tu 

również udział wiatrów wschodnich, co związane jest z wpływem cech kontynentalizmu.  

Na obszarach wierzchowinowych obserwuje się większy udział silnych wiatrów, dlatego obszary te są 

lepiej przewietrzane. Odpowiednio przewietrzane są też doliny o przebiegu W-E. 

Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są bardzo obiecujące, na co wskazują uzyskane 

wyniki badań przeprowadzonych przez IMGW na podstawie wieloletnich obserwacji kierunków 

i prędkości wiatru prowadzonych w profesjonalnej sieci meteorologicznej Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej. Uprzywilejowanymi w Polsce rejonami pod względem zasobów wiatru 

w mezoskali są: 

 środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel,  

 rejon wyspy Wolin,  

 Suwalszczyzna,  

 środkowa Wielkopolska i Mazowsze,  

 Beskid Śląski i Żywiecki,  

 Bieszczady i Pogórze Dynowskie. 

http://www.imgw.pl/klimat/
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Rozkład prędkości wiatru mocno zależy od lokalnych warunków topograficznych. Znane są liczne inne 

mikro-rejony kraju o korzystnych bądź doskonałych warunkach wiatrowych. Według prof. Haliny 

Lorenc z IMGW obszar Polski można podzielić na strefy energetyczne warunków wiatrowych: 

 Strefa I – wybitnie korzystna  

 Strefa II – bardzo korzystna  

 Strefa III - korzystna  

 Strefa IV - mało korzystna  

 Strefa V – niekorzystna. 

 

Rysunek 6. Mapa wietrzności Polski  

Źródło: http://www.baza-oze.pl/enodn.php?action=show&id=18  

  

http://www.baza-oze.pl/enodn.php?action=show&id=18
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4.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Według kryteriów hydrograficznych miasto Hrubieszów leży w regionie wodnym Wyżyna Wołyńska 

charakteryzującym się małymi opadami, małym odpływem całkowitym i podziemnym, dużą gęstością 

sieci wodnej, małą liczbą źródeł i niewielką ich wydajnością. Podział hydroregionalny Polski 

wg Paczyńskiego (2007) klasyfikuje obszar miasta Hrubieszów w obrębie VII regionu 

hydrogeologicznego, tj. region lubelsko-radomski. Na podstawie podziału wód powierzchniowych na 

jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) w obrębie miasta Hrubieszowa wydzielono: obszar 

PLRW 200024266299 o nazwie: Huczwa od Siniochy do ujścia oraz obszar PLRW 200016266292 

o nazwie: Dopływ z Nowosiółek.  

Teren miasta odwadnia Huczwa oraz liczne małe cieki stałe lub okresowe. Licznie występują 

bezodpływowe zagłębienia tworzące oczka wodne lub mokradła. W dnie doliny Huczwy istnieje 

zagrożenie powodziowe.  

Huczwa jest pierwszym dużym dopływem Bugu (ujście na 547,2 km), znajdującym się w całości 

w granicach Polski. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 1394,3 km2. Rzeka bierze początek 

w Justynówce, na zachodnim krańcu Grzędy Sokalskiej, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego i Jeziora 

Wieprzowego. W Hrubieszowie Huczwa dzieli się na dwa ramiona obejmujące Śródmieście. 

Oba ramiona są czynne, a rozdział przepływu regulowany jest zespołem jazów przy ul. Ciesielczuka. 

Na terenie miasta, na 7,2 km biegu rzeki, istniał wodowskaz kontrolujący zlewnię o powierzchni 

1357,9 km2, funkcjonował on do 1960 roku. Obecnie funkcjonuje wodowskaz przy zespole jazów przy 

ul. Ciesielczuka, na którym aktualnie nie są prowadzone odczyty stanu wody. Koryto Huczwy jest 

tworem dynamicznym, o czym świadczą rozległe terasy zalewowe i mocno wypłycone pozostałości 

starorzecza na północny – wschód od śródmieścia. Dolny odcinek rzeki stanowi granicę między 

Kotliną Hrubieszowską, a Działami Grabowieckimi i Grzędą Horodelską. Z krain tych do Huczwy 

spływają niewielkie cieki. Rzeka w dolnym biegu nie jest uregulowana, meandruje, wcinając się 

głęboko w dno doliny. Wcięcie sprowokowane zostało zniszczeniem piętrzeń przy młynach wodnych 

i dopasowaniem się do profilu rzeki do podstawy erozji. Huczwa uchodzi do Bugu na wysokości 

175,7 m n.p.m. Różnica wysokości źródeł i ujścia wynosi około 64 m, co przy długości rzeki 74,6 km 

daje spadek średni 0,86%. Huczwa oddaje do Bugu średnio 4,2 m3/s wody i jest w skali regionu rzeką 

o średnim przepływie. Kanał Ulga jest antropogenicznym tworem z występującym jeziorem 

przelewowym oraz z bezimiennymi ciekami w rejonie Teresówki. Kanał Ulga opływa wyniesienie 

śródmieścia od strony południowej. Przepływa on pod ul. Działkową, dalej płynie równolegle do niej, 

po czym biegnie pod ul. Staszica i ul. Ludną, gdzie wkracza na prawe skrzydło terasy zalewowej. 

Koryto kanału jest wąskie, a jego rolą jest odprowadzenie nadmiaru wód z rzeki Huczwy podczas 

wysokich stanów związanych z opadami lub roztopami. Na terenie miasta występuje jeden zbiornik 

małej retencji zlokalizowany na kanale Ulga o powierzchni 0,89 ha i pojemności ok. 10 000 m3. 

Obecnie planowana jest budowa kolejnego zbiornika retencyjnego na rzece Huczwa o powierzchni 

80 ha i pojemności 1 200 tys. m3. 
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Rysunek 7. Siec rzeczna powiatu hrubieszowskiego 

Źródło: http://powiathrubieszow.pl/systemfile/rzeki%20pow%20hrub.jpg  

Wody podziemne 

Podstawowym ośrodkiem wodonośnym na terenie województwa lubelskiego są utwory kredowe. 

Główne zbiorniki wód podziemnych na terenie charakteryzują się brakiem naturalnych warstw 

izolujących piętra wodonośne od powierzchni terenu. 

Na obszarze miasta Hrubieszów wydzielają się dwa poziomy wodonośne: 

- poziom w utworach czwartorzędowych; 

- poziom w utworach kredy górnej. 

Poziom wód czwartorzędowych występuje głównie w obrębie plejstoceńskich i holoceńskich 

utworów dolin rzecznych oraz w utworach piaszczystych wypełniających obniżenia w stropie 

utworów górnokredowych. Z uwagi na silne zróżnicowanie litologiczne oraz zmienny zasięg poziomy 

i pionowy warstw wodonośnych, poziom ten jest bardzo niejednorodny. Ze względu na 

przypowierzchniowe występowanie, wody piętra czwartorzędowego mają związek hydrauliczny 

z powierzchnią i w sposób bezpośredni reagują na zmieniające się warunki hydrologiczne: wielkość 

opadów atmosferycznych i wahania wody w rzekach. Wody tego poziomu mają na ogół swobodne 

zwierciadło wody i są silnie narażone na zanieczyszczenia z powierzchni – fizykochemiczne 

i bakteriologiczne. 

Wody piętra kredowego stanowią główny, użytkowy poziom wodonośny. Poziom kredy zaopatruje 

miasto w wodę z ujęć zlokalizowanych w Teresówce. Występują w obrębie stropowej, spękanej do 

około 150 m p.p.t. partii górotworu kredowego. Największe dopływy z tego piętra notowane są 

http://powiathrubieszow.pl/systemfile/rzeki%20pow%20hrub.jpg
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w interwale głębokości od ok. 30,0 - 90,0 m p.p.t. Powyżej występować mogą lokalnie warstwy 

wodonośne, których obecność wynika z przemiennego zalegania bardziej i mniej spękanych warstw 

utworów górnokredowych. Wody piętra kredowego posiadają swobodne lub lokalnie napięte 

zwierciadło (napinane przez utwory mało przepuszczalne lub niespękany górotwór). Wody 

podziemne piętra kredowego charakteryzują się na ogół bardzo dobrą jakością. Jest to woda słodka 

bardzo czysta i czysta, która posiada naturalny chemizm i wskaźniki bakteriologiczne spełniające 

wymagania dla wody pitnej. Woda ta może być stosowana do celów pitnych i gospodarczych bez 

uzdatniania. Woda z ujęć w Teresówce charakteryzuje się wysoką jakością i odpowiada klasie Ib. 

Ujęcia w Teresówce mają zatwierdzone strefy ochrony bezpośredniej, zamykające się w granicach 

ujęć. Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych poziomu czwartorzędowego, jak i kredowego mogą 

być odcieki z wysypiska śmieci, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin lub ścieki sanitarne. 

Cały obszar miasta leży w obrębie Głównego Zbiornika Wodnego nr 407 – Niecka Lubelska 

(Zbiornik Chełm-Zamość). Wody kredowe zbiornika GZWP 407 są podstawą zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców Hrubieszowa. Główny użytkowy poziom wodonośny w tej jednostce występuje 

w spękanych węglanowych utworach kredy górnej, głównie w kredzie piszącej, marglach i marglach 

ilastych. 

Według podziału na jednolite części wód podziemnych teren miasta zajmuje obszar należący 

do subregionu Bugu wyżynnego, region Bugu, prowincja Wisły - JCWPd nr 109 (PLGW2300109). 

 JCWPd nr 109 Położona jest w regionie Środkowej Wisły i zajmuje powierzchnię 3 030,7 km2.  

W jej obrębie występuje GZWP nr 407. 

 

Rysunek 8. Lokalizacja JCWPd nr 109 

źródło: http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2012_11/04ee6a5ceadb7b39b3b0025f3b9a4c39.pdf  

http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2012_11/04ee6a5ceadb7b39b3b0025f3b9a4c39.pdf
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4.4. Demografia 

Na koniec 2013 r. miasto Hrubieszów zamieszkiwało 18 585 osób. Praktycznie cały czas obserwuje się 

tendencję spadkową liczby mieszkańców miasta (rys. 3). Wyjątkiem jest rok 2010, w którym ta liczba 

wyraźnie wzrosła. Przyczynami tego zjawiska jest ujemne saldo migracji, związane głównie 

z opuszczaniem miasta w celach zarobkowych, ale także bardzo niski, a nawet ujemny, przyrost 

naturalny. Świadczy to o tym, że wśród mieszkańców miasta notuje się więcej zgonów, aniżeli 

urodzeń. Zmniejszająca się liczba osób zamieszkujących Hrubieszów decyduje również o spadku 

gęstości zaludnienia, która jest dużo mniejsza niż średnia gęstość zaludnienia w miastach na terenie 

woj. lubelskiego (1027 os./km2) i Polski (1078 os./km2). Obszar Hrubieszowa zamieszkuje ponadto 

więcej kobiet niż mężczyzn, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokim wskaźniku feminizacji. Jest to 

typowe dla obszarów miejskich.  

Tabela 1. Podstawowe charakterystyki opisujące demografię Hrubieszowa oraz sytuację na rynku 

pracy 

CHARAKTERYSTYKA 
ROK 

2003 2005 2007 2009 2011 2013 

liczba ludności, w tym: 18737 18633 18479 18381 18836 18585 

kobiety 9763 9769 9732 9682 9912 9764 

mężczyźni 8974 8864 8747 8699 8924 8821 

gęstość zaludnienia [os./km
2
] 571 568 559 556 570 563 

współczynnik feminizacji 109 110 111 111 111 111 

saldo migracji na 1000 osób -9,0 -1,4 -8,3 -2,3 -2,2 -9,0 

przyrost naturalny na 1000 ludności -0,6 0,3 -0,5 1,0 -2,0 -2,2 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 

wieku produkcyjnym 
20,8 21,6 22,8 24,3 26,2 28,8 

bezrobotni zarejestrowani 2031 1828 1498 1439 1538 1632 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym [%] 
17,0 15,1 12,4 11,9 12,5 13,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2013 r. był wysoki 

i wynosił 13,7%. Było to mniej niż na obszarze powiatu hrubieszowskiego (14,2%), ale więcej niż 

w woj. lubelskim (9,9%) i w Polsce (8,8%). Jest to z pewnością jedną z przyczyn ujemnego salda 

migracji. Brak jest jednak informacji o faktycznej liczbie osób pozostających bez pracy. 
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Rysunek 9. Zmiany liczby mieszkańców miasta Hrubieszowa w latach 1995-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

W strukturze demograficznej ludności dominują mieszkańcy w przedziale wieku 25-39 lat, a także 50-

64 lata, co obrazuje dwa szczyty demograficzne: kompensacyjny z lat 50-tych i wyż z końca lat 70-tych 

i początku 80-tych. Pełen wykres struktury demograficznej ludności Hrubieszowa przedstawiony 

został na rys. 10. Widać na nim m.in. że wśród najstarszych mieszkańców miasta dominują kobiety.  

Analizując udział ludności wg ekonomicznych grup wieku, stwierdzić należy, że na przestrzeni 

ostatnich kilku lat maleje udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia) 

i produkcyjnym (18-64 lata dla mężczyzn i 18-59 lat dla kobiet), rośnie natomiast odsetek osób 

w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa miasta. W 2013 r. udział 

ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 17,2%; w wieku produkcyjnym 64,3%, 

a poprodukcyjnym 18,5%. 

 

  

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

40 

Rysunek 10. Struktura demograficzna ludności miasta w 2013 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

W tabeli poniżej przedstawiona została prognozowana liczba ludności na terenie miasta Hrubieszowa 

w roku 2015,2017 oraz 2020. 

Tabela 2. Prognoza ludności Gminy Miejskiej Hrubieszów 

CHARAKTERYSTYKA 
ROK 

2015 2017 2020 

liczba ludności, w tym: 18 128 18 057 17 491 

kobiety 9 607 9 574 9 515 

mężczyźni 8 521 8 483 8 426 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-

powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2011-2035-opracowana-2011-r-,5,4.html 
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4.5. Rolnictwo i leśnictwo 

Bardzo dobre gleby na obszarze miasta sprzyjają rozwojowi rolnictwa w szerokim zakresie. 

Czarnoziemy, które wykształciły się na lessach pokrywających zrównania wierzchowinowe 

w centralnym i północnym obszarze miasta tworzą gleby wysokich klas bonitacyjnych, które są 

zaliczane do kompleksu pszennego dobrego i bardzo dobrego. Z kolei gleby torfowe i mady 

występujące w dolinie Huczwy tworzą siedliska rolnicze dla użytków zielonych średnich. Tereny 

w granicach miasta są, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa, 

predysponowane do dalszej intensyfikacji rolnictwa. 

Znaczną powierzchnię w granicach administracyjnych Hrubieszowa zajmują natomiast użytki rolne. 

Sprzyjają temu bardzo dobre gleby, które pokrywają te tereny, w tym czarnoziemy, gleby brunatne 

właściwe, gleby bagienne i aluwialne. Zaliczane są one do kompleksu pszennego dobrego i bardzo 

dobrego. 

 

Rysunek 11. Kierunki wykorzystania powierzchni terenu miasta Hrubieszów w 2013 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Zgodnie ze strukturą użytkowania powierzchni terenu, przedstawioną na rysunku powyżej, 

największą powierzchnię zajmują grunty orne, które użytkowane są na otwartych terenach na północ 

i południe od centrum miasta. W dolinie rzeki Huczwy występują z kolei obszary łąkowe. Wysokie 

walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej umożliwiają rozwój branży spożywczej i rynków hurtowych 

oraz przetwórstwa. 

Zgodnie z ostatnim Powszechnym Spisem Rolnym, który przeprowadzony został w 2010 r., na 

obszarze miasta funkcjonowało 634 gospodarstw rolnych, z czego prowadzących działalność rolniczą 

– 577. Wśród wszystkich gospodarstw najwięcej (244) było takich, których powierzchnia wynosiła nie 

więcej niż 1 ha. Natomiast wśród gospodarstw prowadzących działalność rolniczą najwięcej (212) 
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było takich, których powierzchnia mieściła się w przedziale 1-5 ha. 41 gospodarstw miało 

powierzchnię >15 ha. W strukturze zasiewów dominują zdecydowanie zboża podstawowe 

z mieszankami zbożowymi.  

Tabela 3. Ilość gospodarstw rolny w zależności od wielkości powierzchni 

Jednostka terytorialna 

Gospodarstwa rolne  

ogółem do 1 ha włącznie 
od 1 do 5 

ha 

od 5 do 10 

ha 

od 10 do 

15 ha 

15 ha i 

większe 

Gmina Miejska 

Hrubieszów  
634 244 212 106 31 41 

Źródło: GUS – powszechny spis rolny 2010 r. 

Miasto Hrubieszów charakteryzuje się bardzo małym wskaźnikiem lesistości. Lasy (wg stanu na 

2013 r.) zajmują jedynie 80,79 ha, z czego 78,19 ha to lasy publiczne. Stanowi to jedynie 2,45% 

całkowitej powierzchni miasta. Są to lasy ochronne. Zbiorowiska leśne występują w postaci 

niewielkich obszarów leśnych w Teresówce i na granicy miasta (las Dębinka - Safarowszczyzna), 

a szata roślinna w obszarze miasta jest zdominowana przez biocenozy antropogeniczne. 

4.6. Infrastruktura miejska 

4.6.1. Zasoby mieszkaniowe 

Zabudowa miasta Hrubieszowa jest zróżnicowana przestrzennie. Charakterystyczna jest tu 

dysproporcja pomiędzy zwartym obszarem zainwestowania miejskiego, a terenami otwartymi. Sieć 

osadnicza rozwijała się w dolinie rzeki Bug oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Istniejący 

układ przestrzenny cechuje występowaniem zarówno zwartych, jak i rozproszonych form osadnictwa. 

Obszary wiejskie charakteryzują się rozproszoną zabudową zagrodową, częściowo rozciągniętą wśród 

dróg. Zajmują one 75% administracyjnej powierzchni miasta. Natomiast tereny zainwestowania 

miejskiego, wliczając w to budynki jednorodzinne, wielorodzinne oraz obiekty użyteczności publicznej 

i związane z działalnością gospodarczą, zajmują ok. 25% powierzchni miasta. Tereny zurbanizowane 

zajmują obszar ok. 740 ha. 

Miasto Hrubieszów podzielone jest na następujące osiedla: 

1. „Pobereżany”, 

2. „Polna”, 

3. „Podgórze”, 

4. „Śródmieście”, 

5. „Sławęcin”, 

6. „Żeromskiego”, 

7. „Jagiellońskie”, 

8. „Kolejarz”, 

9. „Piłsudskiego”, 

10. „Zielone”. 
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Na obszarze miasta dominuje zabudowa jednorodzinna, która może być rozproszona lub, tak jak na 

Osiedlu Jagiellońska, zwarta. Budynki wielorodzinne występują głównie w centrum Hrubieszowa. 

Są to zarówno bloki, jak i wielorodzinne kamieniczki. Zabudowa wielorodzinna obecna jest również 

we wschodniej części miasta. 

Podstawowe informacje o zasobach mieszkaniowych w mieście przedstawiono w tabeli 4. 

Zaobserwować można, że z roku na rok, mimo zmniejszającej się liczby ludności, wzrasta ilość 

budynków mieszkalnych i mieszkań, co świadczy o wzroście zamożności mieszkańców. 

Odzwierciedleniem tego jest wzrastająca ilość mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców oraz 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę.  

Tabela 4. Podstawowe informacje o zasobach mieszkaniowych na obszarze miasta Hrubieszów  

w roku 2007 i w latach 2010-2013 

 
2007 2010 2011 2012 2013 

budynki mieszkalne - 2 342 2 406 2 422 2 444 

mieszkania 6 528 6 410 6 528 6397 6 559 

izby 24 123 23 623 24 123 24 285 24 799 

pow. użytkowa mieszkań [m
2
] 410 058 396 898 410 058 418 496 432 329 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 

[m
2
] 

62,8 61,9 62,8 65,4 65,9 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

na 1 os. [m
2
] 

22,2 21,3 22,2 22,1 23,3 

mieszkania na 1000 mieszkańców 353,3 343,5 353,3 338,2 352,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Wg stanu na rok 2013 - 471 mieszkań (o powierzchni 17 628 m2) było własnością gminną 

(komunalną), z czego 116 mieszkań (3 286 m2) było mieszkaniami socjalnymi. 

Pozytywnym aspektem jest również poprawa wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-

sanitarne, co zaprezentowano w tabeli 5. Przejawia się to we wzroście udziału mieszkań 

wyposażonych w wymienione w tabeli instalacje w stosunku do ogółu zasobów mieszkaniowych 

w gminie. Pozytywnym aspektem z punktu widzenia planu gospodarki niskoemisyjnej jest zwłaszcza 

wzrastająca z roku na rok ilość mieszkań przyłączonych do sieci gazowej, która jest tu systematycznie 

rozbudowywana. W 2013 r. korzystało z niej 6% mieszkańców gminy, podczas gdy z sieci 

wodociągowej 92,8% mieszkańców, a z sieci kanalizacyjnej 81,8%. 
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Tabela 5. Mieszkania wyposażone w wybrane instalacje techniczno-sanitarne 

Instalacja 

Rok 

2004 2007 2010 2013 

liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%] 

wodociąg 6 001 93,6% 6 119 93,7% 6 158 96,3% 6 336 96,6% 

ustęp spłukiwany 5 656 88,2% 5 775 88,5% 6 015 94,0% 6 194 94,4% 

łazienka 5 598 87,3% 5 717 87,6% 5 882 91,9% 6 044 92,1% 

centralne ogrzewanie 5 375 83,9% 5 493 84,1% 5 661 88,5% 5 831 88,9% 

gaz sieciowy 0 0,0% 41 0,6% 320 4,9% 396 6,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

4.6.2. Obiekty użyteczności publicznej 

Placówki oświatowe 

Na terenie miasta Hrubieszów funkcjonuje rozwinięta baza placówek oświatowych, która obejmuje 

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i średnie szkoły zawodowe. 

Są to w zdecydowanej większości placówki publiczne. Jednostką organizacyjną Gminy Miasta 

Hrubieszów, która zarządza placówkami na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 

jest Urząd Miasta Hrubieszów, na poziomie szkół licealnych Starostwo Powiatowe. 

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie obiektów oświatowych na terenie miasta podległych Urzędowi Miasta 

i Starostwu Powiatowemu 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1. Żłobek - 

2. 
Placówki wychowania przedszkolnego, w tym: 

Przedszkola 

8 

5 

3. Szkoła podstawowa 4 

4. Gimnazjum 6 

5. Liceum 3 

6. Zespół Szkół Zawodowych 4 

Źródło: Opracowanie własne 

Obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. na terenie miasta działało 13 zakładów 

opieki zdrowotnej.  

Największą placówką służby zdrowia na terenie miasta Hrubieszów jest Szpital Powiatowy  

im. Św. Jadwigi Królowej zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 11. 
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Tabela 7. Jednostki infrastruktury społecznej na terenie miasta Hrubieszów w 2013 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba jednostek 

1. Szpitale 1 

2. Przychodnie 13 

3. Apteki 14 

4. Biblioteki i ich filie 5 

5. Domy Kultury 1 

6. Muzea 1 

Źródło: BDL GUS 

Kultura i sztuka 

Hrubieszów również jako miasto powiatowe jest największym ośrodkiem kulturalnym na danym 

terenie, w którym cyklicznie odbywają się różnorodne wydarzenia artystyczne o szerokim zasięgu.  

Do jednostek należących do strefy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działających na terenie 

miasta Hrubieszów należą: 

- Hrubieszowski Dom Kultury będący lokalnym ośrodkiem i centrum działalności kulturalnej  

w mieście (ul. 3 Maja 7); 

- Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica mieszczące się w zabytkowym barokowo-klasycystycznym 

dworku Du Chateau (ul. 3 Maja 11); 

- Biblioteki: 

 Miejska Biblioteka Publiczna - najstarsza instytucja kultury w mieście (ul. 3 Maja 7a); 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna lokalizowana w budynku Muzeum im. ks. Stanisława Staszica; 

 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, Filia w Hrubieszowie (ul. Ciesielczuka 1). 

Bezpieczeństwo publiczne 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców w granicach administracyjnych miasta opiekę sprawuje: 

- Wojsko Polskie w Hrubieszowie - Jednostka Wojskowa nr 4055 (ul. Dwernickiego 4); 

- Komenda Powiatowa Policji (ul. Narutowicza 20); 

- Straż Pożarna (ul. Grujecka 46); 

- Straż Miejska; 

- Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Hrubieszowie - został powołany Zarządzeniem  

Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Hrubieszów w dniu 07 września 2007 roku.  

Obiekty sportu i rekreacji 

Podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście jest Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

(HOSiR), który od 2002 r. działa jako jednostka budżetowa i wykonywuje zadania Gminy Miejskiej 

Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2 dysponuje bazą sportową, którą 

udostępniana z uwzględnieniem nie tylko potrzeby klubu "UNIA", ale także miejscowych szkół, 

związków sportowych oraz innych organizacji kultury fizycznej. HOSiR współpracuje na bieżąco,  

z jednostkami organizacyjnymi tj: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Szkolny Klub Sportowy 
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przy ZS Nr 1, Szkolnym Klubem Sportowym przy ZS Nr 2 „OGÓLNIAK”, Szkolnym Klubem Sportowym 

przy SP Nr 3. 

4.7. Działalność gospodarcza 

Według stanu na rok 2013, na obszarze miasta istniało 1996 podmiotów gospodarczych wpisanych 

do rejestru REGON. Jak można zauważyć w tabeli 2., zdecydowanie dominują tu podmioty zaliczane 

do sekcji G wg PKD 2007, a więc zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, a także naprawą 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle. W ramach tej sekcji najwięcej podmiotów 

gospodarczych (557) zaklasyfikowano do działu 47.  

Tabela 8. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007  

w 2013 r. na obszarze miasta Hrubieszowa 

Sekcja wg 

PKD 2007 
Objaśnienie 

Liczba 

podmiotów 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 21 

B górnictwo i wydobywanie 0 

C przetwórstwo przemysłowe 113 

D 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
5 

E 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
2 

F budownictwo 192 

G 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
759 

H transport i gospodarka magazynowa 127 

I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 70 

J  informacja i komunikacja 30 

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 58 

L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 89 

M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 113 

N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 41 

O 
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
17 

P edukacja 78 

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 121 

R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 28 

S i T 

pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby 

132 

U organizacje i zespoły eksterytorialne 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

http://www.kody-pkd.pl/sekcja,D.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,D.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,E.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,E.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,F.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,G.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,G.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,H.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,I.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,J.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,K.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,L.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,M.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,N.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,O.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,O.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,P.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,Q.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,R.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,S.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,T.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,T.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,T.html
http://www.kody-pkd.pl/sekcja,U.html


„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

47 

Dział 47 (handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi) obejmuje odsprzedaż 

(sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów 

gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, 

na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne itp. 

Rozwojowi handlu sprzyja położenie miasta blisko granicy państwowej z Ukrainą oraz fakt, że miasto 

jako siedziba władz powiatu i gminy spełnia różnorodne funkcje lokalne i regionalne. Są to m.in. 

funkcje administracyjno-usługowe, gospodarcze, kulturalno-edukacyjne i funkcja ośrodka współpracy 

transgranicznej. 

Na rysunku 5. przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych i osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w latach 1995-2013. Widać wyraźnie, że liczba tych 

podmiotów na terenie miasta wzrastała szybko do 2004 r., po czym zmieniała się już nieznacznie. 

Między rokiem 2004 a 2013 ich liczba zwiększyła się jedynie o 17. 

 

Rysunek 12. Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem i osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w latach 1995-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Wielu mieszkańców miasta prowadzi również działalność rolniczą, co zostało omówione 

w następnym punkcie. 
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4.8. Sieć komunikacyjna  

Na terenie Hrubieszowa możemy wyróżnić następującew drogi o długości: 

 krajowe – 5 km 

 wojewódzkie – 6,2 km 

 powiatowe – 40,6 km 

 gminne – 14,6 km 

 wewnętrzne – 3,3 km. 

Do Hrubieszowa dochodzą krajowe połączenia drogowe:  

 w kierunku Lublina i Warszawa - droga nr 844 Hrubieszów-Chełm 

 w kierunku środkowej części kraju - droga nr 846 stanowiąca odgałęzienie od drogi nr 844  

w Teratynie. 

 w kierunku zachodniej części kraju droga nr 74 Hrubieszów – Zamość 

 w kierunku południowy droga nr 844 Hrubieszów – Dołhobyczów – granica Państwa. 

Mapa układu komuniakcyjnego miasta znajduje się w załączniku nr 2. 

4.9. Infrastruktura techniczna 

Na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów zadaniami z zakresu gospodarki odpadowej oraz wodno-

ściekowej zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Hrubieszowie z siedzibę przy ul. Kruczej 20. 

W skład Przedsiębiorstwa Spółki wchodzi: 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

 Zakład Usług Komunalnych  

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej  

 Zakład Składowiska Odpadów Stałych  

 Oczyszczalnia Ścieków - Obsługa Klienta  

 Sklep Wielobranżowy Art. Gazowych i Hydraulicznych. 

4.9.1. Gospodarka wodna 

Hrubieszów posiada rozwinięty układ komunalnej sieci wodociągowej, który zaopatruje teren miasta 

oraz wieś Wolice. Komunalne ujęcie wody, a także Stacja wodociągowa zlokalizowane są przy 

ul. Teresówka. Ujęcie wykonane zostało w latach siedemdziesiątych. Użytkownikiem obiektu jest 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie Sp. z o.o. Miasto 

Hrubieszów posiada 14 lokalnych studni głębinowych niewłączonych w układ wodociągu 

komunalnego. Studnie głębinowe wykorzystywane są na potrzeby określonych odbiorców. 

W tabeli poniżej zestawione zostały dane dotyczące parametrów sieci wodociągowej Gminy Miejskiej 

Hrubieszów w latach 2007-2013. 
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Tabela 9. Parametry sieci wodociągowej miasta Hrubieszowa w latach 2007-2013 

Miasto Hrubieszów 
Rok  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci rozdzielczej[km] 53,7 54,3 61,2 54,7 56 56,8 57,5 

Liczba przyłączy [szt.] 2248 2248 2456 2337 2360 2392 2417 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 16957 16864 17014 17508 17442 17363 17241 

Poziom zwodociągowania [%] 91,8 91,8 92,6 92,6 92,6 92,7 92,8 

Woda dostarczona gospodarstwom 

domowym [tys. m
3
] 

455,2 469,7 491,8 606,4 634,2 574 584,8 

Zużycie wody w gospodarstwach domowy 

ogółem na 1 mieszkańca [m
3
] 

24,6 25,4 26,8 32 33,6 30,6 31,5 

Źródło: dane GUS. 

Stacja uzdatniania wody 

W roku 1977 zostało przekazane do eksploatacji ujęcie wody i stacja wodociągowa którą zarządza 

Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Teresówka 14 a. 

W obrębie Hrubieszowa stwierdza się występowanie dwóch poziomów wodonośnych - 

czwartorzędowego kredowego. Z warstwy czwartorzędowej praktyczne korzystają tylko odbiorcy 

indywidualni za pomocą studni kopanych. Zasadniczymi poziomem wodonośnym są utwory kredowe. 

Woda jest ujmowana za pomocą sześciu studni wierconych o zatwierdzonych zasobach.  

Udzielone pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych określa wielkość = 220 m3/h. 

Faktyczny pobór wód podziemnych aktualnie wynosi - 210 m3/h Woda ze studni głębinowych 

podawana jest rurociągami tłocznymi na odżelaziacze znajdujące się w budynku głównym stacji 

wodociągowej. Następnie woda uzdatniona jest gromadzona w zbiorniku przejściowym 

dwukomorowym skąd pompami II stopnia podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej. 

W budynku głównym zamontowane są cztery odżelaziacze piętrowe. Każde piętro odżelaziacza 

wyposażone było fabrycznie w aerator - mieszacz wodno powietrzny. W ramach modernizacji stacji 

uzdatniania wody w 2001 r. zdemontowano wlw aeratory a w ich miejsce zainstalowano dwa 

aeratory w formie zbiorników Ø 1400 mm, H = 3230 mm, każdy z aeratorów jest przynależy do dwóch 

odżelaziaczy piętrowych. Napowietrzanie wody odbywa się z zainstalowanego od początku 

eksploatacji ujęcia wody agregatu sprężarkowego typ WAN-E. W budynku głównym zainstalowane są 

4 pompy płaskie współpracujące z dwoma zbiornikami hydroforowymi o poj. 7,7 m3 każdy, z których 

woda tłoczona była do sieci miejskiej. W roku 2000, zostały wyłączone z eksploatacji w/w 4 pompy 

płaskie i hydrofory, w miejsce nich zainstalowano zestaw hydroforowy typu HS MF4 CR 90 - 2 firmy 

GRUNDFOS.  

W przypadku wystąpienia potrzeby woda jest poddawana dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu. 
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4.9.2. Gospodarka ściekowa 

W tabelach poniżej zestawione zostały dane dotyczące parametrów sieci kanalizacyjnej Gminy 

Miejskiej Hrubieszów w latach 2007-2013. 

Tabela 10. Parametry sieci kanalizacyjnej oraz ilości odprowadzanych ścieków z miasta Hrubieszowa 

w latach 2007-2013 

Miasto Hrubieszów 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

[km] 
44,4 45,9 46,8 48,6 50,1 52,6 54,5 

Liczba przyłączy [szt.] 1439 1536 1576 1568 1650 1713 1783 

Poziom skanalizowania [%] 78,1 79 80,3 80,3 80,7 81,2 81,8 

Ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej [osób] 
14428 14510 14755 15 183 15 209 15 218 15 211 

Ścieki odprowadzone ogółem [tys. m
3
] 623,9 627,1 794,2 841 872 715 710 

Źródło: dane GUS. 

Oczyszczalnia ścieków 

Na terenie Hrubieszowa przy ul. Gródeckiej 116 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna 

oczyszczalnia ścieków. Przepustowość oczyszczalni dochodzi do 2 974 m3/dobę, natomiast ilość 

oczyszczanych ścieków wynosi 1900 m3/dobę. Oczyszczalnia Ścieków w Hrubieszowie została 

zbudowana końcem lat 70-tych. Obiekt został zmodernizowany w latach 2004-2006. Po modernizacji 

jest to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. Zlokalizowana 

jest na terenie miasta Hrubieszowa od strony wschodniej, w niedalekim sąsiedztwie granicy państwa 

z Ukrainą tj. 2 km, przebiegającą wzdłuż rzeki Bug. Od strony północnej oczyszczalni znajduje się 

rzeka Huczwa – odbiornik ścieków oczyszczonych. Powierzchnia oczyszczalni wynosi 3,7 ha. 

Obsługiwana liczba mieszkańców przez oczyszczalnie to około 20 000. Obecnie równoważna liczba 

mieszkańców to RLM = 23 367. 

Przepływ wg projektu:  

 Przepływ średnio dobowy Qdśr = 3 300 m3/d  

 Przepływ max dobowy Qdmax = 4 400 m3/d  

Oczyszczalnia Ścieków w Hrubieszowie składa się z trzech podstawowych elementów: części 

mechanicznej i wstępnej, biologicznej i osadowej oraz obiektów im towarzyszących. 

Tabela 11. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych  

Rok 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w kg/r 

BZT5 ChZT(Cr) Zawiesina ogólna Nog Pog 

2010 rok 11 136 74 015 4 727 10 796 635 

2011 rok 3198 25 731 3361 10 500 389 

2012 rok 2745 30 318 3 935 9 322 543 

2013 rok 2676 26 039  4 598 9 360 381 

Źródło: BDL, GUS. 
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Tabela 12. Ilość osadów ściekowych wytworzonych w latach 2010-2013 

Osady ściekowe wytworzone [Mg] w latach: 2010 2011 2012 2013 

z komunalnej oczyszczalni ścieków   

ogółem w tym: 181 598 425 336 

magazynowane czasowo 0 0 0 101 

stosowane w rolnictwie 181 598 425 235 

Źródło: dane GUS. 

Oczyszczalnia ścieków w chwili obecnej wymaga już modernizacji, ponieważ oczyszczone ścieki nie 

spełniają wymaganych parametrów.  

4.9.3. Gospodarka odpadowa 

Gospodarka odpadami 

Miejskie składowisko odpadów w Hrubieszowie o powierzchni 2,13 ha rozpoczęło działalność 

w październiku 1994 r. Zlokalizowane jest przy ul. Gródeckiej i ma pojemność 258 5000 m3. 

Na początku okresu sprawozdawczego w 2004 roku na terenie miasta Hrubieszów zbierano wyłącznie 

odpady zmieszane. Selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona w 2005 roku poprzez zbiórkę 

papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych. Zbiórka metali prowadzona była poprzez punkty skupu 

złomu. Procent zebranych odpadów selektywnie był niewielki w stosunku do całkowitej ilości 

zebranych odpadów na terenie miasta. W 2005 roku ilość odpadów segregowanych stanowiła 0,44% 

całkowitej ilości zebranych odpadów, natomiast w 2006 roku ok. 0,27%. Zużycie energii elektryczne 

na Składowisku Odpadów Stałych w 2014 r. wyniosło 28 215 kWh, natomiast emisja CH4 - stężenie 

procentowe w gazie składowiskowym wynosi maksymalnie 2,9%. System odgazowania składowiska 

składa się ze studzienek odgazowujących, bez ujęcia gazu do atmosfery. 

W roku 2014 składowano w niecce następujące rodzaje i ilości odpadów stałych: 

- 10 08 02 zawartość piaskowników - 29,06 Mg, 

- 19 12 12 inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów - 6,01 Mg, 

- 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów - 155,23 Mg, 

- 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji - 180,66 Mg, 

- 20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych - 0,46 Mg, 

- 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne - 4 461,96 Mg. 

Tabela 13. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów 

w latach 2007, 2010 i 2013 

Zmieszane odpady zebrane  j.m. 
Rok 

2007 2010 2013 

ogółem  Mg 3 493,93 4 098,28 4 439,62 

ogółem na 1 mieszkańca  kg 189 216,5 238,8 

z gospodarstw domowych  Mg 2 818,56 3 280,46 3 902,40 

odpady z gospodarstw domowych przypadające na kg 152,5 173,3 209,9 
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1 mieszkańca  

udział odpadów zdeponowanych na składowiskach 

w ilości odpadów zebranych zmieszanych  
% 100 - - 

budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów z 

gospodarstw domowych  
szt. - 2 086 - 

jednostki odbierające odpady w badanym roku wg 

obszaru działalności  
szt. - 3 3 

Źródło: GUS 

Gmina Miejska Hrubieszów na mocy przyjętego w dniu 30 lipca 2012 r. Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Lubelskiego 2017 została przypisana do regionu południowego gospodarki odpadami 

na terenie województwa lubelskiego. 

Region ten jest obsługiwany m.in. przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

w Łaskowie gmina Mircze – Zakład Zagospodarowania Odpadów w m. Łasków, Gminny Zakład 

Komunalny, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, o zdolności przerobowej 20 tys. Mg/rok w systemie 

jednozmianowym w technologii MBT. 

W roku 2012 r. zakładano, że region obejmował 262 564 mieszkańców, a masa wytworzonych 

odpadów komunalnych wyniosłaby 61 tys. Mg (tj. 0,232 Mg/osobę). Wg prognozy w 2020 r. 

wyniosłaby 0,251 Mg/os. 

Na terenie miasta Hrubieszów planowana jest budowa instalacji termicznego przekształcania 

odpadów (w tym osadów ściekowych i odpadów komunalnych innych niż „niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne zmieszane”) – o mocy przerobowej w ilości 44 tys. Mg/rok. 

4.10. Obszary chronione i cenne przyrodniczo 

Formy ochrony przyrody występujące w Hrubieszowie 

Na terenie miasta Hrubieszów znajdują się dwa parki, przy ul. Żeromskiego oraz  

przy ul. Dobrzańskiego, które odgrywają niewielką rolę przyrodniczą. W parku znajdują się głównie 

jesion, wiąz, jawor, lipa, pojedyncza brzoza a także świerk. Cmentarzowi położonemu między ul. 

Kolejową i ul. Nową towarzyszą zespoły zadrzewień i urządzonej zieleni. Znajdują się tu m.in. okazałe 

dęby, kasztanowce i lipy. Na mikroklimat terenów zurbanizowanych duży wpływ mają zadrzewienia 

istniejące w pasmach większości ulic, w ogrodach, na działkach zabudowy mieszkalnej i usługowej.  

W Hrubieszowie znajduje się także 17 pomników przyrody, w tym:  

 14 szt. pojedynczych drzew,  

- dąb szypułkowy, posiadający obwód 408 cm, zlokalizowany w Parku Miejskim,  

- 5 szt. jesionów wyniosłych, posiadających obwody od 240 do 380 cm, zlokalizowane 

przy dworku Du Chateau,  

- 8 szt. jesionów wyniosłych, posiadających obwody od 224 do 325 cm, zlokalizowane przy 

kościele Św. Stanisława, 

 2 grupy drzew oraz jedna grupa krzewów w tym: 
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- łącznie 14 szt. drzew z gatunku: lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, 

kasztanowiec biały, klon pospolity, dereń jadalny - posiadające obwody od 166 do 510 cm, 

zlokalizowane przy ul. Antonówka 2. 

W najbliższym otoczeniu Miasta znajduje się Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz 

2 obszary Natura 2000, których celem jest ochrona siedlisk i ptaków: Zachodniowołyńska Dolina Bugu 

PLH 060035 (zlokalizowany ok. 1,8 km od granic miasta) oraz Dolina Środkowego Bugu PLB 06000 

(znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Miejskiej Hrubieszów).  

Obszarem najcenniejszym pod względem florystycznym oddalonym o 0,5 km od granic Miasta jest 

zbocze doliny Bugu znajdujące się w granicach obszarów chronionych – użytek ekologiczny „Błonia 

Nadbużańskie” – wskazany w planie zagospodarowania województwa lubelskiego do podniesienia 

obecnego użytku ekologicznego do statusu rezerwatu przyrody. Krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach pełniących również funkcję korytarzy ekologicznych znajduje się w granicach 

Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
W tekście poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka wspomnianych wyżej form ochrony 

przyrody. 

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1997 roku Rozporządzeniem nr 2 

Wojewody Zamojskiego z dnia 20.01.1997. Zajmuje on powierzchnię 11 970 ha i obejmuje gminy: 

Horodło, Hrubieszów, Mircze. Wschodnia granica NPChK biegnie wzdłuż granicy z Ukrainą, na całej 

długości (59,5 km) opierając się na rzece Bug. Granica południowa NOChK pokrywa się z północną 

granicą Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazuobejmuje fragment doliny Bugu od 

Kryłowa do Horodła. Rzeka ta, jako już jedna z niewielu w Polsce, ma niezmieniony, naturalny 

charakter, przewija się przez spłaszczone, równoleżnikowo ułożone wzniesienia Grzędy Horodelskiej 

tworząc liczne zakola. Największe z nich znajduje się w okolicy Zosina i jest to jednocześnie najdalej 

wysunięta na wschód część Polski. Ogólnie na obszarze NOChK występuje ponad 100 gatunków 

roślin, z czego wiele zalicza się do gatunków chronionych, a 3 spośród nich wpisano do Polskiej 

Czerwonej Księgi Roślin. Są to: kosaciec bezlistny, wisienka karłowata i żmijowiec czerwony. 

Najcenniejsze tereny objęte zostały różnego rodzaju formami ochrony. Na terenie Obszaru 

utworzono dwa użytki ekologiczne: 

 ,,Jezioro Kacapka" – pochodzenia kresowego, miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków; 

 ,,Błonia Nadbużańskie" – stanowisko susła perełkowanego, bobra europejskiego, żołny 

(Polska Czerwona Księga Zwierząt) oraz żmijowca czerwonego (polska Czerwona Księga 

Roślin). 

W miejscowości Kosmów znajduje się jedna z większych kolonii czapli siwej -,,Czapliniec", określanej 

na 65 gniazd w większości zamieszkałych. Dolina Bugu jest też bardzo licznie zamieszkała przez 

bociany białe. Tereny Nadbużańskiego OchK mają bardzo ciekawą historię sięgającą 9 tysiąclecia 

p.n.e., o czym świadczą odkryte przez archeologów ślady obozowisk i narzędzia pozostawione przez 

społeczności łowiecko-zbierackie, ludy wczesnych kultur rolniczych, a następnie Gotów. Bug jest i był 

granicą oddzielającą państwa i jednostki administracyjne oraz szlakiem komunikacyjnym. Na tych 

terenach ścierały się i przenikały różne kultury, pozostawiając specyficzny klimat. W obrębie 
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Nadbużańskiego OchK znajduje się wiele parków dworskich wpisanych do rejestru zabytków m.in. w : 

Strzyżowie, Wieniawce, Moroczynie, Kryłowie, Kosmowie i Czumowie. Na wyjątkowo cennym pod 

względem przyrodniczym i historycznym obszarze wytyczono i oznakowano w terenie ścieżkę 

historyczno-przyrodniczą o nazwie ,,Królewski Kąt". Turyści, wędrując po niej jak i po pozostałym 

obszarze, z pewnością odczują szczególny nastrój tych miejsc i wielką życzliwość mieszkających tu 

ludzi. Tereny, na których położony jest Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu umieszczone są 

w projekcie Krajowego Systemu Obszarów Chronionych, a także wchodzą w skład Transgranicznego 

Obszaru Chronionego ,,Przełom Bugu". 

Celem ochrony to zapewnienie równowagi ekologicznej i ochrona wyróżniających się pod względem 

krajobrazowym zróżnicowanych ekosystemów Grzędy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. 

Obszary Natura 2000 

Obszar Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH 060035 o powierzchni 1 556,11 ha 

obejmuje 2 lewobrzeżne fragmenty doliny Bugu (do granicy państwowej) na odcinku, gdzie rzeka ta 

przepływa przez Wyżynę Zachodniowołyńską: południowy fragment znajduje się w rejonie Kryłowa, 

a północny w rejonie Czumowa. Na tych odcinkach rzeka silnie meandruje, towarzyszą jej liczne 

starorzecza. W dnie doliny występuje mozaika wielogatunkowych, ekstensywnie użytkowanych łąk, 

oraz zarośla i płaty lasów łęgowych. Strome zbocza doliny Bugu porastają murawy kserotermiczne. 

Zachodniowołyńska Dolina Bugu jest obszarem ważnym dla zachowania bioróżnorodności. Występują 

tu dobrze zachowane siedliska nadbrzeżne dużej rzeki. Projektuje się objąć ochroną rezerwatową 

największy płat łęgu (proj. rezerwat Ślipcze), podobnie jak dobrze wykształcone murawy 

kserotermiczne (projektowany rezerwat "Błonia Nadbużańskie" w północnej części ostoi).  

Łącznie 8 zidentyfikowanych tu rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmuje 

ponad 60% obszaru. Jest to także jedno z dwóch stanowisk w Polsce żmijowca czerwonego. Murawy  

i zarośla kserotermiczne to również ważne biotopy bogatej fauny owadów. Na terenie ostoi znajduje 

się niewielka kolonia susła perełkowanego. Ogółem stwierdzono tu występowanie 14 gatunków 

zwierząt z Załącznika II. Cała dolina Bugu jest uznawana za korytarz ekologiczny rangi europejskiej,  

w "Paneuropejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" zaliczona do 

10 systemów rzecznych Europy, którym nadaje się priorytet ochrony Środowiska przyrodniczego. 

Dolina Środkowego Bugu PLB 060003 powierzchnia 28 096,55 ha obejmuje odcinek doliny Bugu 

między okolicą miejscowości Gołębie, gdzie rzeka, płynąca przez terytorium Ukrainy staje się rzeką 

graniczną, a Terespolem. Na całym tym odcinku rzeka ma naturalny charakter, z licznymi meandrami i 

starorzeczami. Koryto jest głęboko wcięte, skarpy osiągają kilka metrów wysokości. Dolina rzeki 

zajęta jest przez łąki, miejscami niewielkie płaty zdegradowanych lasów nadrzecznych, kępy zarośli 

wierzbowych i pola uprawne. Ostoja ptasia o randze europejskiej E 67. Występują co najmniej  

27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) 

m.in. dzięcioł białoszyi, rybitwa białowąsa, rybitwa białoskrzydła. Bogata flora roślin naczyniowych,  

w tym wiele gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce. 
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Rysunek 13. Lokalizacja Gminy Miejskiej Hrubieszów na tle najbliżej położonych obszarów 

chronionych 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Granice stref ochrony konserwatorskiej  

Układ urbanistyczny Śródmieścia Miasta w granicach wpisu do rejestru zabytków pod nr A- 164/72 

objęty jest prawną ochroną konserwatorską. Wszelkie działania na tym obszarze wymagają zgody 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Głównymi elementami podlegającymi ochronie są: 

historyczne rozplanowanie miasta, obiekty wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się w ewidencji 

zabytków, zewnętrzne sylwety miasta, ukształtowanie krajobrazu obejmujące wyspowy charakter 

historycznego układu miasta, konfigurację skarpy nadrzecznej, otwartą przestrzeń łąk doliny rzeki 

Huczwy, tradycje lokalne. Obszar Śródmieścia jest terenem występowania zabytków 

archeologicznych. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. 

W uzasadnionych przypadkach każdorazowo określonych przez służby konserwatorskie wymagane są 

wyprzedzające badania archeologiczne. Dotyczy to głównie wzgórza kościoła św. Stanisława oraz 

terenów dawnego zamczyska tj. w rejonie pałacu Du Chateau. Tereny te powinny być trwale 

wyłączone spod zabudowy.  

Obowiązują wyznaczone planem historyczne linie zabudowy dla lokalizowanych nowych inwestycji.  

Strefa ekspozycji historycznego zespołu Śródmieścia obejmuje dolinę rzeki Huczwy od północy i jej 

kanał od południa z rozszerzeniem przy drogach wjazdowych na wyspę. Należy zachować bez 

zabudowy otwartą przestrzeń doliny rzeki i jej kanału. W rejonie skarp nadrzecznych od strony 

północnej należy utrzymać ekstensywną zabudowę mieszkaniową wraz z ogrodami.  

Obowiązuje ochrona zewnętrznej sylwety miasta. Realizowanie nowych obiektów musi następować 

w odpowiedniej skali zabudowy z kształtowaniem ich bryły w oparciu o regionalne wzorce 

architektoniczne. Zaleca się stosowanie wysokich dachów z możliwości ulokowania w nich 
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użytkowego poddasza. Obowiązuje zakaz lokalizacji elementów przestrzennych takich jak maszty, 

kominy, linie przesyłowe.  

Obowiązuje ochrona zieleni miejskiej tj. parku, skwerów, pojedynczego starodrzewu. Obowiązuje 

zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: kioski, budki oraz obudowywanie historycznych 

obiektów budynkami gospodarczymi i dysharmonizującymi. Obowiązuje zakaz wprowadzenia 

w obszar Śródmieścia usług uciążliwych mogących pogorszyć stan środowiska i warunki zamieszkania.  
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5. Stan środowiska 

Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, jakości 

powietrza, monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych prowadzony jest przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. 

5.1. Wody  

5.1.1. Jakość wód powierzchniowych 

Podstawą oceny stanu wód powierzchniowych było rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545 z późn. 

zm.). Rozporządzenie określa sposób dokonywania oceny stanu jednolitych części wód poprzez 

dokonywanie oceny stanu ekologicznego (JCWP naturalne) lub potencjału ekologicznego 

(JCWP sztuczne i silnie zmienione), stanu chemicznego, sposób interpretacji wyników badań 

wskaźników jakości, sposób prezentowania wyników klasyfikacji oraz częstotliwość wykonywania 

klasyfikacji. Wynikiem oceny jest określenie stanu JCWP jako stan dobry lub zły.  

W latach 2012-2014 na terenie powiatu hrubieszowskiego oceniano stan wód rzeki Bug oraz Huczwy. 

W ramach badań przeprowadzono monitoring operacyjny na rzece Bug w p.p.k. Kryłów Zosin i 

Horodło oraz na rzece Huczwa w p.p.k. Gródek, natomiast monitoring diagnostyczny na rzece Huczwa 

w p.p.k. Zimno i Wakijów. 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki z badań rzeki Bug i Huczwa. 
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Tabela 14. Wstępna ocena JCW na terenie powiatu hrubieszowskiego w latach 2012-2014 

Dane o JCW 

Nazwa punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

Klasa 

elementów 

hydr.-morf. 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 

Klasa elementów 

fizykochemicznych - 

specyficzne 

zanieczyszczenia 

syntetyczne i 

niesyntetyczne 

Stan/potencjał 

ekologiczny Kod JCW Nazwa JCW 

PLRW200021266199 
Bug od granicy RP 

do Huczwy 
Bug-Kryłów IV I PSD II SŁABY 

PLRW2000212663113 
Bug od Huczwy 

do Studianki 
Bug – Zosin IV I PSD II SŁABY 

PLRW2000212663133 
Bug od Studianki 

do Zołotuchy 
Bug - Horodło IV I PSD II SŁABY 

PLRW200024266213 

Huczwa od źródeł do 

Kanału Rokitna bez 

Kanału Rokitna 

Huczwa – 

Zimno 
III II II II UMIARKOWANY 

PLRW200019266239 
Huczwa od Kanału 

Rokitna do Siniochy 

Huczwa – 

Wakijów 
III II II II UMIARKOWANY 

PLRW200024266299 
Huczwa od Siniochy 

do ujścia 

Huczwa-

Gródek 
IV II II II SŁABY 

Źródło: WIOŚ w Lublinie 
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Wnioski z badań rzeki Bug 

 p.p.k. Kryłów w jednolitej części wód o nazwie- Bug od granicy RP do Huczwy, typ abiotyczny 

21- wielka rzeka nizinna  

Badania w tym punkcie i tej JCWP prowadzono w zakresie monitoringu operacyjnego. Stan 

elementów biologicznych określono na poziomie dobrej, IV klasy, o czym zadecydowało 

występowanie makrobezkręgowców bentosowych. Stan elementów fizykochemicznych określono 

jako poniżej dobrego, ze względu na przekroczenie wartości granicznych dla II klasy przez fosforany 

i azot Kjeldahla, których stężenie średnioroczne wynosiło 0,94 mg PO4/l i 2,2 mg N/l. Stan ekologiczny 

JCWP o nazwie - Bug od granicy RP do Huczwy określono jako SŁABY, natomiast stan wód jako ZŁY.  

 p.p.k. Zosin w jednolitej części wód o nazwie- Bug od Huczwy do Studianki, typ abiotyczny  

21- wielka rzeka nizinna  

W tym punkcie realizowany był monitoring operacyjny na wodach granicznych. Wartości wskaźnika 

biologicznego: makrobezkręgowce bentosowe na poziomie odpowiednio IV klasy zadecydowały 

o dobrej, IV klasie tej grupy wskaźników. Klasę wskaźników fizykochemicznych określono jako poniżej 

stanu dobrego ze względu na stężenie fosforanów przekraczające wartość graniczną II klasy.  

Stan ekologiczny JCWP o nazwie - Bug od Huczwy do Studianki określono jako SŁABY, natomiast stan 

wód jako ZŁY.  

 p.p.k. Horodło w jednolitej części wód o nazwie- Bug od Studianki do Zołotuchy, typ abiotyczny 

21- wielka rzeka nizinna  

Zrealizowany program monitoringu operacyjnego wykazał IV klasę elementów biologicznych, stan 

grupy wskaźników fizykochemicznych poniżej dobrego, ze względu na fosforany.  

Stan ekologiczny JCWP o nazwie - Bug od Studianki do Zołotuchy określono jako SŁABY, natomiast 

stan wód jako ZŁY.  

Wnioski z badań rzeki Huczwy 

 ppk. Zimno w jednolitej części wód o nazwie- Huczwa od źródeł do Kanału Rokitna bez Kanału 

Rokitna, typ abiotyczny 24 

Zrealizowany program monitoringu diagnostycznego wykazał III klasę elementów biologicznych, stan 

grupy wskaźników fizykochemicznych klasa II, ze względu na fosforany. Stan ekologiczny JCWP 

o nazwie - Huczwa od źródeł do Kanału Rokitna bez Kanału Rokitna określono jako UMIARKOWANY, 

natomiast stan wód jako ZŁY.  

 ppk. Wakijów w jednolitej części wód o nazwie- Huczwa od Kanału Rokitna do Siniochy, 

typ abiotyczny 19. 

Zrealizowany program monitoringu diagnostycznego wykazał IV klasę elementów biologicznych, stan 

grupy wskaźników fizykochemicznych klasa II, ze względu na fosforany. Stan ekologiczny JCWP 

o nazwie - Huczwa od Kanału Rokitna do Siniochy określono jako SŁABY, natomiast stan wód jako ZŁY.  
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 p.p.k. Gródek w jednolitej części wód o nazwie - Huczwa od Siniochy do ujścia,  

typ abiotyczny 24. 

Zrealizowany program monitoringu operacyjnego wykazał III klasę elementów biologicznych, stan 

grupy wskaźników fizykochemicznych klasa II, ze względu na fosforany. Stan ekologiczny JCWP 

o nazwie - Huczwa od Siniochy do ujścia określono jako UMIARKOWANY, natomiast stan wód jako 

ZŁY.  

Plan gospodarowania wodami dorzecza Wisły (M.P. 2011 Nr 49 poz. 549) wyznacza jednolite części 

wód powierzchniowych i podziemnych i ustala cele środowiskowe konieczne do osiągnięcia do 2015r.  

W obrębie gminy Hrubieszów wydzielono także Jednolite Części Wód Powierzchniowych  

1. PRLW 200016266292 Dopływ z Nowosiółek (stan zły, cele środowiskowe niezagrożone)  

2. PRLW 200016266272 Dopływ I spod Brodzicy (stan zły, cele środowiskowe niezagrożone  

3. PRLW 200016266294 Dopływ II spod Brodzicy (stan zły, cele środowiskowe niezagrożone  

4. PRLW 200016266192 Dopływ spod Mienian (stan zły, cele środowiskowe niezagrożone) 

5. PRLW 2000162661949 Dopływ spod Metelina (stan zły, cele środowiskowe niezagrożone). 

Dla jednolitych części wód powierzchniowych będących w złym stanie celem jest osiągnięcie 

co najmniej dobrego stanu /potencjału ekologicznego/ oraz dodatkowo utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu chemicznego. 

5.1.2. Jakość wód podziemnych 

Gmina Hrubieszów położona jest w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW2300109) – 

stan ilościowy i chemiczny dobry, cele środowisko we nie zagrożone. 

Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych poddaje się ocenie zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dn. 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896 z późn. zm.). Za podstawę oceny klas jakości wód przyjmuje się 

graniczne wartości określonej w rozporządzeniu grupy wskaźników. 

W oparciu o rozporządzenie wyróżnia się pięć klas jakości wód podziemnych (z uwzględnieniem 

przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi): 

 klasa I – wody o bardzo dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody są kształtowane 

jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej; żaden ze 

wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi; 

 klasa II — wody dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na 

oddziaływania antropogeniczne; wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie 

przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

 klasa III — wody zadowalającej jakości; wartości wskaźników jakości wody są podwyższone 

w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego; mniejsza część 
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wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi; 

 klasa IV — wody niezadowalającej jakości; wartości wskaźników jakości wody są podwyższone 

w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego; większość 

wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi; 

 klasa V — wody złej jakości; wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania 

antropogeniczne; wody nie spełniają wymagań określonych dla wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

Od I do III klasy czystości stan chemiczny wód określa się jako dobry. Powyżej tj. IV i V klasy czystości 

mówi się o słabym stanie chemicznym wód.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w ostatnich latach nie prowadził na terenie 

miasta Hrubieszowa badań jakości wód podziemnych w ramach monitoringu regionalnego.  

5.2. Hałas  

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska emitowanym z licznych źródeł. Długotrwałe występowanie 

hałasu wywołuje zmęczenie, podatność na stres, bezsenność, a więc jego wpływ na człowieka jest 

zdecydowanie negatywny. Hałas jest zjawiskiem powszechnie występującym, szkodliwym dla 

zdrowia, uciążliwym i powodującym dyskomfort. Głównym źródłem hałasu uciążliwego dla 

środowiska przyrodniczego i ludzi jest komunikacja. Uciążliwość hałasu zależy od jego poziomu, pory 

i częstotliwości jego trwania. Głównymi źródłami hałasu w środowisku są: komunikacja (drogi, linie 

kolejowe - hałas drogowy i kolejowy), przemysł (hałas przemysłowy). Spośród wymienionych źródeł 

na terenie miasta największy problem stanowi hałas drogowy, ponieważ dotyka największej liczby 

ludności miasta.  

Źródłami hałasu na terenie miasta Hrubieszowa są komunikacja drogowa, linie kolejowe oraz 

przemysł. Największy wpływ na klimat akustyczny miasta ma komunikacja drogowa, będąca 

dominującym źródłem hałasu. 

W celu ograniczania uciążliwości spowodowanej hałasem prawo Unii Europejskiej oraz prawo polskie 

nakazuje wykonywanie map akustycznych oraz opracowania na ich podstawie programów ochrony 

środowiska przed hałasem. Podstawą prawną dla obu dokumentów jest Dyrektywa 2002/49/WE 

zaimplementowana do prawa krajowego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Ustawa ta nakazuje wykonanie map 

akustycznych stanowiących wieloaspektową ocenę stanu akustycznego analizowanego obszaru. 

Mapy akustyczne (MA) stanowią podstawę oceny klimatu akustycznego, ich celem jest, m.in. 

graficzne przedstawienie rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Najważniejsze informacje 

zawarte w mapach to: charakterystyka źródeł hałasu, opis uwarunkowań akustycznych wynikających 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zestawienie wyników badań, wskazanie 

terenów zagrożonych hałasem, liczbę ludności, jaka jest zagrożona hałasem oraz analizę trendów 
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zmian stanu akustycznego środowiska. Z kolei programy ochrony środowiska przed hałasem (POH) są 

opracowywane w przypadku stwierdzenia w mapie akustycznej przekroczeń poziomów hałasu. Cele 

programów, zgodne z Dyrektywą 2002/49/WE, to ochrona środowiska przed hałasem i nie 

dopuszczenie do jego degradacji w miejscach gdzie stan klimatu akustycznego jest dobry oraz 

przywrócenie dobrego klimatu akustycznego środowiska w miejscach, gdzie hałas przekracza 

poziomy dopuszczalne.  

Stan klimatu akustycznego na terenie województwa lubelskiego w 2013 r. WIOŚ w Lublinie określił na 

podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 

z późn. zm.), wytycznych opublikowanych przez GIOŚ oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, 

poz. 826).  

Wg informacji zawartych zamieszczonych na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie na terenie miasta 

Hrubieszowa wyznaczono po jednym punkcie pomiarowe dla hałasu pochodzącego od dróg. Wyniki 

pomiarów zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 15. Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego na terenie miasta Hrubieszowa 

Lokalizacja 

punktu 
Rok 

LDWN LN 
Wartość przekroczenia 

LDWN LN 

[dB] [dB] [dB] [dB] 

ul. Zamojska 2010 66,1 59,7 11,1 9,7 

ul. Wyzwolenia 2013 64,3 58,0 0,0 1,0 

Źródło: WIOŚ Lublin 

Pomiary krótkookresowe w 2013 r. wykazały, że przekroczenia sięgające 4 dB w dzień i około 5 dB 

nocą wystąpiły w Hrubieszowie.  

Tabela 16. Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego na terenie miasta Hrubieszowa 

(pora jesienna) 

Lokalizacja punktu Rok 
LAeqD LaeqN 

Wartość przekroczenia 

dzień noc 

[dB] [dB] [dB] [dB] 

ul. Piłsudskiego 2009 63,0 53,9 3,0 3,9 

ul. Żeromskiego 2009 67,1 58,7 12,1 8,7 

ul. Zamojska 115a 2013 69,0 60,0 4,0 4,0 

ul. Żeromskiego 60 2013 68,7 60,9 3,7 4,9 

ul. Wyzwolenia 48 2013 66,4 58,5 1,4 2,5 

Źródło: WIOŚ Lublin (obliczenia wg: Załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.)); wartości przekroczeń 

określono na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. poz. 1109). 
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5.3. Pola elektromagnetyczne 

Źródłami pól elektromagnetycznych na terenie miasta są: linie elektroenergetyczne wysokiego 

napięcia (gł. 220 kV 110 kV), stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, anteny radiowe. 

Do najliczniejszych źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie miasta należą nadajniki 

stacji bazowych telefonii komórkowych, pracujące w paśmie 900 MHz oraz 1800 MHz i wyższych 

częstotliwościach. 

Zgodnie z zapisami art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

(Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

i obserwacji zmian Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Zasady pomiarów promieniowania elektromagnetycznego 

określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku (Dz. U. nr 221 poz. 1645 z późn. zm.).  

W rozporządzeniu tym wyznaczono 3 podstawowe kategorie terenów, na których prowadzi się 

monitoring PEM: 

1. centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.; 

2. pozostałe miasta; 

3. tereny wiejskie. 

Zakres badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzonych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola 

elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz.  

W 2013 r. WIOŚ w Lublinie wykonał pomiary PEM w 45 punktach, po 15 punktów pomiarowych na 

każdym z 3 wyżej wymienionych terenów. Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze 

województwa nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola 

elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

Dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego dla danego zakresu wynosi E = 7 V/m dla 

składowej elektrycznej i S = 0,1 W/m2 dla gęstości mocy. 

Na terenie miasta Hrubieszowa pomiary składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 

mierzono w 2013 roku na osiedlu Sławęcin.  

Tabela 17. Wyniki badań poziomu pól elektromagnetycznych na miasta Hrubieszowa w 2013 roku 

Źródło: Informacja WIOŚ w Lublin 

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że wartości dopuszczalne nie były przekroczone, 

co świadczy o tym, że na terenie miasta nie występują zagrożenia związane z promieniowaniem 

elektromagnetycznym.  

Punkt pomiarowy Średnia arytmetyczna składowa elektryczna E śr [V/m] 

Osiedle Sławęcin  0,14 
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6. Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszowa  

6.1. Energia elektryczna 

Informacje o systemie 

Powszechność dostępu i korzystanie z zalet energii elektrycznej wymaga sprawnego działania 

rozbudowanego układu urządzeń do jej wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Energia elektryczna 

dostarczana do naszych domów wytwarzana jest w elektrowniach. W Polsce są to głównie 

elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym. Przesył energii z elektrowni do 

odbiorcy możliwy jest dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych. Wiąże się on jednak ze 

stratami. Zasadniczy sposób zmniejszenia tych strat polega na podwyższaniu napięcia 

elektroenergetycznych linii przesyłowych. 

Zależnie od odległości, na jakie ma być przesyłana energia, różne są wartości stosowanych napięć. 

Wynoszą one: 

 od 220 do 400 kV (tzw. najwyższe napięcia), w przypadku przesyłania na duże odległości, 

 110 kV (tzw. wysokie napięcie), w przypadku przesyłania na odległości nie przekraczające 

kilkudziesięciu kilometrów, 

 od 10 do 30 kV (tzw. średnie napięcia), stosowane w lokalnych liniach rozdzielczych. 

Podnoszenie napięcia dla celów przesyłu, a następnie obniżania do poziomu, na którym możliwe jest 

stosowanie elektrycznych urządzeń powszechnego użytku zbudowanego na napięcie 220/230 lub 

380/400 V, wymaga korzystania z systemowych stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, 

wielu stacji rozdzielczych wysokiego napięcia oraz rozlicznych stacji transformatorowych, 

zamieniających średnie napięcie (rozdzielcze) na powszechnie stosowane w instalacjach odbiorczych 

(230/400 V). Wszystkie te obiekty - linie i stacje elektroenergetyczne - składają się na system 

elektroenergetyczny. 

Nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej, co oznacza że w każdym momencie ilości 

energii wytwarzanej w elektrowniach musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. System 

elektroenergetyczny musi więc być zdolny do zmiany kierunków i ilości przesyłanej energii. Jest to 

możliwe dzięki licznym połączeniom pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz 

grupami odbiorców energii. Połączenia takie zapewnia sieć linii elektroenergetycznych, które pracują 

na różnych poziomach napięć. Im sieć ta jest bardziej rozbudowana, a linie nowoczesne, tym większa 

szansa na niezawodną dostawę energii do każdego odbiorcy. Właścicielem i gospodarzem sieci 

przesyłowej najwyższych napięć jest w Polsce PSE S.A.  

PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową 

najwyższych napięć, którą tworzą (stan na 31 grudnia 2013): 

 246 linii o łącznej długości 13 519 km, w tym: 

o 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km, 
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o 77 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 383 km, 

o 168 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 8 022 km, 

 103 stacje najwyższych napięć (NN) 

podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km. 

 
Rysunek 14. Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć 

http://www.pse.pl/index.php?dzid=80&did=23 

Dystrybucja energii elektrycznej na teren miasta Hrubieszów zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Lublin, Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski, natomiast eksploatacją infrastruktury 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Oddział 

w Radomiu.  

Obszar Miasta zasilany jest w energię elektryczną przez dwa Główne Punkty Zasilające (GPZ): 

- Hrubieszów 110/30/15 kV, 

- Hrubieszów Południe 110/15 kV, 

http://www.pse.pl/index.php?dzid=80&did=23
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poprzez linie napowietrzne i kablowe SN oraz stacje transformatorowe SN/nN. Przebieg 

istniejących i planowanych linii 110 kV na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów przedstawia 

rysunek poniżej przygotowany na podstawie danych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 

 

Rysunek 15. Przebieg istniejących i planowanych linii 110 kV na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Źródło: Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Hrubieszowa 
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6.1.1. Oświetlenie ulic i placów 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych miasta w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie i finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg 

publicznych znajdujących się na terenie miast. 

Poniżej w tabelach przedstawiono wielkość zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 

ulicznego w Gminie Miejskiej Hrubieszów w latach 2010-2013 oraz wartość wydatków poniesionych 

przez miasto w tym zakresie w latach 2010-2013. 

Tabela 18. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 

Rok rozliczeniowy Zuzyta energia elektryczna [MWh] 

2010  1 099 647 

2011 1 109 767 

2012 1 090 868 

2013 833 718 

Źródło: UM Hrubieszów 

Tabela 19. Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg 

Rok sprawozdawczy Wartość [zł] 

2010 1 054 622,94 

2011 976 283,79 

2012 969 638,55 

2013 846 058,54 

Dane: BDL, GUS 

Oświetlenie uliczne w Gminie Miejskiej Hrubieszów pracuje z wykorzystaniem lamp rtęciowych  

i sodowych. Łącznie jest 1 296 punktów świetlnych w tym 387 z lampami rtęciowymi i 909 z lampami 

sodowymi. 

Tabela 20. Podział lamp zamontowanych w Hrubieszowie z podziałem na moce 

Rodzaj lampy/Moc [W] 125 150 250 400 Razem 

rtęciowe 155 15 93 124 387 

sodowe 0 439 367 103 909 

Razem 155 454 460 227 1 296 

Źródło: dane UM 

Dane dot. oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejsiej Hrubieszów: 

1) oświetleniem sterują przekaźniki zmierzchowe, 

2) w systemie pracy całonocnej pracuje 25 ciągów, 

3) w kolejnych 21 ciągach zastosowano system całonocny z redukcją mocy 30%; wszystkie lampy 

w każdym ciągu pracują z indywidualnymi reduktorami mocy, 

4) w 32 ciągach zastosowano wyłączenia w godzinach 24-5, 
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5) w 11 ciągach zastosowano rozdzielenie obwodów: część z nich pracuje przez całą noc, część 

jest wyłączana w godzinach 24-5, 

6) w jednym ciągu z rozdzielonymi obwodami część lamp pracuje całą noc z redukcją mocy 

a część jest wyłączana w godz. 24-5, 

7) łącznie pracuje w Gminie 90 ciągów oświetleniowych, 

8) roczne zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie jest na poziomie 900 MWh. 

Rozliczenia energii elektrycznej odbywają się w taryfie C12b. 

Tabela 21. Strefy czasowe dla taryfy C12b 

Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 
14 godzin w ciągu 

doby 

2200 – 600 oraz 2 kolejne godziny doby spośród 

4 godzin pomiędzy godziną 1300 – 1700 

Źródło: Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2015, p. 2.2.5 

Tabela 22. Moce znamionowe pojedynczych lamp wyładowczych i moce pobierane przez całą oprawę  

Moc [W] 
Moc pobierana [W] 

lampy rtęciowe lampy sodowe 

125 137 - 

150 162 171 

250 269 274 

400 427 431 

Tabela 23. Stawki opłat dystrybucyjnych w 2015 r. w taryfie C12b, wg. których rozliczane jest 

oświetlenie uliczne w Gminie Miejskiej Hrubieszów. 

Składnik taryfy C12b 

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c] 3,78 

Opłata przejściowa [zł/kW/m-c] 0,87 

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] - 

Składnik zmienny stawki sieciowej, szczyt [zł/kWh] 0,2490 

Składnik zmienny stawki sieciowej, pozaszczyt. [zł/kWh] 0,0750 

Stawka jakościowa [zł/kWh] 0,0115 

Opłata abonamentowa 2-miesięczna [zł/m-c] 2,63 

Opłata abonamentowa 6-miesięczna [zł/m-c] 0,88 

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość 

Roczne koszty mocy dla oświetlenia ulicznego przy dotychczasowej wielkości mocy umownej na 

terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wynoszą 46 704,6 zł/rok. 
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6.1.2. Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej 

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną jest dobre. Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej 

w gospodarstwach domowych miasta Hrubieszów w latach 2010-2013 przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

Tabela 24. Zmiana liczby odbiorców energii elektrycznej oraz zużycia energii w sektorze komunalnym 

w latach 2010-2013 

Rok 
Odbiorcy energii 

elektrycznej 

Zużycie energii elektrycznej 

Ogółem 

[MWh] 

W przeliczeniu na  

1 odbiorcę [kWh] 

W przeliczeniu na  

1 mieszkańca [kWh] 

2010 7 663 16 680 2 176,7 881,2 

2011 7 663 16 232  2 090,2 859,1 

2012 7 755 16 005 2 063,9 852,5 

2013 7 811 15 510 1 985,7 834,4 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS. 

Istotnym faktem jest również malejące rokrocznie zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu przy 

jednoczesnym wzroście ilości odbiorców, co świadczy o wzroście efektywności elektrycznej. Między 

rokiem 2010, a 2013 ilość odbiorców zwiększyła się o 148 (z 7 663 do 7 811), przy jednoczesnym 

spadku zużycia energii o 1 170 MWh (z 16 680 do 15 510). Na dzień dzisiejszy GUS nie opublikował 

jeszcze danych za rok 2014. 

Tabela 25. Liczba odbiorców energii elektrycznej oraz zużycie energii wg podziału na grupy taryfowe  

Rok 

Grupa taryfowa B Grupa taryfowa C Grupa taryfowa G Razem 

Ilość 

odb. 

ostarczona 

energia 

Ilość 

odb. 

ostarczona 

energia 

Ilość 

odb. 

ostarczona 

energia 

Ilość 

odb. 

ostarczona 

energia 

szt. kWh szt. kWh szt. kWh szt. kWh 

2010 12 3 393 800 1 025 13 289 343 7663 16 680 339 8 700 33 363 482 

2011 11 2 788 627 1 020 12 080 958 7766 16 232 371 8 797 31 101 956 

2012 10 2 162 922 890 11 208 795 7777 16 005 290 8 677 29 377 007 

2013 9 2 075 159 725 8 879 847 7832 15 510 303 8 566 26 465 309 

2014 8 1 550 365 715 7 172 715 7665 15 003 640 8 388 23 726 720 

Dane: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość 

6.2. Ciepło sieciowe 

6.2.1. Opis systemu ciepłowniczego 

Na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucja ciepła zajmuje się 

Zakład Energetyki Cieplnej. Schemat sieci cieplnej Zakładu Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie 

przedstawia załącznik nr 3 i 4. 

Został on utworzony w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Zamościu, a jego powstanie formalnie uznano uchwałą nr XV/159/95 Rady Miejskiej z dnia 
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10.08.1995 roku "w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej". 

Działalność gospodarcza ZEC prowadzona jest na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki: 

 na wytwarzanie ciepła - nr WCC/316/391/U/2/98/PK z dnia 19 października 1998 r. zmienionej 

decyzjami:  

- nr WCC/316A/391/W/3/2000/BP z dnia 21 września 2000 r.,  

- nr WCC/316B/391/W/OLB/2002/MSZ z dnia 30 kwietnia 2002 r.,  

- nr WCC/316C/391/W/OLB/2003/JD z dnia 26 lutego 2003 r.,  

- nr WCC/316D/391/W/OLB/2004/2005/MSZ z dnia 5 stycznia 2005 r.,  

- nr WCC/316E/391/W/OLB/2005/MSZ z dnia 29 sierpnia 2005 r.,  

- nr WCC/316F/391/W/OLB/2006/MSZ z dnia 30 stycznia 2006 r.,  

- nr WCC/316-ZTO/391/W/OLB/2007/TS z dnia 6 grudnia 2007 r., 

- nr WCC/316-ZTO-A/391/W/OLB/2009/MF z dnia 5 października 2009 r. 

 na przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/323/391/U/2/98/PK z dnia 19 października 1998 r. 

zmienionej decyzjami: 

- nr PCC/323A/391/W/3/2000/BP z dnia 21 września 2000 r.,  

- nr PCC/323B/391/W/OLB/2004/ASZ z dnia 17 listopada 2004 r.,  

- nr PCC/323C/391/W/OLB/2005/MSZ/OG z dnia 23 września 2005 r.,  

- inr PCC/323-ZTO/391/W/OLB/2007/TS z dnia 6 grudnia 2007 r. 

Ze względu na wielkość źródła ciepła przekraczającą 5 MW, Zakład jest zobowiązany stosować ceny 

i stawki opłat za ciepło określone w taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

6.2.2. Źródła 

Zakładowi Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie w momencie powołania przekazano w trwały zarząd 

majątek składający się z węglowej kotłowni parowej (pozostałość po zlikwidowanych zakładach 

przemysłu lniarskiego „Krasnolen”), sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych. 

Ze względu na zły stan techniczny kotłów w roku 1997 podjęto decyzję o modernizacji kotłowni, 

poprzez montaż nowych kotłów wodnych zasilanych gazem propan-butan oraz olejem lekkim.  

W 2002 roku wykonana zaostała instalacja spalania w kotłach innych paliw płynnych. W 2005 roku, 

po doprowadzeniu gazu ziemnego, wykonana została kolejna modernizacja umożliwiajaca 

stosowanie gazu ziemnego wysokometanowego jako paliwa podstawowego do produkcji energii 

cieplnej. 

Główne źródło ciepła zlokalizowane jest przy ul. Gródeckiej 40A wyposażone jest w trzy kotły 

płomienicowo-płomieniówkowe, trzyciągowe firmy LOOS z palnikami modulowanymi firmy 

WEISHAUPT (2 kotły UL-SH 6800 o mocy 6,8 MW oraz 1 kocioł UL-SH 4100 o mocy 4,1 MW). 

Sieć ciepłownicza Gminy Miejskiej Hrunieszów o łącznej długości 10,27 km, w tym ok. 8 km to sieć 

wysokoparametrowa, poprowadzona jest w układzie promienistym i zaopatruje odbiorców w ciepło 

w centralnej i południowej części miasta. 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

71 

Ciepło dostarczane jest do 48 cieplnych węzłów odbiorczych, które są elementem końcowym 

systemu ciepłowniczego miasta. Zakład energi Cieplnej eksploatuje 17 węzłów grupowych 

i 12 indywidualnych. Wszystkie węzły wyposażone są w automatykę pogodową. Moc zamówiona 

przez odbiorców w 2012 roku wyniosła 123 101 MW. Na terenie miasta działaja także kotłownie 

indywidualne instytucji użyteczności publicznej, podmiotów handlowych i usługowych, osiedli 

mieszkaniowych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wytwarzające ciepło na potrzeby 

własne. 

6.2.3. Odbiorcy 

Ciepłownia Zakładu Energetyki Cieplnej pełni funkcję podstawowego źródła ciepła dla najgęściej 

zaludnionych terenów w mieście, które obejmują zabudowę wielorodzinną, handlową i usługową 

oraz obiekty użyteczności publicznej.  

Ciepłownia o mocy cieplnej 17,7 MWt w okresie grzewczym wytwarza energię cieplną na potrzeby 

c.o. oraz całorocznie na potrzeby c.w.u. 

 Najwiąkszym odbiorcą ciepła na terenie miasta jest Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

im. St. Staszica.  

Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Potrzeby cieplne odbiorców są realizowane w zakresie ogrzewania (c.o.) oraz podgrzania wody 

wodociągowej (c.w.u.). 

Wyróżnia się następujące grupy odbiorców: 

A – odbiorcy pobierający ciepło wyprodukowane w źródle ciepła przy ul. Gródeckiej 40A, z należących 

i eksploatowanych przez dostawcę grupowych węzłów cieplnych; 

B – odbiorcy pobierający ciepło wyprodukowane w źródle ciepła przy ul. Gródeckiej 40A, z należących 

i eksploatowanych przez dostawcę węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt; 

C – odbiorcy pobierający ciepło wyprodukowane w źródle ciepła przy ul. Gródeckiej 40A, 

bezpośrednio z sieci ciepłowniczej; 

D – odbiorcy pobierający ciepło wyprodukowane w źródle ciepła przy ul. Gródeckiej 40A, 

z należących i eksploatowanych przez dostawcę grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznych 

instalacji odbiorczych; 

E – odbiorcy pobierający ciepło ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Nowej 83, wyposażonego 

w układ pomiarowo – rozliczeniowy. 
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6.3. System gazowniczy 

Do Hrubieszowa sieć gazowa doprowadzona została w 2005 roku.  

Na terenie miasta Hrubieszów występuje gazociąg średniego ciśnienia o średnicy od 90 do 225 mm 

i długości 12,6 km, który krzyżuje się z rzeką Huczwą. Przez teren dwóch gmin Horodło i Hrubieszów 

przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm i długości 15,1 km.  

Schemat sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa na terenie miasta Hrubieszów przedstawiono 

w załaczniku 4. 

 Na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów rolę operatora systemy dystrybucyjnego pełni Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie. Zajmuje się ona dytrybucją gazu ziemnego 

wysokometanowego o symbolu E wg PN-C-04750:2011. 

Źródlo dostawy gazu na potrzeby istniejących i potencjalnych odbiorców gazu na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów stanowi stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia położona 

w miejscowości Moroczyn (gm. Hrubieszów) o przepustowości 5000 nm3/h. Stopień wykorzystania 

przedmiotowej stacji gazowej w sezonie zimowym kształtuje się na poziomie 40,8%; natomiast 

w sezonie letnim obciążenie przedmiotowej stacji gazowej zmniejsza się do ok. 15%. 

Ww. stacja gazowa zasilana jest z gazociagu wysokiego ciśnienia DN300 6,3 MPa relacji Ustiług-

Zamość umożliwiającego dystrybucję gazu z Krajowego Systemu Przesyłowego. 

Ponadto została wybudowana stacja II-go stopnia dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie. 

Stacja ta, o przepustowości 2000 nm3/h, zasila w gaz ciepłownię ZEC.  

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu obsługuje sieć 

rozdzielczą dystrybucyjną o poniższych parametrach. 

Tabela 26. Charakterystyka sieci gazowej Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Parametr Jednostka miary 2012 2013 

Długośc gazociagów sredniego cisnienia m 22 421 24 369 

Długość przyłączy gazowych  m 4 012 4 413 

Liczba przyłączy gazowych szt. 155 192 

Źródło: PSG Sp. z o.o. 

Na terenie miasta wg danych na koniec 2013 czynnych było 479 układów pomiarowych.  

Stan technicznych sieci gazowej jest dobry i nie wymaga w najblizszym czasie działań 

modernizacyjnych. 
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6.3.1. Liczba odbiorców oraz zużycie gazu 

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące sieci gazowej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

w latach 2010-2013.  

Tabela 27. Parametry sieci gazowej w latach 2010-2013 

Gmina Miejska Hrubieszów 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci gazowej [m] 21 617 22 401 23 747 24 369 

Czynne przyłącza do budynków [szt.] 140 155 189 192 

Odbiorcy gazu [gosp. domowe] 244 259 313 387 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [gosp. 

domowe] 
220 234 283 357 

Zużycie gazu [tys. m
3
] 397,7 400,7 437,5 493,9 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [tys. m
3
] 388,7 391,1 426,0 484,8 

Ludność korzystająca z sieci gazowej [osób] 693 762 1 006 1 121 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 3,7 4 5,4 6 

Zużycie gazu na 1 mieszkańca [m
3
] 21 21,2 23,3 26,6 

Zużycie gazu na 1 korzystającego [m
3
] 573,9 525,9 434,9 440,6 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS.  

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu na koniec 2014 r. 

na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów posiadała sieć gazową rozdzielczą dystrybucyjną  

o następującej charakterystyce: 

a) gazociągi średniego ciśnienia – 26 485 m; 

b) przyłącza gazowe – 4 547 m/ 225 szt. 

Brak jest natomiast na terenie miasta sieci gazowej wysokiego i niskiego ciśnienia. 

6.4. System transportowy 

System transportu jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sprawności 

funkcjonowania i możliwościach rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. Atutem miasta, 

mającego ambicje stać się jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych oraz usługowo - 

gospodarczych na wschodniej granicy celnej Unii Europejskiej, jest jego położenie na ważnych 

szlakach komunikacyjnych Europy: droga krajowa Nr 74 z Piotrkowa Trybunalskiego do granicy 

państwa w Zosinie, łącząca stolicę Wołynia Łuck z centrum Polski i Niemcami drogi wojewódzkie 

Chełm - Hrubieszów - Zosin i Łosice - Terespol - Dorohusk - Zosin - Hrebenne, łączące ważne ośrodki 

przygraniczne z przejściami granicznymi w Terespolu, Dorohusku, Zosinie i Hrebennem.  

Drogowy system transportowy na terenie miasta Hrubieszów przedstawia załącznik nr 2. 

Krajowe powiązania drogowe Hrubieszowa zapewniają:  

- w kierunku Lublina i Warszawy - droga nr 844 Hrubieszów - Chełm;  

- w kierunku środkowej części kraju - droga nr 846 stanowiąca odgałęzienie od drogi 

844 w Teratynie, przez Wojsławice do Małochwieja Dużego (Krasnystaw). Kontynuacją tego 
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kierunku jest droga nr 842 Krasnystaw - Rudnik - Szlachecki (Kraśnik), a dalej droga nr 74 

Kraśnik - Opatów - Kielce (Piotrków Trybunalski);  

- w kierunku zachodniej części kraju - droga nr 74 Hrubieszów - Zamość; powiązaniem 

w kierunku południowym jest droga nr 844 Hrubieszów - Dołhobyczów - granica państwa.  

Kolejnym atrybutem Miasta Hrubieszowa jest transgraniczne położenie w pobliżu przejść granicznych 

z Ukrainą: przejście drogowe Zosin - Ustiług oraz przejście kolejowe Hrubieszów – Izow, stwarzające 

doskonałe warunki dla organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na rynek ukraiński i innych państw 

Wschodu. Ważnymi czynnikami sprzyjającymi inwestowaniu, są także komunikacyjne powiązania 

kolejowe z obszarem kraju linią normalnotorową oraz przebiegającą równolegle do niej Linią 

Hutniczo Szeroko torową łączącą Ukrainę ze Śląskiem, z przejściem granicznym kolejowym 

Hrubieszów – Izow i z nowoczesną infrastrukturą funkcjonującą w ramach hrubieszowskiego węzła 

kolejowego. Gmina oferuje inwestorom atrakcyjne obiekty i tereny inwestycyjne, położone na 

obrzeżach miasta, w bliskim sąsiedztwie Linii Hutniczej Szerokotorowej, przeznaczone w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego na działalność gospodarczo - usługową. Preferowani będą 

inwestorzy, którzy swoje przedsięwzięcia skierują na rozbudowę infrastruktury granicznej oraz na 

usługi transportowe i komunikacyjne (tworzenie terminali przeładunkowych, centrów logistycznych). 

Istniejący układ drogowy na terenie miasta cechuje występowanie dróg krajowych, które przenoszą 

głównie ruch tranzytowy, dróg wojewódzkich przenoszących ruch regionalny, dróg powiatowych, 

które odgrywają rolę układu uzupełniającego układu dróg krajowych i wojewódzkich oraz dróg 

miejskich, które przenoszą ruch lokalny między dzielnicami i wewnątrz nich. Na terenie Hrubieszowa 

możemy wyróżnić następujące drogi:  

 krajowe – 5 km,  

 wojewódzkie – 6,2 km,  

 powiatowe – 40,6 km,  

 gminne – 14,6 km,  

 wewnętrzne – 3,3 km.  

Przez teren miasta przebiega droga krajowa nr 74 przecinająca miasto z zachodu na wschód. W ciągu 

drogi krajowej znajdują się następujące ulice:  

- granica administracyjna miasta Hrubieszowa długość odc. 0,312 km; 

- ul. Zamojska długość odc. 2,393 km; 

- ul. Basaja; 

- ul. Kolejowa; 

- ul. Wyzwolenia długość odc. 0,809 km; 

- od końca ul. Wyzwolenia granica administracyjna miasta Hrubieszowa długość odc. 0,527 km.  

Przez miasto Hrubieszów przebiega tylko jedna droga wojewódzka nr 844 relacji Chełm-Hrubieszów-

Witków -Dołhobyczów - granica państwa. W ciągu drogi wojewódzkiej znajdują się następujące ulice:  

- ul. Chełmska,  

- ul. Żeromskiego,  

- ul. Kilińskiego,  
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- ul. 3-go Maja,  

- ul. Staszica,  

- ul. Zamojska, 

- ul. Łany.  

Transport drogowy na terenie miasta Hrubieszów można podzielić na dwie kategorie: 

a) Miejski/gminny transport drogowy, który obejmuje transport po drogach zlokalizowanych na 

terenie miasta/gminy i znajdujących się w kompetencji samorządu lokalnego.  

b) Pozostały transport drogowy, który obejmuje transport po drogach zlokalizowanych na terenie 

miasta/gminy, lecz nieznajdujących się w kompetencji samorządu lokalnego.  

Do pierwszej kategorii transportu należą pojazdy należące do organów samorządu gminnego  

i podmiotów samorządowych. W przypadku Miasta Hrubieszów najliczniejszą grupę pojazdów 

stanowią samochody specjalistyczne należące do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Hrubieszowie.  

Tabela 28. Wykaz pojazdów należących do organów samorządu gminnego i podmiotów 

samorządowych 

 

Ponadto PGKiM posiada:  

 Samochód ciężarowy Mercedes - Benz 413 CDI Sprinter, olej napędowy, rok produkcji 2005 

poj. silnika 2 150 cm3, 7 363 km/rok; 

 Samochód ciężarowy IVECO, olej napędowy, rok produkcji 2008, poj. silnika 2 287 cm3, 

10 118 km/rok,; 

 Samochód ciężarowy Jelcz SC-21, olej napędowy, rok produkcji 1986, poj. silnika - 11 100 cm3, 

10 386 km/rok; 

 Samochód osobowy Citroen Berlingo 1,9 D olej napędowy, rok produkcji 2001, 18 000 km/rok; 

 Samochód ciężarowy SCK-4 DAF WUKO, olej napędowy rok produkcji 2014, 1 638 km 

/od 1.12.2014 do 07.05.2015 roku/. 
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7. Ocena jakości powietrza na obszarze miasta 

Kompleksową regulację w dziedzinie ochrony powietrza stanowi w UE tzw. dyrektywa ramowa 

w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC. Określa ona podstawowe 

ramy prawne, w tym ujednolicone metody i kryteria oceny jakości powietrza. Dyrektywa ta jest 

uzupełniana licznymi pochodnymi aktami prawnymi. Aktualne wymagania oraz kryteria stosowane 

przy ocenie jakości otaczającego powietrza w odniesieniu do konkretnych substancji określają 

dyrektywy pochodne (tzw. dyrektywy – córki) lub ich projekty. Należą do nich:  

 Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego i ołowiu w otaczającym 

powietrzu; tzw.,,Pierwsza siostrzana dyrektywa’’,  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie 

wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu; tzw.,,Druga siostrzana 

dyrektywa’’,  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ozonu 

w otaczającym powietrzu; tzw.,,Trzecia siostrzana dyrektywa”,  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 

powietrzu; tzw.,,Czwarta siostrzana dyrektywa’’.  

Bardzo istotnym aktem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza jest dyrektywa 2008/50/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa CAFE), która wprowadza nowe mechanizmy dotyczące 

zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz normy jakości powietrza dotyczące 

pyłu PM2,5 w powietrzu, a także weryfikuje i konsoliduje wcześniejsze obowiązujące akty prawne 

Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza. Wymaga ona opracowania planów ochrony powietrza 

POP (zgodnie z ustawą POŚ) w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, których termin 

osiągnięcia minął. Plany te mają określać odpowiednie działania tak, aby okres, w którym nie są one 

dotrzymane był jak najkrótszy. Dotyczy to, m.in. pyłu zawieszonego PM10, dla którego termin 

osiągnięcia zgodności z poziomem dopuszczalnym upłynął 1 stycznia 2005 r. Dyrektywa CAFE reguluje 

ponadto kwestię pyłu zawieszonego PM2,5.  

7.1. Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych  

Obecnie pod kątem ochrony zdrowia ocenie podlega 11 substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek 

azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył drobny PM10 (o średnicy do 10µm), 

pył drobny PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm), metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) 

oznaczane w pyle PM10 oraz benzo(a)piren oznaczany w pyle PM10.  

Ze względu na ochronę roślin ocenie podlegają 3 substancje: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu 

(NOx) i ozon (O3). Dla każdego z wymienionych zanieczyszczeń określone są stężenia w powietrzu, 

które nie powinny być przekraczane. 
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Dla dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM10, 

pyłu PM2,5 i ołowiu (Pb) w pyle PM10 określone są poziomy dopuszczalne. 

Poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i 

który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości 

powietrza. 

Poziomy dopuszczalne są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin 

Dla ozon (O3), pyłu drobny PM2,5, metali ciężkich: arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) oraz 

benzo(a)pirenu określony jest poziom docelowy 

Poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za 

pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się 

w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi 

lub środowisko jako całość. 

Poziomy docelowe są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin 

Dla ozonu (O3) określone są poziomy celu długoterminowego. 

Poziom celu długoterminowego – jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem 

współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest 

mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i 

technologicznych. 

Poziomy celu długoterminowego są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. 

Tabela 29. Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów 

Nazwa 

substancji 

Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Poziom 

dopuszczalny 

µg/m
3
 

Dopuszczalna częstość 

przekraczania 

poziomu 

dopuszczalnego w 

roku kalendarzowym 

Termin osiągnięcia 

poziomu 

dopuszczalnego 

Benzen (C6H6) rok kalendarzowy 5 - 2010 

Dwutlenek 

azotu (NO2) 

1 godzina 200 18 razy 2010 

rok kalendarzowy 40 - 2010 

Dwutlenek 

siarki (SO2) 

1 godzina 350 24 razy 2005 

24 godziny 125 3 razy 2005 

Tlenek węgla 

(CO)
 1)

 
8 godzin 10 000 - 2005 

Pył PM10
2)

 
24 godziny 50 35 razy 2005 

rok kalendarzowy 40 - 2005 

Pył PM2,5
3)

 
rok kalendarzowy 25 - 2015 

rok kalendarzowy 20
4)

 - 2020 
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Ołów (Pb) rok kalendarzowy 0,5
5)

 - 2005 

1) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu 
doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla 
każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej 
doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET. 

2) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami 
uznanymi za równorzędne. 

3) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami 
uznanymi za równorzędne. 

4) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

5) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10. 

Tabela 30. Poziomy dopuszczalne dla dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) w powietrzu ze 

względu na ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się 

wyniki pomiarów 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania wyników 

pomiarów 

Poziom dopuszczalny 

µg/m
3
 

Termin osiągnięcia 

poziomu dopuszczalnego 

Tlenki azotu (NOx)
1)

 rok kalendarzowy 30 2003 

Dwutlenek siarki (SO2) 

rok kalendarzowy 20 2003 

pora zimowa 

(okres od 01 X do 31 III) 
20 2003 

1) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. 

źródło: http://www.powietrze.gios.gov.pl/gios/site/content/annual_assessment_air_acceptable_level  

Emisja zanieczyszczeń składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe (pyłowe) 

i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń pyłowych należą np. 

popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich. Zanieczyszczenia 

gazowe są to tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu (NOx), amoniak (NH3) fluor, węglowodory 

(łańcuchowe i aromatyczne), oraz fenole. Do zanieczyszczeń energetycznych należą: dwutlenek węgla 

– CO2, tlenek węgla - CO, dwutlenek siarki – SO2, tlenki azotu - NOX, pyły oraz benzo(a)piren.  

W trakcie prowadzenia różnego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, poza wyżej 

wymienionymi, do atmosfery emitowane mogą być zanieczyszczenia w postaci różnego rodzaju 

związków organicznych, a wśród nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne (WWA).  

Głównymi związkami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego są dwutlenek węgla 

odpowiadający w około 55% za efekt cieplarniany oraz w 20% metan – CH4. Dwutlenek siarki i tlenki 

azotu niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na organizmy żywe są 

równocześnie źródłem kwaśnych deszczy. Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi 

i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły w szerokim spektrum frakcji. Najbardziej toksycznymi 

związkami są węglowodory aromatyczne(WWA) posiadające właściwości kancerogenne. Najsilniejsze 

działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy pierścienie benzenowe w cząsteczce. 

Najbardziej znany wśród nich jest benzo(a)piren, którego emisja związana jest również z procesem 

spalania węgla zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach indywidualnych. Żadne ze wspomnianych 

zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w powietrzu dalszym 
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przemianom. W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, 

tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy. 

Reasumując, wyniki wykonanych ocen zarówno w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin nie wykazały 

konieczności opracowania programów naprawczych jakości powietrza na obszarze Gminy Miejskiej 

Hrubieszów.  

Emisja punktowa  

Powodem spadku emisji zanieczyszczeń gazowych w ostatnich latach może być stosowanie coraz 

efektywniejszych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii 

przez duże zakłady. Nie zaobserwowano natomiast spadku emisji zanieczyszczeń pyłowych.  

Zgodnie z wydanymi decyzjami (pozwolenia zintegrowane i pozwolenia na wprowadzanie gazów  

i pyłów do powietrza) oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, zakłady 

zlokalizowane na terenie kraju muszą respektować i dotrzymywać wielkości emisji ustalone  

w wydanych pozwoleniach. Sukcesywną redukcję pyłu zawieszonego PM10 w dalszej perspektywie 

(do roku 2020) pomoże zapewnić modernizacja układów oczyszczania spalin w celu zapewnienia 

większej skuteczności redukcji emisji pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10. Dodatkowo do 

zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza powinna przyczyniać się 

racjonalizacja zużycia energii i surowców. 

Emisja powierzchniowa 

Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i indywidualne paleniska domowe. 

Ze względu na to, że większość „niskich” źródeł ciepła zasilanych jest wciąż węglem słabej jakości, 

emisja ta ma decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w mieście, a ich udział wśród 

pozostałych źródeł emisji jest wiodący. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej 

Hrubieszów, podobnie jak w województwie lubelskim i innych regionach kraju, polega na stopniowej 

likwidacji kotłowni wyposażonych w stare, wyeksploatowane kotły opalane węglem. 

Do najważniejszych przyczyn wysokiej emisji pyłów i benzo(a)pirenu do powietrza atmosferycznego 

zaliczyć należy również spalanie odpadów w paleniskach domowych. Proceder ten jest trudny do 

kontrolowania i sankcjonowania.  

Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych może być osiągnięte dzięki m.in. poniższym 

działaniom:  

 zmiana sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne (np. zmiana paliwa stałego na paliwa ciekłe 

lub gazowe, wymiana kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne-niskoemisyjne, 

zmiana ogrzewania na elektryczne),  

 wykonanie przyłączy do sieci gazowej i ciepłowniczej do poszczególnych budynków,  

 instalacja kolektorów słonecznych, 

 termomodernizacja budynków.  

Zmiana nośnika ciepła, dzięki wykorzystywaniu paliw powodujących dużo mniejszą emisję pyłu 

i B(a)P, prowadzi do redukcji stężeń pyłu i B(a)P na obszarze, gdzie zlokalizowane są źródła „niskiej 
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emisji”. Wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne, opalane wyższej jakości węglem, 

umożliwia redukcję emisji pyłu PM10 oraz B(a)P dzięki znaczącej poprawie parametrów procesu 

spalania.  

Emisja liniowa  

Emisja liniowa to emisja pochodząca z ruchu komunikacyjnego. Zalicza się tu przede wszystkim 

transport drogowy i w mniejszym stopniu kolejowy. Największe zagrożenie dla środowiska 

naturalnego oraz zdrowia mieszkańców miasta stwarza transport drogowy. Obszarami najbardziej 

narażonymi na emisję liniową są tereny położone przy głównych drogowych ciągach 

komunikacyjnych, powodując znaczne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Istotny 

wpływ na wzrost emisji z transportu drogowego ma wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych 

w ostatnich latach na terenie powiatu.  

Działania ograniczające emisję liniową powinny być prowadzone równolegle z działaniami 

ograniczającymi emisję z pozostałych źródeł emisji. Działania te wynikają z dokumentów i planów 

strategicznych, w tym głównie POP i są spójne z niniejszym Planem gospodarki niskoemisyjnej.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie emisji liniowej jest poprawa stanu technicznego 

pojazdów oraz poprawa stanu technicznego dróg, która ma wpływ na zmniejszenie wielkości emisji 

wtórnej z unosu i emisji ze ścierania. Parametry techniczne pojazdów będą ulegały poprawie 

w wyniku dostosowywania do nowych wymogów prawnych - (od 1 stycznia 2011 r. warunkiem 

pierwszej rejestracji jest spełnienie normy emisji spalin EURO 5).  

7.2. Ocena stanu atmosfery na terenie województwa, powiatu i miasta 

Hrubieszów 

Oceny jakości powietrza w danej strefie, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu 

środowiska. Stanowi ona podstawę do klasyfikacji stref ze względu na wielkość stężeń 

poszczególnych substancji w powietrzu:  

 przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,  

 mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym 

o margines tolerancji,  

 nie przekracza poziomu dopuszczalnego,  

 przekracza poziom docelowy,  

 nie przekracza poziomu docelowego,  

 przekracza poziom celu długoterminowego,  

 nie przekracza poziomu celu długoterminowego.  

Podstawowymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Hrubieszów są: 

 emisja punktowa będąca skutkiem spalania paliw w zakładowych i lokalnych kotłowniach oraz 

pochodząca z przemysłowych procesów technologicznych; 
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 emisja liniowa (komunikacyjna) pochodząca z transportu samochodowego i kolejowego; 

 emisja powierzchniowa będąca wynikiem spalania paliw w paleniskach domowych. 

Pomiary poziomu zanieczyszczeń na terenie województwa lubelskiego, prowadzone przez WIOŚ 

w Lublinie w 2014 r. wykazały przekroczenia rocznych wartości poziomu dopuszczalnego stężenia ze 

względu na ochronę zdrowia pyłu zawieszonego PM10, oraz PM2,5; a także B(a)P. Przekroczenia 

występowały przede wszystkim na terenie dużych miast województwa.  

Ze względu na kryteria mające na celu ochronę roślin, dla wszystkich zanieczyszczeń strefę lubelską 

zaliczono do klasy A. Analiza wyników pomiarów prowadzona w ramach niniejszej oceny, zarówno 

dla kryterium ochrony zdrowia jak i ochrony roślin, kolejny rok wykazała przekroczenia poziomu celu 

długoterminowego dla ozonu. Niezbędne działania to dążenie do osiągnięcia poziomu celu 

długoterminowego do 2020 r. Wskazane byłoby, aby kierunek działań w tym zakresie nakreślały 

wojewódzkie programy ochrony środowiska. Zanieczyszczenie środowiska ozonem jest problemem 

ponadregionalnym. Ozon powstaje w wyniku reakcji fotochemicznej z udziałem tlenków azotu, tlenku 

węgla i węglowodorów. Do reakcji tej niezbędna jest energia słoneczna, stąd stężenia ozonu 

wzrastają w dni słoneczne, wiosenne i letnie. 

Jak wynika z oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyników klasyfikacji stref województwa 

lubelskiego za 2014 r. miasto Hrubieszów zostało zakwalifikowane do następujących klas – 

tabela poniżej. 

Tabela 31. Klasy stref na terenie miasta Hrubieszów dla poszczególnych zanieczyszczeń w 2014 roku 

Strefa Rok 2014 

Lubelska 

PL 0602 

Klasa strefy z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych 

wg kryteriów pod kątem ochrony zdrowia 

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

A A C B A A A C A A A 

O3 

A 

Klasa strefy z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych 

wg kryteriów pod kątem ochrony roślin 

SO2 NOx 

A A 

O3 

A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim w 2014 r., WIOŚ w Lublinie 

Tabela 32. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie 

hrubieszowskim [Mg/rok]. 

powiat 
Wielkośc emisji [Mg/rok] 

NOx SO2 CO CO2 Pył ogółem 

hrubieszowski 91 291 223 84 672 748 

Źródło: BDL GUS 
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Odnawialne źródła energii (OZE)  

Podstawowe kierunki Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz wynikającego z niej Krajowego 

planu działania w zakresie OZE (KPD OZE) zakładają m.in. poprawę efektywności energetycznej oraz 

rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polityka zakłada zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii:  

 co najmniej do poziomu 15% do 2020 roku i dalszy wzrost w latach następnych,  

 10% udział biopaliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji do 

2020 r.  

Pozyskiwanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych, takich jak energia wiatru, energia słoneczna, 

energia wodna, biomasa czy biogaz, jest jedną z form przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.  

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym regionu jest 

istotnym elementem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie istniejących 

w regionie zasobów energii odnawialnej i zwiększanie ich potencjału sprzyja oszczędzaniu zasobów 

nieodnawialnych i wspomaga działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców regionu. 

Ułatwia także osiągnięcie założonych celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

i ogranicza szkody w środowisku związane ze spalaniem paliw kopalnych.  

Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii mają charakter lokalny i nie wymagają tworzenia 

scentralizowanej infrastruktury technicznej. Jako rozproszone technologie naturalnie wpisują się 

w politykę, strategię i plany rozwoju regionalnego i lokalnego.  

Dokumenty strategiczne wyższego szczebla zakładają, że działania w zakresie zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii winny być ukierunkowane przede wszystkim na budowę 

instalacji wykorzystujących energię słoneczną, wiatrową, a także wykorzystujących biogaz oraz 

obiektów wykorzystujących energię geotermalną wód na potrzeby ciepłownictwa i rekreacji. 

Pożądana jest również budowa instalacji do wykorzystania biomasy. 

Ze względu na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych nie jest wskazane lokalizowanie 

obiektów wpływajacych negatywnie na stan środowiska na obszarach prawnie chronionych lub 

proponowanych do objęcia ochroną (obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu).  

Podobnie jest z lokowaniem upraw energetycznych: plantacje energetyczne nie powinny być 

usytuowane w pobliżu obiektów i obszarów o szczególnych walorach architektonicznych 

i krajobrazowych, ani w pobliżu terenów o wysokich walorach przyrodniczych. Ponadto plantacji nie 

powinno się planować na terenach zalewowych, bagnach ani terenach podmokłych ze względu na 

dostępność terenu w zimowej porze zbioru. W pierwszej kolejności uprawy energetyczne powinny 

być planowane na łąkach, polach odłogowanych.  

W związku z powyższym, a także uwzględniając warunki, jakie powinny być spełnione przy 

wykorzystaniu energetycznym odpadów drewna i biomasy: instalacja nowoczesnych kotłów, 

przetwarzanie drewna w celu przygotowania do spalenia, produkcja peletów, wiążące się 

z koniecznością poniesienia wysokich nakładów finansowych, wydaje się mało prawdopodobne, aby 

na terenie miasta mogło rozwinąć się wykorzystanie drewna i biomasy na cele energetyczne.  
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Biogaz nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej: 

odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu ściekowego na oczyszczalniach ścieków, 

odpadów organicznych na składowiskach odpadów komunalnych. W Hrubieszowie nie są 

zlokalizowane tak duże gospodarstwa specjalistyczne zajmujące się hodowlą trzody i bydła, 

w związku z czym nie występują możliwości pozyskania biogazu z odpadów zwierzęcych. Nie planuje 

się także inwestycji z zakresu rozwoju dużej energetyki wiatrowej. 

Nasłonecznienie to suma natężenia promieni słonecznych na danej powierzchni w danym czasie. 

Podaje się je w jednostce energii odniesionej do 1 metra kwadratowego powierzchni (Wh/m2, 

kWh/m2). Mapa nasłonecznienia pokazuje, że Polska na tle innych państw Europy ma raczej niskie 

nasłonecznienie. Średnie nasłonecznienie w Polsce to ok 1000 kW/m2 rocznie. Nasłonecznienie 

w Polsce jest w miarę równomierne, jeśli chodzi o poszczególne regiony kraju. Nieco większe wartości 

to województwo lubelskie, max 1 050 kW/m2. Najmniejsze nasłonecznienie przypada na 

województwo śląskie i północ kraju. Lokalnie nawet poniżej 1 000 kW/m2.  

Poniżej mapa nasłonecznienia w Polsce przedstawiająca predyspozycje do inwestowania 

w energetykę odnawialną opartą na energii słonecznej. 

 

Rysunek 16. Mapa nasłonecznienia w Polsce 

Źródło: http://www.zielonaenergia.eco.pl 

Roczna gęstość promieniowania słonecznego na terenie całego województwa lubelskiego na 

płaszczyznę poziomą wynosi ok. 1050 [kWh/m2]. Uwzględniając trendy europejskie oraz 

uwarunkowania województwa w tym również Gminy Miejskiej Hrubieszów, najbardziej efektywne 

wykorzystanie energii słonecznej skierowane jest głównie na cele grzewcze (kolektory słoneczne).  
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Kolektory słoneczne  

Najczęściej instalowanymi kolektorami słonecznymi są kolektory: płaskie (gazowe, cieczowe, 

dwufazowe) lub rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe 

rury). 

Kolektory płaskie charakteryzuje:  

- bardzo korzystny stosunek ceny do jakości,  

- wytrzymała konstrukcja,  

- niewielka waga kolektora,  

- wysoka średnia wydajność roczna na poziomie 525 [kWh/m2],  

- wytrzymała konstrukcja oparta na ramie z włókien szklanych,  

- łatwy montaż.  

Stosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania jest uzasadnione w budynkach 

o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię i dobrze izolowanych, w których stosowane jest 

ogrzewanie niskotemperaturowe (np. podłogowe, ścienne). Wykorzystanie energii słonecznej do 

ogrzewania wymaga odpowiedniej konstrukcji budynku i bardzo starannie wyregulowanej oraz 

wykonanej instalacji, a także dużych powierzchni kolektorów, co wiąże się z wysokimi nakładami 

finansowymi.  

Instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej składa się z: kolektorów płaskich lub 

próżniowych, zbiornika na wodę – może to być typowy „bojler” z wymiennikiem ciepła lub zasobnik 

z dwoma wymiennikami (biwalentny), gdy instalacja będzie podłączona do kotła c.o.  

Wstępna analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej w postaci kolektorów słonecznych do 

podgrzewu ciepłej wody użytkowej zamontowanych na dachach budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych w ilości 60 szt. pozwala na określenie ilości zaoszczędzonej energii cieplnej wg. 

kryterium ilości osób zamieszkałych w tych budynkach dla ilości ok. 9000 osób - optymalna 

powierzchnia kolektorów wynosi: 3 780 m2, a wydajności tej ilości kolektorów wynosi: 

1701 MWh/rok tj. 6 124 GJ/rok wg. kryterium powierzchni dachów – 3 840 m2 po 32 panele 

słoneczne na dachu /wydajność kolektorów słonecznych wynosi: 1 728 MWh /rok tj. 6 221 GJ/rok. 

Podsumowując można stwierdzić, że zasoby odnawialnych źródeł energii na terenie miasta 

Hrubieszów nie są zbyt duże, jednak istnieją możliwości ich wykorzystania.  
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8. Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej 

8.1. Struktura PGN 

Zgodnie z zapisami „Poradnika - Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” 

Opracowywane Plany gospodarki niskoemisyjnej powinny w swej treści zawierać następujące 

elementy: 

1. Streszczenie  

2. Ogólna strategia 

 A – Cele strategiczne i szczegółowe 

 B – Stan obecny i wizja na przyszłość 

 C – Aspekty organizacyjne i finansowe: 

 Koordynacja i utworzone/przydzielone struktury organizacyjne 

 Przydzielone zasoby ludzkie 

 Zaangażowanie zainteresowanych stron i mieszkańców 

 Szacowany budżet 

 Przewidywane źródła finansowania inwestycji ujętych w Planie działań 

 Planowane środki w zakresie monitoringu i oceny 

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji i związane z nią informacje, obejmujące interpretację 

danych. 

4. Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem (2020) 

 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania do 2020 r. 

 Krótko/średnioterminowe działania 

Dla każdego z działań w miarę możliwości należy podać: 

· Opis 

· Podmiot odpowiedzialny za realizację 

· Harmonogram 

· Oszacowanie kosztów 

· Szacowaną oszczędność energii 

·  Szacowaną redukcję emisji CO2. 

8.2. Metodyka 

Informacje dotyczące struktury i metodyki opracowania Planów gospodarki niskoemisyjnej została 

przedstawiona w materiale przygotowanym przez Komisję Europejską w postaci dokumentu pn.  

„Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”. 

Na rysunku poniżej przedstawiono zaczerpnięty z wyżej wspomnianego Poradnika i przyjęty za 

standard w UE schemat działań związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem PGN. 
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Rysunek 17. Etapy opracowania i wdrażania PGN 

Źródło: „Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik” 

Poszczególne etapy przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej: 

1) Formalne zatwierdzenie PGN  

Opracowywany dokument jest szansą na uzyskanie przez Gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze 

środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz 

rozwoju gospodarczego regionu. Przyjęcie Planu przez Radę Miasta zapewnieni sprawne wdrażanie 

i monitorowanie działań zaplanowanych do realizacji. 

2) Zobowiązanie do ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 20% do roku 2020 

Plan musi zawierać jasne odniesienie do podstawowego zobowiązania podjętego przez samorząd 

lokalny podpisujący Porozumienie Burmistrzów, tj. zobowiązania do ograniczenia emisji CO2 o co 

najmniej 20% do 2020 r. Jako rok bazowy zaleca się przyjąć rok 1990, jednak w przypadku Gminy 

Miejskie Hrubieszów jako bazowy przyjęto rok 2007 ponieważ samorząd dysponował danymi 

umożliwiającymi opracowanie inwentaryzacji CO2 dla tego roku. Ogólne zobowiązanie do redukcji 

emisji CO2 musi zostać przełożone na konkretne działania i środki wraz z oszacowaniem w tonach 

związanej z nimi redukcji emisji CO2 do roku 2020.  
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3) Sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 (BEI) 

Niniejszy Plan opracowany został w oparciu o dane uzyskane z przeprowadzonej inwentaryzacji, 

uzyskanych danych, a także na podstawie wizji lokalnej.  

BEI oraz kolejne inwentaryzacje stanowią niezbędny instrument pozwalający samorządowi lokalnemu 

uzyskać jasną wizję hierarchii ważności działań, ocenić efekt zastosowania środków redukcji emisji 

oraz określić postęp w zbliżaniu się do celu. Dzięki temu można podtrzymać motywację wszystkich 

zaangażowanych stron, gdyż mają one szanse zaobserwować rezultaty swoich działań. 

4) Kompleksowe środki/działania obejmujące kluczowe sektory 

Zobowiązanie podjęte przez Miasto Hrubieszów dotyczy zmniejszenia emisji CO2 na terenie miasta 

we wszystkich kluczowych sektorach: budownictwie, transporcie, przemyśle (opcjonalnie), 

gospodarce komunalnej itp. Przed rozpoczęciem planowania działań i środków służących redukcji 

emisji należy ustalić długoterminową wizję z jasno określonymi celami.  

5) Strategie i działania do roku 2020 

Plan zawiera informację na temat strategicznych działań, które samorząd lokalny zamierza podjąć, 

aby do roku 2020 zrealizować swoje zobowiązania. 

6) Przystosowanie struktur miejskich 

Jednym z czynników decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania 

i monitorowania Planu jest zapewnienie, aby odpowiednie komórki administracji lokalnej 

w odpowiedni sposób koordynowały prace i postępy w realizacji zapisów dokumentu. 

7) Mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego 

Podstawą wdrażania Planu działań i czynnikiem koniecznym dla osiągnięcia jego celów jest udział 

i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Plan zawiera informację na temat sposobu 

zaangażowania lokalnych mieszkańców w opracowanie, realizację i kontynuację działań – szkolenia, 

akcje informacyjne i promocyjne, edukacja ekologiczna. 

8) Finansowanie 

W przygotowanym Planie działań stanowiącym część Planu gospodarki niskoemisyjnej zostały 

uwzględnione i krótko scharakteryzowane główne źródła finansowania, z środków których samorząd 

mógłby skorzystać przed przystąpieniem do etapu realizacji zadań. 

9) Monitorowanie i raportowanie 

Regularne monitorowanie wdrażania założeń Planu z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników, 

a następnie wprowadzenie do dokumentu stosownych poprawek pozwala ocenić, czy samorząd 

lokalny osiąga obrane cele, jak również umożliwia wprowadzenie – jeśli to konieczne – środków 

naprawczych. Gmina Miejska Hrubieszów nie zobowiązana jest do przedkładania co dwa lata raportu 

z jego wdrażania, natomiast dzięki interaktywnej bazie danych ma możliwości monitorowania 

rezultatów realizacji planu na cele sprawozdawcze. W najbliższym czasie na szczeblu krajowym 

planuje się opracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących monitoringu i raportowania, który 

będzie pomocny dla jednostek samorządu terytorialnego. 

  



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

88 

8.3. Informacje od przedsiębiorstw energetycznych 

W celu przygotowania niniejszego dokumentu w formie pisemnej wystąpiono o niezbędne dane do 

przedsiębiorstw energetycznych m.in.: 

- producentów i dystrybutorów ciepła – Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie 

- producentów i dystrybutorów energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu tą energią –  

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu 

- dystrybutorów paliw gazowych i przedsiębiorstw obrotu tymi paliwami – PSG Sp. z o.o. Oddział  

w Tarnowie i PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 

- poza tym korzystano z ogólno dostępnej bazy danych lokalnych GUS. 

W grupie odbiorców mediów energetycznych pozyskano dane na podstawie ankiet od: 

- administracji komunalnych domów mieszkalnych, 

- zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 

- administracji i zarządców obiektów publicznych, 

- usługodawców, 

- zarządów przedsiębiorstw przemysłowych. 

8.4. Ankietyzacja obiektów 

Pierwotnym założeniem dot. przyjętej metodologii przeprowadzenia inwentaryzacji systemu 

grzewczego w mieście Hrubieszów było opracowanie ankiet skierowanych do 3-grup użytkowników 

budynków w mieście celem ich wypełnienia (formularze w załączeniu), a mianowicie: 

 formularz ankiety na potrzeby opracowania PGN dla Gminy Miejskiej Hrubieszów - budynki 

mieszkalne i mieszkalno – usługowe, 

 formularz ankiety na potrzeby opracowania PGN dla Gminy Miejskiej Hrubieszów - 

przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne. 

Począwszy od 15 stycznia 2015 r., formularze te zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Miejskiej Hrubieszów, a informacja o powyższym została rozkolportowana w formie ulotek 

(1 000 szt), w najbardziej ruchliwych miejscach w mieście. Rozkolportowane też zostały broszury 

informujące o oszczędzaniu energii, w tym polecanych przedsięwzięciach dot. odnawialnych źródeł 

energii jak: kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła. 

 Do 15 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Miejskiej Hrubieszów złożonych zostało 149 ankiet, przy czym 

wszystkie one wypełnione zostały odręcznie. Nie wpłynęła żadna ankieta drogą elektroniczną. 

Spośród złożonych ankiet: 

 11 dotyczy budynków użyteczności publicznej, z czego 10 obiektów będących własnością 

Gminy Miejskiej Hrubieszów i jeden obiekt (koszary) będących własnością Wojska Polskiego; 

 58 dotyczy komunalnych budynków mieszkalnych i usługowych; 
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 21 dotyczy budynków mieszkalnych, będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych,  

w których Gmina Hrubieszów jest współwłaścicielem (wskutek przewłaszczenia części lokali  

w budynkach tych powołano wspólnoty mieszkaniowe);  

 54 dotyczy spółdzielczych wielorodzinnych budynków mieszkalnych; 

 5 dotyczy prywatnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Przedstawione ankiety nie dostarczają wystarczających informacji, by na ich bazie oszacować 

wielkość zapotrzebowania na cele grzewcze w mieście Hrubieszów. Nie stanowią one wystarczającej 

grupy reprezentatywnej w zakresie oceny systemów grzewczych w reprezentatywnej grupie 

budynków w mieście, gdyż złożony zestaw ankiet dotyczy pewnej tylko grupy budynków wg struktury 

własnościowej. Nie mniej dają one pewien obraz funkcjonujących systemów grzewczych, a także 

ukazują skalę zainteresowania mieszkańców miasta problematyką ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do powietrza atmosferycznego.  

Jednym z głównych celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wskazanie najważniejszych działań 

w zakresie ograniczenia niskiej emisji w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej i obiektów 

komunalnych, w których jednostką zarządzającą są jednostki samorządów terytorialnych 

i wyspecyfikowanie zadań w okresie krótkoterminowym (do 2020 r.) oraz średniookresowym 

w planie działań i wieloletnim planie inwestycyjnym. 

W tym zakresie uzyskano ankiety dostarczające informacje odnośnie stanu technicznego 

przeważającej ilości budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalno – usługowych, których 

właścicielem lub współwłaścicielem jest gmina miejska Hrubieszów oraz w dużej części 

z wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  

8.5. Pozostałe źródła danych 

Niniejszy Plan został opracowany również w oparciu o informacje zawarte w opracowanym w 2014 r. 

„Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Hrubieszów na lata 2014-2029”.  

Informacje te dotyczyły w szczególności: 

- systemów i sposobów zaopatrzenia miasta w: 

 ciepło, 

 energię elektryczną, 

 paliwa gazowe, 

- danych dotyczących wykorzystania OZE na terenie miasta. 

Ponadto wykorzystano następujące dokumenty: 

 http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/inne-akty-prawne-ue/4940,Dyrektywa-

w-sprawie-efektywnosci-energetycznej.html  

 http://www.kobize.pl/akty-prawne-2.html  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/ec/145369.pdf  

 http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.html  

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/inne-akty-prawne-ue/4940,Dyrektywa-w-sprawie-efektywnosci-energetycznej.html
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/inne-akty-prawne-ue/4940,Dyrektywa-w-sprawie-efektywnosci-energetycznej.html
http://www.kobize.pl/akty-prawne-2.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/ec/145369.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
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 http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gospodarka+niskoemisyjna/Narodowy+Pro

gram+Rozwoju+Gospodarki+Niskoemisyjnej  

 http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/srk_2020_aktywne

_spoleczenstwo_konkurencyjna_gospodarka_sprawne_panstwo_zostala_przyjeta_przez_rm_250

92012.aspx  

 http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/KP

DEE  

 http://www.carbonengineering.pl/pl/content/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-0  

 http://misja-emisja.pl/knowledgebase/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-cele-zadania/  

 http://www.miasto.hrubieszow.pl/  

 http://stat.gov.pl/bdl  

 http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles  

 https://sites.google.com/site/parkizamosc/nadbuzanski-obszar-chronionego-krajobrazu  

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2010-2015 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Hrubieszowa na lata 2014-2029 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Hrubieszowa do roku 2020 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Hrubieszów 

 Program ochrony środowiska dla powiatu hrubieszowskiego na lata 2013-2016 z perspektywa do 

2020 roku 

 Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej. 

W oparciu o zebrane dane i informacje dokonano oszacowania możliwości redukcji emisji CO2  

z uwzględnieniem rozwoju miasta, obecnych i przyszłych wymogów prawnych oraz możliwych do 

przeprowadzenia działań proekologicznych na terenie miasta. 

 

  

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gospodarka+niskoemisyjna/Narodowy+Program+Rozwoju+Gospodarki+Niskoemisyjnej
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gospodarka+niskoemisyjna/Narodowy+Program+Rozwoju+Gospodarki+Niskoemisyjnej
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/srk_2020_aktywne_spoleczenstwo_konkurencyjna_gospodarka_sprawne_panstwo_zostala_przyjeta_przez_rm_25092012.aspx
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/srk_2020_aktywne_spoleczenstwo_konkurencyjna_gospodarka_sprawne_panstwo_zostala_przyjeta_przez_rm_25092012.aspx
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/srk_2020_aktywne_spoleczenstwo_konkurencyjna_gospodarka_sprawne_panstwo_zostala_przyjeta_przez_rm_25092012.aspx
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/KPDEE
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/KPDEE
http://www.carbonengineering.pl/pl/content/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-0
http://misja-emisja.pl/knowledgebase/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-cele-zadania/
http://www.miasto.hrubieszow.pl/
http://stat.gov.pl/bdl
http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
https://sites.google.com/site/parkizamosc/nadbuzanski-obszar-chronionego-krajobrazu
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9. Inwentaryzacja emisji CO2 

9.1. Podstawowe założenia 

Począwszy od 15 stycznia 2015 r., formularze (ankiety) zostały zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Miejskiej Hrubieszów.  

 Do 15 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Miejskiej Hrubieszów złożonych zostało 149 ankiet, przy czym 

wszystkie one wypełniono zostały odręcznie. Nie wpłynęła żadna ankieta drogą elektroniczną.  

Z przedstawionych danych z ankiet można wysnuć poniższe bardzo ogólne spostrzeżenia dotyczące 

stanu izolacji termicznej budynków i systemów grzewczych w mieście: 

1. Obiekty użyteczności publicznej typu szkoły i przedszkola - podlegające Gminie Miejskiej 

Hrubieszów w poprzednich latach zostały poddane termomodernizacji w zakresie wymiany 

okien i drzwi oraz docieplenia przegród zewnętrznych. W większości są to obiekty podłączone 

do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.). We wszystkich budynkach ciepłą wodę użytkową 

pozyskuje się z bojlerów podgrzewanych elektrycznie; 

2. Gmina Miejska Hrubieszów jest właścicielem 58 budynków komunalnych, z czego 22 to 

budynki wielorodzinne o powierzchni grzewczej ok. 7 817 m2 oraz 36 budynków 

jednorodzinnych o powierzchni grzewczej 3 463 m2. 8 niewielkich budynków wielorodzinnych 

(o pow. 208,40 m2 każdy) przy ul. Gródeckiej 40 wybudowanych zostało w 2013 r. ale posiadają 

ogrzewanie etażowe z węglowego trzonu kuchennego. 3 budynki wielorodzinne pochodzą z lat 

50-tych ubiegłego wieku, wyposażone są w piece kaflowe węglowe, a 11 budynków pochodzi 

z lat 70-tych, z czego tylko 3 podłączonych jest m.s.c. Budynki jednorodzinne prawie w całości 

wybudowane zostały przed 1939 r. Znajdują się one w złym, lub co najwyżej średnim stanie 

technicznym. Ogrzewane są z węglowych pieców kaflowych. Prawie we wszystkich budynkach 

ciepłą wodę uzyskuje się z elektrycznych bojlerów, a w niektórych nawet poprzez podgrzanie 

wody na kuchni węglowej. 

3. Gmina Miejska Hrubieszów jest współwłaścicielem 21 budynków, w których zarząd sprawują 

wspólnoty mieszkaniowe. 11 budynków to budynki wielorodzinne pochodzące z lat 1965-1972, 

z których tylko 4 podłączonych jest do m.s.c. Jeden budynek wielorodzinny posiada 

indywidualny dwufunkcyjny kocioł na gaz ziemny, a jeden zasilany jest w ciepło z lokalnej 

kotłowni węglowej. Pozostałe budynki wielorodzinne, a także wszystkie budynki jednorodzinne 

(wybudowane przed 1939 r.) ogrzewane są z pieców kaflowych, przy czym 7 z nich posiada 

ogrzewanie etażowe z węglowych trzonów kuchennych. Wszystkie budynki (poza jednym 

posiadającym indywidualny kocioł gazowy), pozyskują c.w.u. z elektrycznych bojlerów. We 

wszystkich budynkach w ostatnich 10 latach wymieniono okna, a w budynkach 

wielorodzinnych ocieplono ściany zewnętrzne. 

4. Ankiety wypełniła działająca na terenie Hrubieszowa największa Hrubieszowska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa im. Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Polnej 19, posiadająca w swoich 

zasobach 49 wielorodzinnych budynków mieszkano-usługowych o ogólnej powierzchni 
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ogrzewanej 107 100 m2. Spośród tych budynków nadal 3 z nich o pow. 5 005 m2 (dwa budynki 

przy ul. Ludnej i jeden przy ul. Kruczej) ogrzewanych jest z lokalnej kotłowni węglowej. 

5 budynków podłączonych jest do lokalnej kotłowni gazowej, a wszystkie pozostałe do m.s.c. 

Zwraca uwagę fakt, że spośród 49 budynków tylko 12 (wybudowanych w latach 90-tych), 

posiada rozprowadzoną w budynkach instalację c.w.u. i pozyskuje ją z m.s.c. Pozostałe, z uwagi 

na brak centralnej instalacji c.w.u. korzystają z bojlerów elektrycznych.  

Stan wszystkich wyszczególnionych w ankietach budynków jest dobry. Większość została już 

poddana termomodernizacji poprzez wymianę okien i docieplenie ścian. W pozostałych 

21 budynkach planuje się dokonać termomodernizacji, a we wszystkich zmodernizować 

doprowadzające ciepło węzły cieplne na kompaktowe. Spółdzielnia posiada opracowane 

audyty energetyczne dot. grup budynków w poszczególnych osiedlach (są to nazwy osiedli 

funkcjonujące w ramach zarządzania zasobami Spółdzielni). W budynkach posiadających 

centralny system c.w.u. planuje się też zainstalować kolektory słoneczne dla celów c.w.u.  

5. Ankiety wypełniła też Spółdzielnia „Budowlani” zarządzająca 5-cioma budynkami 

wybudowanymi w latach 1960-1974 o łącznej powierzchni 4 785 m2. Wszystkie budynki 

podłączone są do m.s.c., przy czym podobnie jak w poprzedniej spółdzielni, wyposażone są 

w bojlery elektryczne do podgrzewania c.w.u. Mimo że w budynkach tej spółdzielni 

wymieniono w ostatnich 10-ciu latach okna i w dużej części ocieplono przegrody zewnętrzne, 

Spółdzielnia zamierza przystąpić do powtórnej termomodernizacji. 

6. Poza powyższymi, ankiety przekazało 5 wielorodzinnych budynków prywatnych o łącznej 

powierzchni 12 801 m2. 

7. Istotną informacją wynikającą z ankiet wypełnionych przez Spółdzielnie mieszkaniowe 

i wielorodzinne prywatne budynki jest fakt, że mieszka w nich ok. 4 855 osób. Jest to więc 

ok. 25,9% społeczeństwa miasta Hrubieszowa. Wg danych statystycznych GUS 2012 r., miasto 

Hrubieszów zamieszkuje 18 836 osób na obszarze ok. 33 km2. 

Analiza funkcjonujących w mieście Hrubieszów przedsiębiorstw, wskazuje, że są to przedsiębiorstwa 

usługowe, handlowe, transportowe oraz restauracje lub hotele. Do urzędu miasta Hrubieszowa nie 

wpłynęła żadna ankieta dot. przedsiębiorstw produkcyjnych, mimo, że na terenie miasta 

zlokalizowanych jest kilka piekarni, masarni, czy też zakładów stolarskich.  
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Podsumowanie  

1. W mieście Hrubieszów wielorodzinne budynki spółdzielcze i prywatne w zasadzie podłączone 

są do m.s.c. Kilka z nich posiada indywidualne kotły gazowe. Prawdopodobnie jest to 

podyktowane względami ekonomicznymi tj. bardzo wysoką ceną energii cieplnej dostarczanej 

z Centralnej Ciepłowni Miejskiej, w której nośnikiem ciepła jest gaz ziemny. Jest to więc 

zarysowująca się tendencja, która w przyszłości może zaważyć na ograniczeniu produkcji 

energii cieplnej z tej ciepłowni.  

2. Budynki mieszkalne pozostające w zasobach komunalnych miasta i budynki w których miasto 

jest współwłaścicielem to w zasadzie budynki bardzo stare (wybudowane przed 1939 r., 

a budynki wielorodzinne w latach 1960-1970). Ogrzewane są prawie wszystkie węglem i to 

poprzez węglowe piece kaflowe. Tylko kilka z nich posiada instalacje centralnego ogrzewania 

rozprowadzoną z węglowych trzonów kuchennych jako ogrzewanie etażowe. 

3. W mieście Hrubieszów praktycznie we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, jak 

i mieszkalnych ciepłą wodę użytkową pozyskuje się poprzez podgrzanie energią elektryczną. 

Obszary problemowe dotyczące ograniczenia niskiej emisji w mieście Hrubieszów. 

1. Obszar problemowy 1 - Zagospodarowanie przestrzeni.  

2. Obszar problemowy 2 - Niska emisja komunalna. 

3. Obszar problemowy 3 - Niska emisja transportowa. 

4. Obszar problemowy 4 - System elektroenergetyczny. 

Ad 1. Obszar problemowy 1- Zagospodarowanie przestrzeni – osadnictwo i tereny zurbanizowane. 

W granicach administracyjnych miasta Hrubieszów znajduje się ok. 3000 ha terenów. Miasto 

Hrubieszów charakteryzuje się dysproporcją pomiędzy zwartym obszarem zabudowy miejskiej, 

a terenami otwartymi. 

 Tereny osiedleńcze to historycznie ukształtowane wyspowe centrum miasta obejmujące zabudowę 

wyspy okolonej przez rzekę Huczwę (Śródmieście) wraz z historyczną siecią ulic i placów oraz skalą 

dość zwartej zabudowy. Poza tą częścią miasta zurbanizowane tereny to Podgórze od strony 

południowej w kierunku Zamościa i Sławęcin od strony północnej w kierunku Chełma. Tereny 

zabudowy miejskiej, w tym zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej 

i związanej z działalnością gospodarczą zajmują ok. 25% powierzchni miasta. 

Poza nimi pozostają duże tereny wolne, użytkowane rolniczo o rozproszonej zabudowie zagrodowej 

częściowo rozciągniętej wzdłuż dróg. Powstawały one przy głównych szlakach komunikacyjnych 

prowadzących koncentrycznie do centrum miasta. Tereny te zajmują ok. 75% powierzchni 

administracyjnej miasta.  
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W „Śródmieściu” koncentruje się mieszkalnictwo i usługi, w Sławęcinie mieszkalnictwo wraz 

z terenami specjalnymi (teren jednostki wojskowej i poligonu), zaś na Podgórzu mieszkalnictwo, 

tereny przemysłowo - składowe i kolejowe. Znaczne tereny kolejnictwa to nieczynna stacja 

Hrubieszów Osobowy i stacja rozrządowa linii hutniczej szerokotorowej LHS Hrubieszów Towarowy. 

Powyższe tereny określane jako przemysłowe praktycznie są w zaniku i stanowią obszary 

potencjalnej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych.  

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów”  

z 2014 r. jako tereny dalszej wielorodzinnej rozbudowy mieszkaniowej w powiązaniu z ewentualnie 

nieuciążliwą działalnością usługową wyznacza tereny w obrębie Śródmieścia i w bezpośrednio 

przylegającej doń w południowej i północnej części miasta (Osiedle Basaja, Polna, Mickiewicza, 

Piłsudskiego oraz przy ul. Dwernickiego i Żeromskiego). Pozostałe tereny będą miały przewagę 

zabudowy jednorodzinnej. W sumie dąży się do skoncentrowania zabudowy mieszkaniowej – co ma 

niebagatelny wpływ na infrastrukturę techniczną w mieście. 

W niewielkiej odległości od Hrubieszowa znajdują się przejścia drogowe i kolejowe z Republiką 

Ukrainy w Zosinie, Dołhybczowie i Gródku Nadbużnym. Wszystko to, jak i ujemny trend 

demograficzny sprawiają, że życie miasta bazuje na wymianie handlowej z Ukrainą i wykorzystaniu 

położenia miasta przy szlakach komunikacyjnych i przejściach granicznych. Stąd też główne funkcje 

miasta to mieszkalnictwo, usługi oraz małe i średnie przedsiębiorstwa nie zagrażające środowisku. 

Osadnictwo, a szczególnie jego system grzewczy jest też głównym zagrożeniem zanieczyszczenia 

powietrza w mieście.  

Ad 2. Obszar problemowy 2- niska emisja komunalna. 

Miasto Hrubieszów zaopatrywane jest w ciepło z: 

 z miejskiej kotłowni gazowej – przy czym podłączone do m.s.c. są w zasadzie tylko 

wielorodzinne budynki mieszkalno – usługowe, w tym niewielka część budynków 

komunalnych; 

 bezpośrednio z miejskiej sieci gazowniczej - indywidualne kotły gazowe w kilku budynkach 

wielorodzinnych i w budynkach jednorodzinnych; 

 z lokalnej kotłowni; 

 z indywidualnych kotłów węglowych – budownictwo jednorodzinne; 

 z palenisk węglowych (trzony kuchenne i piece kaflowe – dotyczy starego budownictwa 

komunalnego i prywatnego); 

 w niewielkiej ilości funkcjonują indywidualne kotły na olej opałowy.  

Emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla stanowi główne źródło zanieczyszczenia powietrza. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w budynkach, nawet wielorodzinnych podłączonych do m.s.c. czy też 

wyposażonych w centralne ogrzewanie, brak jest rozprowadzenia ciepłej wody. Prawie we wszystkich 

budynkach c.w.u. pozyskuje się z elektrycznych bojlerów.  
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Ad 3. Obszar problemowy 3- Niska emisja transportowa 

Układ przestrzenny dróg w mieście Hrubieszów tworzą drogi powiatowe łączące „Śródmieście”, 

będące centrum administracyjno usługowym z osiedlami mieszkaniowymi na północy oraz osiedlami 

mieszkaniowymi i dzielnicą przemysłową na południu miasta, jak też ulice w poszczególnych 

osiedlach. Zewnętrzne ulice „Śródmieścia”, wzdłuż rzeki Huczwy układają się w niepełną obwodnicę. 

Na terenie miasta przebiegają drogi: 

 krajowa nr 74, funkcjonująca jako GP (główna ruchu przyśpieszonego) – pełni rolę obwodnicy 

miasta – przenosi ruch tranzytowy z przejścia granicznego Zosin poza centrum miasta i osiedla 

mieszkaniowe. Obecnie ciąg tej drogi przez miasto liczy 5,179 km i przebiega ulicami: Zamojską, 

Basaja, Kolejową do ronda St. Żółkiewskiego, ul. Wyzwolenia. 

 droga wojewódzka nr 844 relacji Chełm - Hrubieszów, która poprzez miejscowość Witków 

i Dołhobyczów prowadzi do granicy państwa. Droga ta, licząca 8,80 km w mieście Hrubieszów, 

przebiega ulicami Chełmską, Żeromskiego, Kilińskiego, 3-go Maja, Staszica, Zamojską (na odcinku 

od ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Basaja i włączenia w drogę krajową nr 74) Łany i włącza się do 

drogi krajowej nr 74. Obecnie opracowywana trasa obwodnicy jest na etapie studium techniczno 

– ekonomiczno- środowiskowego. 

W mieście Hrubieszów mamy więc do czynienia z ruchem lokalnym mieszkańców odbywającym się 

w granicach i między poszczególnymi osiedlami mieszkaniowymi oraz z tranzytem prowadzącym do 

granicy z Ukrainą. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hrubieszów” - z 2014 r. zakłada, że miasto ma stanowić zaplecze dla tranzytowego ruchu 

międzynarodowego osobowego i towarowego związanego z przebiegiem dróg o znaczeniu 

międzyregionalnym tj. drogi krajowej nr 74 do przejścia granicznego w Zosinie, drogi wojewódzkiej 

nr 844 do przejścia granicznego w Dołhobyczowie oraz linii szeroko towarowej LHS do przejścia 

granicznego w Gródku Nadbużnym. 

W mieście Hrubieszów brak jest publicznej komunikacji miejskiej. Stosunkowo niewielkie odległości 

pomiędzy poszczególnymi dzielnicami sprawiają, że komunikacja w centrum miasta odbywa się 

pieszo, samochodami prywatnymi i rowerami. Parkingi samochodowe koncentrują się głównie przy 

dużych obiektach handlowych, wokół stadionu sportowego, przy targowisku miejskim oraz jako 

strefy parkowania przyulicznego – zwłaszcza w śródmieściu. 

W mieście funkcjonuje jedynie pasażerska komunikacja dawnego PKS, tworząca obecnie oddzielną 

spółkę akcyjną PKS Hrubieszów, która odłączyła się od PKS Wschód i używająca jego bazy taboru oraz 

prywatne przedsiębiorstwa transportowe, które łącznie zapewniają połączenie miasta z dalszym 

regionem, krajem, a także z zagranicą. Autobusy i mikrobusy te startują z dworca autobusowego przy 

ul. Nowej oraz z tzw. głównego przystanku dla „busów” przy ul. Piłsudskiego. Ilość pojazdów, 

częstotliwość kursów oraz krótki ich przejazd przez miasto sprawia, że ta komunikacja pasażerska nie 

ma większego wpływu na emisję z transportu w samym mieście i nie jest rozważana w niniejszym 

PGN. 

Zagrożenie dla środowiska, w postaci zwiększonej emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego oraz uciążliwego hałasu stanowi ruch tranzytowy pojazdów do przejścia 
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granicznego w Zosinie. Budowa obwodnicy powoduje znaczne ograniczenie uciążliwości dla 

mieszkańców miasta, natomiast należy się spodziewać w przyszłości wzrostu natężenia ruchu, 

co zwiększy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Analizę obciążenia dobowego ruchem 

samochodowym na terenie miasta Hrubieszów przedstawiono w załączniku 2, opracowanym na 

podstawie danych z GDDKiA - Generalny Pomiar Ruchu w 2010 oraz Koncepcji programowej 

przebudowy skrzyżowania ulic: St. Żeromskiego i J. Dwernickiego w m. Hrubieszów (2008 r.). 

Ad 4. Obszar problemowy 4 - System elektroenergetyczny 

Operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na terenie miasta Hrubieszów jest PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Obszar miasta Hrubieszowa zasilany jest z dwóch stacji:  

 110/30/15 kV Hrubieszów,  

 110/15 kV Hrubieszów Południe.  

poprzez linie napowietrzne i kablowe SN oraz stacje transformatorowe SN/NN. Ogółem na terenie 

miasta Oddział Zamość posiada własnych 32 szt. stacji transformatorowych słupowych i 57 szt. stacji 

transformatorowych wnętrzowych o łącznej mocy 25 635 kVA. Na majątku odbiorców pozostają 

2 stacje słupowe i 8 stacji wnętrzowych o łącznej mocy 3 583 kVA. 

Plan Rozwoju PGE na lata 2014-2019 zakłada wymianę najbardziej wyeksploatowanych 

transformatorów WS/SN. W roku 2015 przewidziano wymianę jednego transformatora 110/30/15 

o mocy 16 kVA, zaś w latach 2015-2019 modernizację w Hrubieszowie sieci SN o długości 3,1 km, 

ST 6 szt i sieci NN o długości 7,1 km. Modernizacja sieci i wymiana stacji transformatorowych 

spowoduje znaczne zmniejszenie strat energii na przesyle. 

Dane liczbowe dotyczące sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Hrubieszowa zostały 

przedstawione w rozdziale 6.1. niniejszego Planu. 

9.2. Wskaźniki emisji 

Do określenia wielkości emisji CO2 na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów przyjęto następujące 

wskaźniki:  

 dla paliw (węgiel kamienny, olej opałowy oraz gaz ziemny) zastosowano wskaźniki emisji 

stosowane we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do emisji CO2 za rok 2014 

opracowane przez KOBiZE;  

 dla potrzeb ogrzewania budynków: dane opracowane przez Krajową Agencję Poszanowania 

Energii S.A., a także wartości sprawności instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z wytycznymi 

ujętymi w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków; 

 dla oświetlenia ulicznego: dane przekazane przez Urząd Miejski, w tym kopie kilku faktur za 

energię elektryczną i plik w Excelu z wykazem odbiorów oświetlenia ulicznego; 

 dla gospodarki odpadami: wskaźniki określone w European Journal of Scientific Research 

ISSN 1450-216X Vol.34 No.3 (2009), pp.395-405; 
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 dla gospodarki wodno-ściekowej: Greenhouse gas emissions of water supply and demand 

management, Science Report – UK Environment Agency, Bristol, ISBN: 978-1-84432-921-2, 

July 2008; 

 dla transportu/natężenie ruchu: Koncepcja programowa przebudowy skrzyżowania ulic: 

St. Żeromskiego i J. Dwernickiego w m. Hrubieszów, Generalny Pomiar Ruchu w 2010 GDDKiA. 

W celu określenia poziomu emisji dwutlenku węgla, określono poniższe parametry 

dla poszczególnych obiektów ujętych w inwentaryzacji: 

 powierzchnię użytkową budynków; 

 wyliczono sumę powierzchni użytkowych budynków z podziałem na rok budowy. 

Do wyliczenia energii cieplnej do ogrzewania budynków zastosowano następujące wskaźniki: 

 dla budynków do 1945 roku 350 kWh/m2 pow. użytkowej /p.u./ dla budynków do 1966 roku – 

320 kWh/m2 p.u., 

 dla budynków do 1985 roku - 260 kWh/m2 p.u., 

 dla budynków do 1992 roku - 180 kWh/m2 p.u., 

 dla budynków do 2002 roku - 150 kWh/m2 p.u., 

 dla budynków do 2008 roku - 120 kWh/m2 p.u., 

 dla budynków po 2009 roku - 110 kWh/m2 p.u. 

Dla wyznaczenia emisji dwutlenku węgla uwzględniono sposób ogrzewania budynków i odpowiednio 

przyjęto sprawności instalacji ogrzewania: 

 dla kotłów węglowych - ok. 50%, 

 dla kotłów na drewno ok. 50%, 

 dla kotłów gazowych i olejowych z automatyką - 75%, 

 dla kotłów nowej generacji / kondensacyjnych - 85%, 

 dla budynków ogrzewanych z sieci miejskiej - 80%. 

Wyliczone wartości energii cieplnej przeliczono na energię pierwotną tzw. energię w paliwie 

z zastosowanie współczynnika wi równego odpowiednio: 

 dla węgla, oleju opałowego, gazu = 1,1 /kotły wbudowane/ dla sieci, 

 cieplnej = 1,3 dla energii elektrycznej = 3,0. 

Wyliczone w ww. sposób wielkości pomnożono przez wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla każdego 

z rodzaju paliwa, aby otrzymać wartość końcową jaka jest emisja CO2. 

Energochłonność budynku można również określić, posługując się wskaźnikiem EA, jest to sezonowe 

zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, odniesionego do powierzchni ogrzewanej, wyrażane w 

[kWh/(m2/rok)]. Energochłonność budynków, w zależności od okresu budowy, zaczerpnięto z danych 

literaturowych i przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 33. Energochłonność budynków zależności od okresu budowy 

Lp. 
Klasa 

energetyczna 
Ocena energetyczna 

Wskaźnik EA 

[kWh/(m
2
/rok)] 

Okres budowy 

1 2 3 4 5 

1 A+ Pasywny <15 po 2005 r. 

2 A Niskoenergetyczny 15 ÷ 45 po 2005 r. 

3 B Energooszczędny 45 ÷ 80 po 2005 r. 

4 C Średnio energooszczędny 80 ÷ 100 po 2005 r. 

5 D 
Średnio energochłonny (spełniający 

aktualne wymagania prawne) 
100 ÷ 150 1999 ÷ 2005 

6 E Energochłonny 150 ÷ 250 1982 ÷ 1998 

7 F Wysoko energochłonny >250 < 1998 r. 

Źródło: „Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych 

programów obliczeniowych”, Pater S., Magiera, J., Czasopismo Techniczne. Chemia,  

9.3. Emisja CO2 wraz z prognozą na rok 2020 - wyniki obliczeń 

W niniejszym rozdziale, w układzie tabelarycznym, przedstawiono zbiorcze wyniki obliczeń emisji 

CO2 emitowanej z poszczególnych źródeł na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

Pełna inwentaryzacja oraz zbiorcze zestawienie danych z ankiet w wersji elektronicznej, zostały 

załączone do niniejszego dokumentu na płycie CD. 

9.3.1. Budynki  

W tej podgrupie uwzględniono emisje wynikające z użytkowania budynków tj. ogrzewanie, zużycie 

energii elektrycznej oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.  

Uwzględniono wszystkie zinwentaryzowane budynki położone na terenie miasta, w tym budynki:  

- mieszkalne, 

- handlowo-usługowe, 

- przemysłowe, 

- biurowe, 

- użyteczności publicznej. 

 

Poniżej zaprezentowano schemat przedstawiający metodę obliczeń emisji CO2 dla budynków 

zlokalizowanych na terenie miasta Hrubieszów. 
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Rysunek 18. Schemat obliczeń emisji CO2 dla budynków
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Dla części budynków obiektów użyteczności publicznej, w których przeprowadzono 

termomodernizację, wartość redukcji emisji CO2 opracowano na podstawie przekazanych audytów 

energetycznych. Zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 34. Ilość energii cieplnej zaoszczędzonej w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej 

Lp. Obiekt 
Opis, źródło 

ogrzewania 
Rok 

Energia cieplna [ GJ/rok] 

przed term. po term. oszczędność 

1 
Przedszkole nr. 1 

ul. Piłsudskiego  

termomodernizacja,  

sieć miejska 
2012 1 034,29 296,79 737,50 

2 
Przedszkole nr. 2  

ul. Dobrzańskiego 11 

termomodernizacja,  

sieć miejska 
2012  1 673,3 536,94 1 136,36 

3 
Przedszkole nr. 3  

ul Grotthusów 1 

termomodernizacja, 

kotłownia węglowa 
2012 410,21 1 67,75 242,46 

4 
Szkoła Podstaw. nr.2 

ul. Żeromskiego 29 

termomodernizacja, 

kotłownia gazowa 
2012 3 131,40 1 485,39 1 646,01 

5 
Zespół Szkół nr.3  

ul. Zamoyska 16 

termomodernizacja,  

sieć miejska 
2012 4 253,06 1 488,47 2 764,59 

6 
Hrubieszowski Dom 

Kultury ul. 3-Maja 7 

termomodernizacja,  

kotł. węglowa/sieć 

miejska 

2012 7 069,30 2 528,64 4 540,66 

7 
Przedszkole nr 1 filia 

ul. Gródecka 48 

termomodernizacja,  

sieć miejska 
2012 396,30 183,00 213,30 

8 
Przedszkole nr.3 

ul. Dwernickiego 4 

termomodernizacja,  

sieć miejska 
2012 840,44 275,06 565,38 

9 
Przedszkole nr.5  

ul. Listopadowa 4 

termomodernizacja,  

sieć miejska 
2012 1 030,24 293,68 736,56 

10 
Zespół Szkół nr.1  

ul. Listopadowa 12 

termomodernizacja,  

sieć miejska 
2012 2 552,37 761,22 1791,15 

11 
Zespół Szkół nr 1  

ul. Zamojska 18a bud A 

termomodernizacja, 

kotłownia węglowa 
2012 4 317,17 1 420,47 2 896,70 

12 
Zespół Szkół nr 1  

ul. Zamojska 18a bud B 

termomodernizacja, 

kotłownia węglowa 
2012 3 763,54 1 484,85 2 278,69 

13 
Zespół Szkół nr 1  

ul. Zamojska 18a bud C 

termomodernizacja, 

kotłownia węglowa 
2012 4 693,31 2 466,84 2 226,47 

14 
Zespół Szkół nr 1  

ul. Zamojska 18a bud D 

termomodernizacja, 

kotłownia węglowa 
2012 1 629,14 471,1 1 158,0 

15 
Zespół Szkół nr 1  

ul. Zamojska 18a bud E 

termomodernizacja, 

kotłownia węglowa 
2012 964,00 236,75 727,25 

16 
Zespół Szkół nr 1  

ul. Zamojska 18a sala 

termomodernizacja, 

kotłownia węglowa 
2012 388,77 65,06 323,71 

Razem 38 146,84 14 162,01 23 984,83 

Źródło: obliczenia własne na podstawie przekazanych Audytów energetycznych 
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W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące budynków, zlokalizowanych w mieście Hrubieszów 

z uwzględnieniem rodzaju ogrzewania. 

Tabela 35. Powierzchnia użytkowa poszczególnych grup budynków Gminy Miejskiej Hrubieszów  

Lp. Źródło emisji szt. 
Pow. użytk. wg rodzaju źródła ciepła m

2
 

węgiel gaz msc olej 

1. Budownictwo mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne)  2 596 201 595 34 849 98 908 - 

2. Budnki handlowo-usługowe 463 14 269 4 344 289 - 

3. Budynki przemysłowe 17 121 10 0 - 

4. Budynki: szpital i zakłady opieki zdrowotnej 15 473 11 623 0 - 

5. Budynki biurowe 60 12 611 5 435 1 628 - 

6. Budunki oświaty nauki i kultury oraz obiekty sportowe 47 8 947 3578 11 183 2 633 

Razem 3 198 23 8015 59 838 112 008 2 633 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

Tabela 36. Zmiana ilości energii pierwotnej i związanej z tym emisji CO2 w związku z przyłączeniem 

nowych obiektów do m.s.c. 

  

Rok  

  

Energia pierwotna [GJ] Emisja CO2 [Mg] 

SUMA 
węgiel gaz zec olej węgiel gaz zec olej 

2014 334 844 58 330 137 258 2 604 31 693 3 256 7 662 199 42 810 

2017 324 209 58 330 146 475 2 604 30 686 3 256 8176 199 42 318 

zmiana 10 635 - 9 217 - - 1 007 - 514 - 492 

 
-3,28% 0,00% 6,29% 0,00% -3,28% 0,00% 6,29% 

0,00

% 
-1,16% 

Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

 

Rysunek 19. Schemat kołowy – udział poszczególnych źródeł ciepła w emisji całkowitej 
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Tabela 37. Dane dotyczące zapotrzebowania na energię dla budynków komunalnych. 

BUDYNKI 

KOMUNALNE 
ROK 

Powierzchnia 

ogrzewana 

[m
2
] 

Zapotrzebowanie 

na energię [kWh] 

Zapotrzebowa

nie na energię 

pierwotną [GJ] 

Emisja CO2 

[Mg/rok] 

Zmiana 

poziomu 

emisji CO2 

Rok bazowy: ogrzewanie 

weglowe, brak 

termomodernizacji 

2007 20 024 5 077 301 28 120 2 559 0% 

Zmiana części ogrzewania 

na gazowe, częściowa 

termomodernizacja 

budynków komunalnych 

2014 20 024 3 193 034 16 294 1 227 -52% 

Dalsza termomodernizacja 

budynków komunalnych 
2017 20 024 2 665 652 13 619 1 025 -60% 

Dalsza wymiana źródła 

ciepła z węglowego na 

gazowe, rozwój OZE – 

kolektory słoneczne 

2020 20 024 2 665 652 12 348 691 -73% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

W poniższych tabelach zestawiono całkowitą emisję CO2 z budynków w roku bazowym z rokiem 

2013, a także przedstawiono prognozę na rok 2020. 

Tabela 38. Docelowy poziom redukcji emisji CO2 w 2020 roku w budynkach Gminy Miejskiej 

Hrubieszów  

Lp. Źródło emisji Szt. 
Wartość emisji CO2 [Mg/r] 

2007 r. 2014 r. 2020 r. 

1. Budownictwo mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne)  2 596 42 330 33 958 32 665 

2. Budnki handelowo-usługowe 463 4 066 3 651 3 512 

3. Budynki przemysłowe 17 123 118 114 

4. Budynki: szpital i zakłady opieki zdrowotnej 15 1 409 704 677 

5. Budynki biurowe 60 2 474 2 029 1 951 

6. Budunki oświaty nauki i kultury oraz obiekty sportowe 47 3 386 2 350 2 260 

Razem 3 198 53 788 42 810 41 180 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
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Rysunek 20. Schemat kołowy – udział poszczególnych typów budynków w całkowitej emisji
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Tabela 39. Podsumowanie wyników obliczeń emisji CO2 na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Źródło emisji 

ROK BAZOWY 2007 ROK 2014 ROK 2017 ROK 2020 ROK 2025 

Energia 

pierwotna [GJ] 
Emisja CO2 Energia 

pierwotna [GJ] 

Emisja CO2 Energia 

pierwotna [GJ] 

Emisja CO2 Energia 

pierwotna [GJ] 

Emisja CO2 Energia 

pierwotna [GJ] 

Emisja CO2 

węgiel [Mg/rok] [Mg/rok] Zmiana [Mg/rok] Zmiana [Mg/rok] Zmiana [Mg/rok] Zmiana 

budynki mieszkalne  447 227   42 330   421 336   33 958  -25%  419 486   33 652  -21%  419 486   32 665  -23%  411 899   32 264  -24% 

budynki handlowo - usługowe  42 953   4 066   41 362   3 651  -11%  40 289   3 618  -11%  40 289   3 512  -14%  39 560   3 469  -15% 

budynki przemysłowe  1 302   123   1 283   118  -4%  1 221   117  -5%  1 221   114  -8%  1 199   112  -9% 

budynki szpitali i zakładów opieki medycznej  14 886   1 409   12 205   704  -100%  13 963   698  -50%  13 963   677  -52%  13 710   669  -53% 

budynki biurowe  26 140   2 474   24 542   2 029  -22%  24 518   2 010  -19%  24 518   1 951  -21%  24 075   1 927  -22% 

budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe  35 778   3 386   32 308   2 350  -44%  33 559   2 328  -31%  33 559   2 260  -33%  32 952   2 232  -34% 

SUMA  568 286   53 788   533 036   42 810  -26%  533 036   42 424  -27%  533 036   41 180  -31%  523 395   40 674  -32% 

Transport drogowy pojazdów należących do JST  1 237   89   1 237   89  0%  1 237   89  0%  1 237   89  0%  1 237   89  0% 

Transport drogowy pojazdów po terenie gminy  150 330   10 643   150 330   10 643  0%  150 330   10 643  0%  150 330   10 643  0%  150 330   10 643  0% 

SUMA  151 567   10 732   151 567   10 732  0%  151 567   10 732  0%  151 567   10 732  0%  151 567   10 732  0% 

Gospodarka odpadami  -   3 225   -   2 671  -21%  -   2 697  -20%  -   2 833  -14%  -   2 861  -13% 

Gospodarka wodna  -   34   -   44  23%  -   44  23%  -   44  23%  -   44  23% 

Gospodarka ściekowa  -   208   -   237  12%  -   237  12%  -   237  12%  -   237  12% 

SUMA  -   3 466   -   2 952  -17%  -   2 978  -16%  -   3 114  -11%  -   3 141  -10% 

Konsumpcja energii elektrycznej  33 338 156   32 805   22 700 490   23 347  -41%  22 700 490   22 180  -48%  22 918 167   22 981  -43%  22 250 898   22 324  -47% 

Oświetlenie ulic  1 026 230   1 010   1 026 230   1 010  0%  1 026 230   1 010  0%  436 270   429  -135%  436 270   429  -135% 

SUMA  34 364 386   33 815   23 726 720   24 357  -39%  23 726 720   23 190  -46%  23 354 437   23 410  -44%  22 687 168   22 753  -49% 

Całkowita emisja    101 801     80 851  -26%    79 324  -28%    78 435  -30%    77 300  -32% 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 

Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  
105 

Wyliczona wartość redukcji wielkości emisji CO2 zostanie osiągnięta w przypadku podjęcia działań 

mających na celu ograniczenie niskiej emisji do których należy:  

 termomodernizacji budynków, w tym docieplanie ścian, dachów, wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, 

 wymiana/zmiana źródeł ciepła np. wymiana kotłów na bardziej efektywne, przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej, 

 zmiana paliwa stosowanego do ogrzewania budynków, 

 przyłączenie do sieci gazowej, 

 modernizacji instalacji eklektycznych wewnątrz budynków, zmiana taryf, 

 wymiana oświetlenia w budynkach.  

 

9.3.2. Gospodarka wodno- ściekowa 

W obliczeniach emisji CO2 z gospodarki wodno-ściekowej z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów 

uwzględniono wskaźniki i całkowite zużycia energii, które występuje w pełnym procesie oczyszczania 

ścieków i dostarczaniu wody. Do obliczeń dla wody przyjęto wskaźnik emisji równy 0,271 kg CO2eg/m3 

wody, a dla ścieków 0,476 kg CO2eg/m3 ścieków.  

Wskaźniki emisji zostały wyliczone metodą LCA – analiza cyklu życia. Analiza ta uwzględnia wszystkie 

czynniki związane z dostarczeniem wody i odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków. Przyjęte 

wskaźniki zawierają w sobie również emisję związaną ze zużyciem energii elektrycznej na potrzeby 

tych procesów. Można przyjąć założenie, że ok. 70% emisji CO2 związanej z zaopatrzeniem w wodę 

wynika ze zużycia energii elektrycznej. W przypadku gospodarki ściekowej wskaźnik ten wynosi ok. 

25-30%. W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z gospodarką wodno-

ściekową. 

Tabela 40. Poziom redukcji emisji CO2 w gospodarce wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Hrubieszów  

Lp. Źródło emisji 
Wartość emisji CO2 [kg/r] 

2007 r. 2013 r.
* 

1. Produkacja i dystrybucja wody  113 046 147 178 

2. Oczyszczanie ścieków 296 976 337 960 

Razem 410 022 485 138 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

*Uwaga: nie podajemy wskaźników emisji po roku 2013 ze względu na brak prognozy zużycia wody. 

9.3.3. Gospodarka odpadowa 

Do obliczenia emisji związanej z gospodarka odpadami przyjęto wszystkie wartości zużycia energii 

pojawiające się w całym procesie gospodarowania odpadami tj. od momentu odbioru odpadów do 

momentu ich całkowitego zagospodarowania. Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji zawierają w sobie 

również emisję związaną ze zużyciem energii elektrycznej. Na potrzeby tego procesu można przyjąć 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

106 

założenie, iż zużycie energii elektrycznej odpowiada za ok. 15-20% emisji CO2 związanej z gospodarką 

odpadami. W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z gospodarką odpadową. 

Tabela 41. Docelowy poziom redukcji emisji CO2 w 2020 roku w gospodarce odpadowej Gminy 

Miejskiej Hrubieszów  

Lp. Źródło emisji 
Wartość emisji CO2 [kg/r] 

2007 r. 2014 r. 2020 r. 

1. Gospodarka odpadami  4 030 653 3 347 543 3 455 810 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

9.3.4. Oświetlenie uliczne 

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z oświetleniem publicznym. Emisja 

w roku 2014 określona została na podstawie danych o ilości i rodzajach poszczególnych lamp oraz 

uzyskanych informacjach o czasach ich świecenia w ciągu roku. Znaczne ograniczenie emisji w roku 

2020 związane jest z planowaną wymianą lamp na oświetlenie LED. 

Tabela 42. Poziom redukcji emisji CO2 oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Hrubieszów  

Lp. Źródło emisji 
Wartość emisji CO2 [kg/r] 

2014 r. 2020 r. 

1. Oświetlenie uliczne  1 009 811 429 290 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

Wyliczona wartość redukcji wielkości emisji CO2 zostanie osiągnięta w przypadku podjęcia działań do 

których należą m.in.:  

 zmiana taryfy, 

 zmiana zasad fakturowania, 

 wymiana oświetlenia – zastosowanie lamp LED. 

9.3.5. Transport 

W tej grupie uwzględniono wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach 

poruszających się po terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz tych należących do jednostek 

samorządu terytorialnego. Uwzględniono ruch lokalny oraz tranzytowy przez miasto.  

Źródłami emisji w tej grupie są procesy spalania benzyny, oleju napędowego i LPG, przy czym udział 

oleju napędowego wynosi 65%.  

W zakresie szacowania emisji z transportu pojazdami należącymi do organów gminy przeliczono 

wykazaną w inwentaryzacji ilość samochodów będących w dyspozycji gminy na tzw. samochody 

umowne. Przeliczenia pojazdów rzeczywistych na pojazdy umowne dokonano według 

współczynników określonych w opracowaniu: „Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez 
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sygnalizacji świetlnej”, Warszawa 2004 r. Przyjęto wartości współczynników dla samochodów 

osobowych równą 1, a dla ciężarowych 2,5. 

Do analizy przyjęto następujące założenia: 

 ilość pojazdów umownych: 68, 

 średni przebieg dobowy 30 km, 

 średni przebieg roczny: 6 600 km. 

W tabeli poniżej przedstawiono oszacowanie emisji CO2 z wynikającej ze spalania paliw płynnych 

w pojazdach związanych z obsługą gminy i jej jednostek. 

Tabela 43. Obliczenia wielkości emisji CO2 wynikająca ze spalania paliw płynnych w pojazdach 

związanych z obsługą gminy i jej jednostek 

Pojazdy wg rodzaju paliwa 

Średnie 

zużycie 

paliwa  

Ilość 

przejechanych 

km 

Zużycie paliwa  

Wartość 

opałowa 

netto  

Energi

a w 

paliwie  

Wskaźnik 

emisji CO2  

Emisja 

CO2  

rodzaj 

paliwa 
udział [E/rok] [dm3/km] [km/rok] [dm3/rok] [m3/rok] [Mg/rok] [MWh/Mg] [MWh] [Mg/MWh] [Mg/rok] 

Benzyna  20% 14 0,096 89 100 8 554 8,6 6 415 12,3 79 0,249 19,7 

Olej 

napędowy  
80% 54 0,069 356 400 24 592 24,6 20 411 11,9 243 0,267 64,9 

LPG 0%  - 0,1  -  -  -  - 13,1  - 0,227  - 

suma 100% 68 - 445 500 33 145 33,2 26 826  -  322 - 84,5 

Źródło: obliczenia własne  

Wg powyższych założeń oszacowano roczną emisję CO2 do atmosfery związaną ze spalaniem paliw 

płynnych w pojazdach samochodowych należących do Gminy na ok. 85 Mg/rok. 

Drugą kategorią emisji do atmosfery związaną z transportem jest ogólny transport odbywający się po 

drogach różnej kategorii na terenie gminy. Oszacowanie łącznej emisji CO2 związanej z ta grupą 

transportu jest niezmiernie złożone. Brak jest jednoznacznych danych empirycznych pozwalających 

obliczyć ten efekt. W związku z czym posłużono się metodą statystyczną wspartą nielicznymi danymi 

empirycznymi z terenu gminy. W analizie wykorzystano dane pochodzące z GDDKiA - Generalny 

Pomiar Ruchu w 2010 roku oraz danymi zawartymi w Koncepcji Programowej przebudowy 

skrzyżowania ulic: St. Żeromskiego i J. Dwernickiego w m. Hrubieszów z 2008 r. 

Na podstawie tych materiałów oszacowano, że średni ruch pojazdów samochodowych na terenie 

gminy Hrubieszów osiąga ok. 15 tys. sztuk. Natężenie tego ruchu i jego rozkład jest różnorodny 

w różnych częściach miasta. W załączniku XX przedstawiono graficznie średnie dobowe natężenie 

ruchu na różnych drogach miasta. 

Oszacowania sumarycznego efektu wielkości emisji CO2 z tytułu transportu drogowego dokonano 

w oparciu o poniższy model.  
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Tabela 44. Obliczenia wielkości emisji CO2 z transportu drogowego na terenie miasta Hrubieszowa 

Pojazdy wg rodzaju paliwa 

Średnie 

zużycie 

paliwa  

Ilość 

przejechany

ch km 

Zużycie paliwa  Wartość opałowa netto  

Energia 

w 

paliwie  

Wskaźnik 

emisji CO2  

Emisja 

CO2  

rodzaj 

paliwa 
udział [E/rok] [dm3/km] [km/rok] [dm3/rok] [m3/rok] [Mg/rok] [MWh/Mg] [MWh] [Mg/MWh] [Mg/rok] 

Benzyna 34% 
1 919 

775 
0,096 13 438 423 1 290 089 1 290 967 566 12,3 11 901 0,249 2 963 

Olej 

napędowy 
50% 

2 797 

502 
0,069 19 582 517 1 351 194 1 351 1 121 491 11,9 13 346 0,267 3 563 

LPG 16% 907 738 0,1 6 354 165 635 417 635 345 667 13,1 4 528 0,227 1 028 

suma 100% 
5 625 

015 
- 39 375 105 3 276 699 3 277 2 434 724  -  29 775 - 7 555 

Źródło: obliczenia własne 

Sumaryczny efekt emisji CO2 do powietrza atmosferycznego z tytułu transportu po ulicach na terenie 

gminy wynosi ok. 7,5 tys. Mg rocznie. Należy zaznaczyć, że w ilości tej jest również uwzględniona 

emisja związana z użytkowaniem pojazdów należących do organów samorządu gminnego. 

W celu wyznaczenia emisji CO2 ze środków transportu wykorzystano wskaźniki emisji dwutlenku 

węgla z transportu, zamieszczone w materiałach sporządzonych przez KOBIZE „wartości opałowe 

(WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu 

Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014”. Wskaźnik emisji dla benzyny wynosi 68,61 Mg/TJ, dla 

oleju napędowego 73,33 Mg/TJ, natomiast gazu LPG 62,44 Mg/TJ przyjmując wartości opałowe 

wspomnianych paliw odpowiednio na poziomie 33,6 GJ/m3, 36,0 GJ/m3 i 24,6 GJ/m3 oraz przy 

założeniu ilości spalanego paliwa dla rożnych typów pojazdów.  

Wskaźniki emisji dla paliw bazują na Wytycznych IPCC z 2006 roku oraz na Europejskiej Referencyjnej 

Bazie Danych dot. Analizy Cyklu Życia (ELCD).  

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z transportem. 

Tabela 45. Docelowy poziom redukcji emisji CO2 w 2020 roku związany z transportem na terenie 

Gminy Miejskiej Hrubieszów  

Lp. Źródło emisji Ilośc pojazdów 
Wartość emisji CO2 [Mg/r] 

2020 r. 

1. Transport JST 30 89 

2. Transport gminny 16 271 10 643 

Razem 16 301 10 732 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
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10. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

10.1. Wizja i cele strategiczne do 2020 rok 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, a także poczynionych obliczeń i założeń przyjęto, że 

w wyniku realizacji zaplanowanych działań na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów do roku 2020 

powinno nastąpić zmniejszenie emisji CO2 w wysokości ok. 23% emisji wyznaczonej dla roku 

bazowego 2007.  

W poniższej tabeli przedstawiono obliczenie poziomu docelowego emisji CO2 w roku 2020.  

Tabela 46. Całkowita emisja z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Mg CO2/rok) 

Rodzaj 
Rok 

2007 2014 2020 

Całkowita emisja z terenu Hrubieszowa, w tym:  101 801 80 851 78 435 

 budownictwo 53 788 42 810 41 180 

 transport 10 732 10 732 10 732 

 gospodarka wodno-ściekowa 242 281 281 

 gospodarka odpadowa 3 225 2 671 2 833 

 oświetlenie uliczne  1 010 1 010 429 

 energia elektryczna bez oświetlenia ulic 32 805 23 347 22 981 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

Zgodnie z wynikami obliczeń przedstawionymi w z tabeli powyżej, spodziewana redukcja emisji CO2 

do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2007 wynosi 23 336 Mg. Stanowi to 23% emisji 

określonej dla roku 2007. Do osiągnięcia celu minimalnego, który przyjmuje się na poziomie 20%, 

wystarczające byłoby ograniczenie emisji o 20 360 Mg. 

10.2. Cele szczegółowe 

Cele szczegółowe zapisane w „Planie Godpodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na 

lata 2015-2020” dotyczą: 

- termomodernizacji budynków, 

- zwiększenia ilości OZE na terenie miasta, 

- wymiany źródeł ogrzewania budynków na bardziej efektywne i mniej emisyjne, 

- racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez m.in. wymianę oświetlenia ulicznego, 

- zastępowanie w gospodarstwach domowych starego, zużytego sprzętu AGD nowym,  

bardziej efektywnym energetycznie, 

- wykorzystywanie instalacji prosumenckich opartych na OZE dla zabezpieczenia własnych  

potrzeb energetycznych oraz innych użytkowników energii.  
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10.3. Projekt działań 

W poniższej tabeli przedstawiono projekt działań planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z efektem 

ekologicznym, nakładami finansowymi, roczną oszczędnością energii i kosztów oraz analizą społeczna 

gospodarczą. 

Zaplanowane do realizacji działania zostały wybrane ze względu na korzyści związane 

z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta, a także wskazane przez Gminę Miejską Hrubieszów 

jako niezbędna do realizacji. Warunkiem umożliwiającym realizację wszystkich zadań jest 

dysponowanie potencjałem technicznym, a także możliwościami organizacyjnymi i finansowymi ich 

przeprowadzenia. Decyzje co do przystąpienia do realizacji lub kolejności realizacji przedsięwzięć 

Władze Miasta uzależniają m.in. od pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.  

W planie nie wskazano działań inwestycyjnych w gospodarce odpadami w zakresie emisji nie 

związanej ze zużyciem energii, za priorytetowe traktując działania związane z rozwojem instalacji OZE 

wykorzystujących energię słońca, a także działania związane z termomodernizacją budynków, 

wymianą źródeł ciepła i nośników energii oraz działania nieinwestycyjne. W planie działań brak jest 

również działań inwestycyjnych prowadzonych bezpośrednio w Zakładzie Energetyki Cieplnej, jednak 

planuje się rozbudowę sieci ciepłowniczej czy też wymianę węzłów cieplnych. Działania te  

w perspektywie do roku 2020 uznano za najważniejsze.  
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Tabela 47. Zakres działań zaplanowanych w PGN dla Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Lp. Zakres działania 

Okres 

Planowana 

redukcja 

Emisja CO2 

Roczna redukcja 

zużycia en. 

finalnej 

Produkcja en. 

elektr. lub 

cieplnej z OZE 

Szacunkowy koszt 
Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Źródła finansowania Efekty społeczne działań 

lata Mg CO2/rok 

MWh /rok, 

MWh/rok 

(GJ/rok) 

PLN 

Zadania inwestycyjne 

Głeboka termomodernizacja budynków 

1 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta - 

kontynuacja termomodernizacji budynków komu-

nalnych i użytkowych oraz sukcesywne ich podłączanie 

do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowniczej z 

uwzględnieniem mikroinstalacji OZE w tym: 

2015-2020 245,8 

530 MWh 

(1 907 GJ) 

88 MWh 

5 227 000 

Gmina Miejska 

Hrubieszów (Urząd 

Miasta) 

RPO – działanie 5.2 

działanie 5.3. + 

WFOŚiGW / środki 

własne 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, w tym CO2 jako głównego 

gazu cieplarnianego, w wyniku 

obniżenia poziomu zużycia energii w 

mieście. 

 

 

Poprawa komfortu życia mieszkańców. 

Poprawa jakości powietrza. 

 

 

Poprawa komfortu cieplnego w 

budynkach na terenie miasta 

 

 

Podkreślenie roli sektora publicznego w 

racjonalizacji gospodarowania energią 

w mieście oraz zasobami finansowymi 

w celu osiągania zamierzonych efektów 

ekologicznych dla dobra miasta i jego 

mieszkańców. 

 

 

Zmniejszenie niskiej emisji w mieście 

przez dbałość o efektywne 

wykorzystanie miejskiego systemu 

ciepłowniczego do zaopatrywania w 

ciepło istniejących i nowych odbiorców 

w mieście oraz rozwój energetyki 

opartej z wykorzystaniem OZE. 

 

1.1. 

Wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacjami 

budynków przy ul. Partyzantów 33 i 34 oraz 

Pobereżańska 14-18. 

2015 

47,4 + 13,0 
(dot. budynków przy 

ul. Partyzantów oraz 

budynków przy  

ul. Poberażańskiej  

16 i 18) 

139 MWh  

(500 GJ) 

16 MWh 

265 000 

Gmina Miejska 

Hrubieszów (Urząd 

Miasta) 

Śr. własne 

1.2. 

Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie 

ścian oraz remont dachów w budynkach przy ul. 

Żeromskiego 22, 24-26, Kolejowej 3, Piłsudskiego 38. 

2015 - 2017 25,7 + 16,2 

75 MWh  

(270 GJ) 

20 MWh 

800 000 
RPO działanie 5.3. + 

środki własne 

1.3. 

Wymiana instalacji c.o. oraz docieplenie dachów na 

budynkach przy ul. Ceglana 36 A i 36 B i wymiana 

dachu w budynku przy ul. Partyzantów 13 A. 

2015 11,3 + 9,7 

52 MWh  

(187 GJ) 

12 MWh 

162 000 Śr. własne 

1.4. 

Przebudowa źródeł zasilania w energię cieplną wraz z 

automatyką czasowo - pogodową w wybranych 

obiektach użyteczności publicznej i budynkach 

komunalnych miasta Hrubieszów. 

2016-2020 ok. 90 + 32,5 

264 MWh  

(950 GJ) 

40 MWh 

4 000 000 

Gmina Miejska 

Hrubieszów (Urząd 

Miasta) 

ZEC 

RPO –działanie 5.2 

działanie 5.3. 

2 

Sieć ciepłownicza - modernizacja i rozbudowa sieci 

ciepłowniczej ZEC w Hrubieszowie, w tym wymiana 

cieplnych węzłów grupowych na węzły przyłączeniowe 

do budynków wraz z systemem zarządzania energią. 

2016-2020 341 

470 MWh 

(1700 GJ) 

0 

2600 zł/ 1 mb sieci 

preizolowanej + wezeł 

ciepłowniczy 

kompaktowy koszt 

20 000/zl/ szt 

ZEC 

Rozbudowa sieci RPO 

działanie 5.5 

Podłączenie budy-

nków uzyteczności 

publicznej i bud. 

komunalnych RPO –

działanie 5.2 

I działanie 5.3. + 

WFOŚiGW / środki 

własne 
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3 

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (w zasobach 

Spółdzielni znajduje się 49 wielorodzinnych budynkó 

mieszkaniowych). Planuje się sukcesywną głęboką 

termomodernizację budynków, w tym: wymianę 

węzłów cieplnych na kompaktowe, i instalację 

kolektorów słonecznych. 

2016-2020 719 + 32,5 

3 390 MWh 

(12 200 GJ) 

40 MWh 

7 613 000 

Hrubieszowska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

RPO działanie 5.3. 

 

Ugruntowywanie w zachowaniach 

społecznych norm uwzględniających 

oszczędności energetyczne. 

 

 

Bezpośredni wpływ na jakość życia 

mieszkańców (zmniejszenie emisji 

pyłów), zwiększenie ekologicznej 

świadomości mieszkańców, 

zaangażowanie mieszkańców w 

działania proekologiczne 

 

 

Umożliwienie mieszkańcom oraz 

podmiotom uczestnictwa w procesie 

planowania oraz zarządzania energią, a 

także informowanie o planowanych do 

realizacji zadań inwestycyjnych w 

mieście - dokumenty są publicznie 

dostępne i konsultowane społecznie (w 

sposób zwyczajowo przyjęty). 

4 

Spółdzielnia Budowlani (w zasobach Spółdzielni 

znajduje się 5 wielorodzinnych budynków. Planuje się 

uzupełniającą głęboką termomodernizację tych 

budynków. 

2016-2020 54 

261 MWh 

(940 GJ) 

0 

406 500 
Spółdzielnia 

Budowlani 
RPO działanie 5.3. 

5 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych żródeł energii 

- Montaż kolektorów słonecznych w mieście 

Hrubieszów (60 budynków po 3 szt.). 

2016-2020 95 

0 

186 MWh 

(670 GJ) 

9 600 000  

 

Właściciele 

prywatnych 

budynków 

mieszkaniowych 

„Prosument” 

część 2) NFOŚiGW w 

przypadku zbiorczego 

wystąpienia j.s.t, 

częś c 2b) inwetorzy 

indywidualni 

6 

Montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana źródeł 

ciepła połączona ze zmianą nośnika energii w 

prywatnych budynkach mieszkalnych. 

2016-2020 100 + 238 

105 MWh  

(380 GJ) 

294 MWh 

 

Właściciele 

prywatnych 

budynków 

mieszkaniowych 

Środki własne 

mieszkańców 

Oświetlenie uliczne  

7 
Efektywność energetyczna, sukcesywna wymiana 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 
2016-2020 580 

714 MWh 

0 
1 900 000 

Gmina Miejska 

Hrubieszów (Urząd 

Miasta) 

RPO działanie 5.5. + 

WFOŚiGW/środki 

własne 

Ograniczenie zanieczyszczeń w ruchu drogowym 

8 

Tworzenie systemu ścieżek rowerowych na obszarze 

miasta (budowa ścieżek oraz wytyczanie pasm ruchu 

rowerowego). 

2016-2020 - 
- 

0 

Wytyczanie ścieżek 

bezkosztowo w 

ramach kosztów 

bieżacych ZDM 

Zarząd Dróg 

Miejskich 

Budowa ścieżek 

rowerowych W 

ramach środków dot. 

budowy dróg 

Zadania nieinwestycyjne 

Działalność bieżąca Urzędu Miasta Hrubieszów  

9 

Aktualizacja bazy danych dot. ograniczenia niskiej 

emisji w mieście pozwalającej na ocenę gospodarki 

energią w mieście. 

2018-2020 - 
- 

0 

Bezkosztowo, w 

ramach obowiązków 

słuzbowych 

pracowników 

j.s.t  

10 
Monitoring zużycia energii i wody w budynkach 

użyteczności publicznej. 
2015-2020 - 

- 

0 
j.s.t  

11 

Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemeisyjnej dla 

Gminy Miejskiej Hrubieszów", Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło" w miarę planowania nowych 

inwestycji w sposób istotny rzutujący na ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

2020 - 
- 

0 
15 000 j.s.t Środki własne 

12 

Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności 

miejskiej ze szczegółnym uwzględnieniem ruchu 

rowerowego. 

2016 - 
- 

0 
40 000 j.s.t Środki własne 

13 

Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych" 

w zakupach publicznych, w tym urządzeń i sprzętu 

energooszczędnego. 

2015-2020 - 
- 

0 

Bezkosztowo, w 

ramach obowiązków 

słuzbowych 

j.s.t  
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14 Przystąpienie do sieci zielonych miast 2015-2020 - 
- 

0 

pracowników Gmina Miejska 

Hrubieszów 
Środki własne  

Edukacja i promocja mieszkańców miasta 

 

15 

Utworzenie na stronie internetowej miasta 

Hrubieszów, portalu informacyjno - edukacyjnego 

promującego ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w 

mieście. (informacja o prowadzonych inwestycjach 

przez miasto i podległe mu spółki miejskie, akcjach 

promocyjnych itd.). Niewykluczone ogłoszenia 

producentów niskoemisyjnych kotłów na węgiel czy gaz 

oraz instalacji OZE i innych urządzeń niskoemisyjnysh i 

energooszczędnych. 

www.hrubieszow.energiasrodowisko.pl  

2015-2020 - 

- 

0 

Bezkosztowo, w 

ramach obowiązków 

słuzbowych 

pracowników 

j.s.t  

16 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta - działania 

promocyjne związane z wymianą żródeł ciepła w 

jednorodzinnych budynkach mieszkalnych 

(prywatnych, spółdzielczych) - poprzez podłączenie ich 

do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowniczej– 

system ulotek i folderów, promocja na festynach. 

2015-2020 - 
- 

0 
10 000,00 

J.s.t i jednostki 

podległe 
Środki własne 

17 

Organizacja akcji społecznych związanych z 

ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Akcja 

"Dni energii" przy okazji organizowania różnych 

festynów w Hrubieszowie. (foldery informacyjne) 

2015-2020 - 
- 

- 
10 000,00 

J.s.t i jednostki 

podległe 
Środki własne 

18 
Promocja ruchu rowerowego w mieście ulotki 

wskazujące bezpieczne drogi. 
2015-2020 - 

- 

0 
3000 

Zarząd Dróg 

Miejskich 
Środki własne 

19 

Wsparcie mieszkańców miasta w instalacji 

mikroinstalacji OZE typu: kolektrory słoneczne, 

mikroinstalcji fotowoltaicznych, czy pomp ciepła. 

Organizowanie systemu współfinansowania i 

zbiorczych zakupów instalacji i ich montażu. 

2016-2020 - 
- 

- Bezkosztowo, w 

ramach obowiązków 

słuzbowych 

pracowników 

J.s.t. 

Inwestycje -

wspolfinansowanie 

„Prosument” + 

środki własne 

mieszkańców 

20 

Promocja Gminy w zakresie pozyskania inwestorów 

farm fotowoltaicznych na terenie miasta - informacja o 

zapisach Planu zagospodarowania przestrzennego - 

przeznaczających znaczne tereny na fotowoltaikę. 

2015-2020 - 
- 

- 
J.s.t.  

21 
Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu 

zachowań energooszczędnych – ECODRIVING. 
2015-2020 - 

- 

0 
Bezkosztowo 

Podmioty 

prowadzące kursy 

nauki jazdy 

 

22 
Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu zużycia 

energii i ochrony środowiska w sektorze transportu. 
2015-2020 - 

- 

0 

Przedsiębiorcy 

transportowi 
 

Razem  2 405,3 
5 470 MWh 

608 MWh 
~ 24 844 500    

 

 

 

http://www.hrubieszow.energiasrodowisko.pl/
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10.4. Efekt ekologiczny i ekonomiczny 

Celem głównym jak również finalnie efektem ekologicznym wdrożenia zaplanowanych do realizacji 

w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” działań jest 

przede wszystkim: redukcja niskiej emisji, w tym głównie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej i cieplnej, ograniczenie strat na przesyle energii, zwiększenie udziału zużycia energii ze 

źródeł odnawialnych na terenie miasta, ale także uzyskanie oszczędności zarówno w aspekcie 

finansowym, jak i technicznym. 

Ze względu na duże zagrożenie dla zdrowia ludzi związane z zanieczyszczeniami pochodzącymi 

z niskiej emisji niniejszy Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów został 

opracowany przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Gminy, aby przyniósł im widoczne efekty 

ekologiczne i ekonomiczne: powietrze lepszej jakości, oszczędność energii i pieniędzy, a także 

możliwość dofinansowania podejmowanych działań inwestycyjnych. 

Realizacja w latach 2015-2020 zaplanowanych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów w Planie… 

działań pozwoli na ograniczenie do 2020 roku emisji CO2 na poziomie 2 405,3 Mg. Wymaga 

to podjęcia inwestycji na szacunkową kwotę 25 mln zł. 

W przypadku braku opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym utrudnione 

będzie skorzystanie przez samorząd i jednostki gminne, a także lokalnych mieszkańców, 

z oferowanych źródeł dofinansowania na zadania związanie z wdrożeniem gospodarki niskoemisyjnej. 

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów, 

pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych zadań.  
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11. Realizacja planu 

Realizacja Planu stanowi ważny i dość skomplikowany etap wdrażania zarówno w sensie logistycznym 

jak i finansowym.  

Przebieg działań oraz związane z nimi postępy gminy związane są głównie z odpowiednim 

zarządzaniem w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowników.  

W tym przypadku instytucją odpowiedzialną za realizację Planu… jest Gmina Miejska Hrubieszów. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego – Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, którzy posiadają 

doświadczenie w zakresie zarządzania energią oraz planowania energetycznego w gminie będą 

czuwali nad poprawności realizacji zaplanowanych działań. Nadzór nad pracami urzędników 

sprawował będzie Burmistrz Miasta.  

Zaznaczyć jednak należy, że wiele z zadań uwzględnionych w harmonogramie działań realizowanych 

będzie przy współudziale jednostek organizacyjnych Miasta, podmiotów działających na terenie 

miasta czy przedsiębiorstw komunalnych, a także mieszkańców.  

 Koordynacja realizowanych działań przez pracowników UM polegała będzie na:  

• gromadzeniu danych niezbędnych do weryfikacji postępów prac oraz aktualizacji internetowej 

bazy, 

• corocznym kontrolowaniu stopnia realizacji celów Planu,  

• przygotowaniu krótkookresowych działań,  

• sporządzaniu raportów z przeprowadzonych działań,  

• prowadzeniu działań związanych z realizacją poszczególnych zadań zawartych w PGN,  

• pozyskaniu środków na realizację zaplanowanych zadań, 

• monitorowaniu efektów środowiskowych i energetycznych na terenie miasta, 

 przygotowywaniu raportów porealizacyjnych, 

 prowadzeniu działań edukacyjnych, promocyjnych oraz informacyjnych w mieście. 

Dla sprawnej realizacji Planu… planuje się powołanie/ustalenie koordynatora odpowiedzialnego za 

wdrażanie i nadzorowani prac związanych z realizacją działań zapisanych w dokumencie. Osoba ta 

odpowiedzialna będzie za przygotowanie ww. zadań. Wyniki jej pracy będą stanowiły podstawę dla 

władz miasta do ewaluacji działań w ramach PGN w celu osiągnięcia wyznaczonego efektu 

ekologicznego w mieście. 
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11.1. Harmonogram działań 

Realizację działań przewidzianych w niniejszym PGN przewidziano na okres od 2015 do 2020 roku. 

Tam, gdzie udało się ustalić z podmiotami realizującymi działania - podano termin planowany przez 

podmiot. Większość z terminów realizacji ulegnie uszczegółowieniu w miarę pozyskiwania przez 

podmioty środków finansowych i ma obecnie charakter ramowy. Termin ich podjęcia obok 

uwarunkowań finansowych będzie również uzależniony od konkretnych uwarunkowań 

organizacyjno-techniczno-finansowych. 

Harmonogram realizacji działań, nakłady na ich realizację, przewidywane własne środki finansowe 

podmiotów oraz potencjalne źródła pozyskania środków na ich realizację przedstawiono  

w tabeli 47. 

 

11.2. Finansowanie przedsięwzięć 

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć przyczyniających się do zmniejszenia emisji CO2 - 

wpisanych do Planu niskiej emisji miasta Hrubieszów. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2018.  

Skala dochodów i wydatków miasta Hrubieszów w kolejnych latach 2017-2015 jest porównywalna  

i waha się w granicach 47-53 mln zł. Uchwalony budżet miasta Hrubieszów na 2015 rok przewiduje: 

dochody miasta w kwocie 53 353 164,00 zł; z tego dochody bieżące w kwocie 47 771 564,00 zł  

i dochody majątkowe w kwocie 5 581 600,00 zł; wydatki budżetu miasta w kwocie 52 992 925,00 zł  

z tego wydatki bieżące w kwocie 44 325 365,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8 667 560,00 zł. 

nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 360 239,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych 

kredytów i pożyczek długoterminowych. Przewidywany stan zadłużenia miasta z tyt. zaciągniętych 

pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów na koniec 2015 r. wyniesie 20 021 750 zł, co stanowi 37,53% 

planowanych dochodów budżetu na 2015 r., a planowana spłata odsetek łącznie ze spłatą rat 

kredytowych stanowi 7,42% planowanych dochodów.  

Od 01 stycznia 2014 r. w finansach publicznych obowiązuje dopuszczalny indywidualny wskaźnik 

zadłużenia j.s.t. określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (uofp). Wskaźnik ten - liczony 

jako stosunek planowanej na rok budżetowy łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz 

wykupów papierów wartościowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów 

ogółem budżetu w danym roku budżetowym - nie może być większy niż stosunek osiągniętej 

nadwyżki budżetowej do dochodów ogółem, liczony jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich 

lat poprzedzających dany rok budżetowy: Wskaźniki ten liczony jest wg wzoru:  
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gdzie:  

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których 

mowa w art.89 ust 1.pkt.2-4 oraz art.90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na 

cele określone w art. 89 ust 1 pkt. 2-4 oraz art.90, 

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust.1  

 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 

ust.1. i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, 

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 

Db – dochody bieżące, 

Sm – dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb – wydatki bieżące, 

n rok budżetowy na który ustalana jest relacja, 

n-1 rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.  

W znowelizowanej ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240) wraz z zmianami 

z 2015 r. poz. 238, 532, wkład samorządu niezbędny do realizacji inwestycji finansowanych ze 

środków unijnych nie jest wliczany do zadłużenia samorządu, pod warunkiem, że dofinansowanie 

unijne projektu wyniesie co najmniej 60%. 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych art. 243 uofp w 2015 r. wynosi 7,44%. Zatem 

miasto Hrubieszów mimo, że posiada teoretycznie możliwość zaciągania dalszych kredytów (do 60% 

planowanych dochodów), to jego roczne możliwości spłaty zobowiązań są praktycznie wyczerpane.  

Z uwagi na dopuszczalny wskaźnik rocznych spłat zobowiązań, możliwość zaciągnięcia nowych 

zobowiązań kredytowych pojawia się dopiero od 2018 r. (wskaźnik łącznej kwoty spłaty aktualnych 

zobowiązań 7,62% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,86%). W kolejnych latach, w miarę spłaty 

zobowiązań, możliwości te będą rosły. 

W ramach wydatków w 2015 r., ze środków własnych miasto na inwestycje przeznaczy 1 194 300 zł, 

(a więc tylko 2,25% wydatków), z czego: 

 na gospodarkę mieszkaniową 685 tys. zł, przewiduje się docieplenie budynków, wymianę instalacji 

c.o. i podłączenie budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 535 tys. zł, a 150 tys. zł na 

budownictwo socjalne;  

 na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 348,9 tys. zł; w tym na wymianę oświetlenia ulic 

331,9 tys. zł; 

 na przebudowę dróg 135,4 tys. zł.  

Należy więc przyjąć, że możliwości inwestycyjne miasta w kolejnych latach kształtować się będą na 

porównywalnym poziomie ok. 1,2 -1,5 mln. zł. 
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W tej sytuacji szansą na realizację inwestycji m.in. z zakresu obniżenia niskiej emisji w mieście są 

publiczne: 

 środki unijne o ile dofinansowanie projektu wyniesie co najmniej 60% jego wartości; 

 środki krajowe w granicach indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia gminy 

miejskiej. 

Pomoc publiczna 

Przy pozyskiwaniu środków publicznych na realizację przedsięwzięć, w zakresie m. in. ograniczenia 

niskiej emisji istotne znaczenie ma rodzaj udzielanej pomocy publicznej. 

Pomoc udzielana przez Państwo podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej. Z uwagi na fakt, 

że jest to dofinansowanie udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku i ma 

charakter selektywny, stawia beneficjenta w uprzewilejowanej pozycji wobec innych podmiotów. 

Każdorazowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu konieczne jest zdefiniowanie, czy 

przedsięwzięcie te objęte jest pomocą publiczną, czy też jest to projekt nieobjęty pomocą publiczną - 

a więc nie stwarzający zakłóceń konkurencji na rynku, lub nie wpływający na wymianę handlową 

miedzy Państwami Członkowskimi UE.  

Spośród działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wskazanych  

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w zasadzie nie objęte pomocą publiczną są:  

 projekty dot. szeroko pojętej termomodernizacji budynków, uwzględniające też instalację 

odnawialnych źródeł energii ale na potrzeby własne tego budynku, realizowane przez gminę 

wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe itp., 

 projekty związane z modernizacją oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy i realizowane 

przez gminę, 

 projekty dotyczące modernizacji dróg m.in. ścieżki rowerowe - które pośrednio zmniejszają 

intensywność ruchu samochodowego, a więc emisję spalin.  

Najistotniejsze obecnie obowiązujące akty prawne dot. pomocy publicznej to: 

Przepisy unijne  

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 

24.12.2013 r. str. 1.) 

- Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu 

(Dz. U. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. str. 1), 

- Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 

2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200, z 28.06.2014 r. str 1.), 

- Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.07.2013 r.), 

- Decyzja Komisji z dnia 20.12.2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust 2 traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w sprawie rekompensaty z tytułu 
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świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania 

usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L z dnia 11.01.2012 r. str. 8) 

Przepisy krajowe 

- Ustawa z dn.30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  

(Dz. U. z 2007 r. nr 59 poz. 404 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Infrastruktury w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej  

w zakresie efektywności energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 908). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony Środowiska  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 540). 

W nowej perspektywie 2014-2020 r., podobnie jak w latach poprzednich rozróżnia się: pomoc 

regionalną, pomoc horyzontalną i pomoc de minimis. 

Zgodnie z obowiązującą mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020, maksymalna intensywność 

pomocy regionalnej (liczona jako stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji 

brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) dla woj. lubelskiego wynosi 50%. 

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym przedsiębiorcom podwyższa się o 

20 punktów procentowych, a średnim przedsiębiorcom o 10 punktów procentowych. W nowej 

perspektywie finansowej 2014-2020 nie jest dozwolone udzielanie pomocy regionalnej w sektorze 

energetyki. W sektorze energetyki, w którym w większości zlokalizowane są projekty związane 

ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, stosowanie projektów 

związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) na skalę przemysłową, zastosowanie ma pomoc 

horyzontalna, a przy mniejszych projektach pomoc de minimis (równowartość dotacji do 200 000 

euro w ciągu 3-ch kolejnych lat).  

Zgodnie § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r., pomocą horyzontalną 

objęte są poniższe inwestycje związane z ochroną powietrza, tj.:  

2) inwestycje w odnawialne źródła energii lub produkcję biopaliw spełniających kryteria 

zrównoważonego rozwoju, 

3) inwestycje służące wytwarzaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo Energetyczne, 

4) inwestycje służące zmniejszeniu zużycia energii, 

5) inwestycje związane z ochroną powietrza, 

8) inwestycje związane z poprawą jakości paliw innych niż biopaliwa, 

9) inwestycje związane ze stosowaniem silników przyjaznych środowisku, 
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10) inne inwestycje służące zmniejszeniu uciążliwości przedsiębiorstwa dla środowiska. 

 W przypadku powyższych inwestycji koszt realizacji inwestycji i koszty eksploatacyjne realizowanej 

inwestycji porównuje się z inwestycją referencyjną, która stanowi wiarygodną i ekonomicznie 

racjonalną alternatywę dla inwestycji (inwestycja w energetykę konwencjonalną). 

Zdyskontowana wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną (horyzontalną) 

oblicza się ją jako różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przychodami i kosztami eksploatacyjnymi 

danej inwestycji i zdyskontowanymi przychodami i kosztami inwestycji referencyjnej. 

Intensywność pomocy horyzontalnej nie może przekraczać 60% tak wyliczonych kosztów 

kwalifikujących się do pomocy powiększonej o 20 punktów procentowych w przypadku małych 

przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw. 

W Gminie Miejskiej Hrubieszów inwestycje dot. ograniczenia niskiej emisji mogą być realizowane 

bezpośrednio przez gminę miejską, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe jak też 

przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie miasta. Większość realizowanych przedsięwzięć z zakresu 

ograniczenia niskiej emisji np. termomodernizacje budynków publicznych, czy też mieszkaniowych 

nie będzie wpływać na wymianę handlową i nie będą podlegać pomocy publicznej. Jednakże 

w przedsiębiorstwach, w których te inwestycje dot. obniżenia zużycia energii generują zyski, 

niezależnie od statusu własności podlegać będą ograniczeniom dopuszczalnej intensywności pomocy 

publicznej. Jaskrawym tu przypadkiem będzie Zakład Energetyki Cieplnej, w którym Gmina Miejska 

Hrubieszów posiada 100% udziałów. Przedsiębiorstwo to nie można zaliczyć do małych lub średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), z uwagi na fakt, że jest kontrolowane przez podmiot publiczny, a nie jest nim 

samorząd lokalny z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów euro oraz liczba 

mieszkańców poniżej 5 000 osób. 

Poniżej przedstawiono możliwe źródła pozyskania środków finansowych na realizację zadań 

w mieście Hrubieszów w zakresie ograniczenia zużycia energii wg dostępnych materiałów na dzień  

1 maja 2015 r.  

Regionalny Program Operacyjny woj. lubelskiego na lata 2014-2020 wg projektu „Szczegółowego 

opisu osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020” (projekt z 09 kwietnia 2015 r.). 

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Celem tej osi priorytetowej jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu terytorialnego  

Celem tego działania jest zapewnienie dywersyfikacji dostaw energii przy wykorzystaniu naturalnych 

uwarunkowań regionu. 

Benificjentami działania są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu 

posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki 

wyznaniowe. 

Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji: 

 - projekty nie objęte pomocą publiczną 85%, 
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 - projekty objęte pomocą publiczną zgodnie z przepisami pomocy publicznej.  

Typy projektów podlegających dofinansowaniu. 

 Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, 

 Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplonej, 

wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, dodatkowo także biogaz, 

energię wiatru i wody, 

 Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych 

przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, 

 Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło 

na potrzeby lokalne, niewymagające przesyłania jej na duże odległości, 

 Poprawa sprawności wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej 

kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), 

 Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji 

sieci). 

Do wsparcia kwalifikują się inwestycje jednostki, których moc mieści się w zakresie: 

 energia słoneczna do 2MWe/MWTh, 

 energia biomasy do 5 MWe/MWTh, 

 energia biogazu do 1 MWe, 

 energia wiatru do 5 MWe, 

 energia wodna do 5 MWe, 

 energia geotermalna do 2MWTh. 

Tryb wyboru projektów tryb konkursowy. 

Nabór wniosków : Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.  

Celem działania jest stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma 

jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu. Wspieranie działania ma zapewnić 

dywersyfikację dostaw energii oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu. 

Benificjentami działania są : 

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, 

- MŚP prowadzące działalność na terenie woj. lubelskiego. 

Typy projektów podlegających dofinansowaniu. 

- Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, 

- Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji, 
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- Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplonej, 

wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię 

wiatru i wody wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni 

dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, 

- Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło 

na potrzeby lokalne, niewymagające przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności 

wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji 

(kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), 

- Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji 

sieci). 

Do wsparcia kwalifikują się inwestycje jednostki, których moc mieści się w zakresie: 

 energia słoneczna do 2MWe/MWTh, 

 energia biomasy do 5 MWe/MWTh, 

 energia biogazu do 1 MWe, 

 energia wiatru do 5 MWe, 

 energia wodna do 5 MWe, 

 energia geotermalna do 2MWTh, 

Minimalny wkład własny  

 - projekty nie objęte pomocą publiczną 15%, 

 - projekty objęte pomocą publiczną zgodnie z przepisami pomocy publicznej.  

Tryb wyboru projektów tryb konkursowy, 

Nabór wniosków Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Oś Priorytetowa 5  

 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjnaOś Priorytetowa 5 

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. 

Celem jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zatem poszukiwane są wszelkiego 

rodzaju możliwości ograniczania zużycia energii przez bardziej racjonalne jej wykorzystanie i 

ograniczanie strat. Konsekwencją jest zmniejszenie kosztów wytwarzania produktów w 

przedsiębiorstwie. 

Typy projektów podlegających dofinansowaniu. 

 Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach, 

 Technologia odzysku ciepła wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego w ramach 

przedsiębiorstwa, 

 Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalające na odzysk 

i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego, 



„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-2020” 

 
Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 58a/89, 02-679 Warszawa  

123 

 Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii 

(energia elektryczna, ciepło, chłód, woda), 

 Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 

Beneficjentami działania są: 

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, 

- przedsiębiorcy MŚP. 

Maksymalny poziom dofinansowania:  

- projekty nie objęte pomocą publiczną 85%, 

- projekty objęte pomocą publiczną zgodnie z przepisami pomocy publicznej.  

Tryb wyboru projektów tryb konkursowy, 

Nabór wniosków Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

 Celem jest poprawa efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach gospodarki,w tym 

budownictwa, w budynkach użyteczności publicznej poprzez realizację wielokierunkowych 

i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach tj: ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, 

przygotowywaniu c.w.u. i oświetleniu pomieszczeń jak również wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych i niekonwencjonalnych.  

W związku z powyższym działania związane z modernizacją energetyczną budynków 

(wielorodzinnych budynków użyteczności publicznej, w tym także będących w zasobie JST) będą 

promowały jej kompleksowy wymiar (tzw. głęboka kompleksowa modernizacja oparta o system 

monitorowania i zarządzania energią). Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających 

efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana na podstawie audytu energetycznego 

(stanowiącego kluczowy element projektu). 

Typy projektów podlegających dofinansowaniu. 

 Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie j.s.t.  

(m.in. szkół, szpitali itp.), 

 Zmiana wyposażenia ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie 

efektywności energetycznej (ocieplenie obiektów, wymiana drzwi, okien, systemów grzewczych, 

wraz z wymianą systemów ciepła na OZE, 

 Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła 

m.in. jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej 

termomodernizacji budynków). 
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Benificjentami działania są: 

- jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne samorządu posiadające osobowość prawną, 

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną,  

- służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, 

- organizacje pozarządowe. 

Maksymalny poziom dofinansowania:  

 - projekty nie objęte pomocą publiczną 85%, 

 - projekty objęte pomocą publiczną zgodnie z przepisami pomocy publicznej.  

Warunki uwzględnienia dochodu - luka w finansowaniu  

Tryb wyboru projektów tryb konkursowy, 

Nabór wniosków : Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Działanie 5.3. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego  

Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii wszystkich sektorów gospodarki,  

w tym budownictwa, w sektorze mieszkaniowym poprzez realizację wielokierunkowych  

i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu 

ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń, jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych i niekonwencjonalnych.  

W związku z powyższym działania związane z modernizacją energetyczną budynków 

(wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym także będących w zasobie JST) będą promowały jej 

kompleksowy wymiar (tzw. głęboka kompleksowa modernizacja oparta o system monitorowania i 

zarządzania energią). Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 

energetyczną w danym budynku dokonywana na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego 

kluczowy element projektu). 

Typy projektów podlegających dofinansowaniu. 

 Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

 Zmiana wyposażenia ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie 

efektywności energetycznej (ocieplenie obiektów, wymiana drzwi, okien, systemów grzewczych, 

wraz z wymianą systemów ciepła na OZE), 

 Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła 

m.in. jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach k0mpleksowej głębokiej 

termomodernizacji budynków). 
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Benificjentami działania są: 

- jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne samorządu posiadające osobowość prawną, 

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną,  

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF), 

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

Tryb wyboru projektów tryb konkursowy, 

Nabór wniosków: Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Maksymalny poziom dofinansowania:  

 - projekty nie objęte pomocą publiczną 85%, 

 - projekty objęte pomocą publiczną zgodnie z przepisami pomocy publicznej.  

Warunki uwzględnienia dochodu - luka w finansowaniu  

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności  

Celem Działania będzie promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich. Wsparcie skierowane będzie do obszarów posiadających 

uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Nadrzędnym celem podjętych interwencji 

ma być poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie 

szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” na obszarach, gdzie 

występują ponadnormatywne poziomy stężenia PM10. Inwestycje mają przyczynić się do 

zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia emisji 

pyłu do atmosfery. 

Typy projektów podlegających dofinansowaniu. 

 Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej. 

 Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia.  

 Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie projektów wymienionych w pkt 1 i 2.  

 Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania 

mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.  

 Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów 

budownictwa pasywnego. 

Dotyczy pkt. 1) Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub 

ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte 

zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. 
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Limity ograniczeń  

 Projekty mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na 

danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferowane powinno być wsparcie udzielane 

poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) oraz instrumenty finansowe. Możliwość 

użycia instrumentów finansowych na tego typu projekty będzie przedmiotem oceny ex-ante 

zgodnie z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.  

 Zakres interwencji musi wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej.  

 Projekty powinny przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

 Wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji 

(o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).  

 Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych 

do dyrektywy2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

Benificjentami działania są: 

W ramach projektów wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych typów 

obszarów, do głównych grup beneficjentów należą:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, 

 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego), 

 służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego. 

Program Operacyjny „ Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” 

W ramach POIiŚ działania związane z ograniczeniem zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

będą: 

Priorytet inwestycyjny 4.III „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 

budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”.  

Benificjentami tego projektu będą: 

 Państwowe jednostki budżetowe, 

 Administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, 

 Spółdzielnie mieszkaniowe, 

 Wspólnoty mieszkaniowe. 
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W odniesieniu do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych priorytet dotyczyć będzie dużych projektów, 

których wartość przekracza 50 mln euro. 

Prawdopodobnie w Hrubieszowie nie będzie takich projektów. 

Program Operacyjny „Polska Wschodnia 2014-2020” - Szczegółowy opis osi priorytetowych 

Warszawa 31 marzec 2015 r.  

Program Polska Wschodnia 2014-2020 skupia się na inwestycjach dot. infrastruktury drogowej  

w miastach wojewódzkich i infrastruktury transportowej, w tym: Oś priorytetowa III - 

Ponadregionalna Infrastruktura kolejowa, który to dotyczyć może także miasta Hrubieszów. 

Program ten dotyczy modernizacji linii kolejowej, przebudowy sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz inwestycje w sterowanie ruchem kolejowym.  

Ponieważ beneficjentem tego priorytetu jest Zarządca Infrastruktury Kolejowej – PKP PLK S.A. jego 

realizacja pozostaje na szczeblu centralnym – poza obszarem interwencji lokalnych władz 

Hrubieszowa.  

Finansowanie inwestycji z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z NFOŚiGW 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii „PROSUMENT”. 

Najbardziej propagowaną obecnie formą wspierania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii dla 

mieszkańców jest program NFOŚiGW „Prosument”.  

Finansowanie działań z tego programu odbywa się w 3-ch liniach: 

1. bezpośrednio przez NFOŚiGW dla samorządów terytorialnych – wnioski powyżej 500 tys. zł 

dofinansowania, 

2. przez Bank Ochrony Środowiska S.A. dla klientów indywidualnych i spółdzielni mieszkaniowych 

i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw, 

3. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które zawarły umowy z NFOŚiGW. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach Programu PROSUMENT są przedsięwzięcia polegające na 

zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii 

elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych 

i spółdzielni mieszkaniowych oraz od lipca 2015 r. także dla przedsiębiorców.  

Zgodnie z ust.7.5 Programu dofinansowaniu podlegają: 

a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp, 

e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, 

f) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 

przeznaczone dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie jednostki samorządu 

terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego będącej beneficjentem programu. 
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Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 01.01.2015 r. do 31.12.2022 r., przy czym podpisanie 

umowy z kredytodawcą musi nastapic do 31.12.2020 r.  

 Intensywność dofinansowania: 

dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji 

wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji: 

 do 15% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w lit. a, b, c, 

a w okresie lat 2014 – 2015 do 20% dofinansowania, 

 do 30% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w lit. d, e, f, 

a w okresie lat 2014 – 2015 do 40% dofinansowania. 

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji o których mowa 

w ust.7.5 wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub 

połączenie źródła energii cieplnej z energią elektryczną, na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi: 

a) 100 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego 

na biogaz), 

a) 300 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla 

instalacji układu mikrokogeneracyjnego na Biogaz. 

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której 

mowa w ust. 7.5 pkt 4, na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi: 

a) 150 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na 

biogaz), 

b) 450 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla 

instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz. 

Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 1%. 

Okres kredytowania do 15 lat. 

Program określa warunki, które musza spełniać instalowane urządzenia oraz maksymalne 

jednostkowe koszty kwalifikowane tych instalacji, np.: 

 dla kolektorów słonecznych jest to kwota 2 500,00 zł /kW 

 dla systemów fotowoltaicznych 6 000,00 zł/kW, 

 dla kotłów z załadunkiem ręcznym 1 000,00 zł/kW 

 dla kotłów z załadunkiem mechanicznym 1 600 zł/kW. 

 W przypadku urządzeń produkujących energię elektryczną z fotowoltaiki o mocy do 3 kW, zgodnie 

z zapisami Ustawy o OZE istnieje możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej na podstawie 

taryf gwarantowanych w wysokości 0,64 do 0,76 zł za kWh, zaś Prosumenci, którzy zainwestują 

w instalację fotowoltaiczną od 3 do 10 kW otrzymaja taryfę w przedziale 0,49 - do 0,65 zł/ kWh. 

Aby jednak otrzymać wsparcie maksymalne Prosument będzie musiał przedstawić w Urzędzie 

Regulacji Energii odpowiednie wyliczenia. 
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Zaznaczyć należy, że od 01.01.2016 r. zgodnie z przepisami dot. pomocy publicznej nie można 

korzystać z dotacji na inwestycje i ze sprzedaży energii po preferencyjnych taryfach.  

Trzeba będzie dokonać wyboru: 

I wariant: inwestycja ze środków własnych lub z kredytu komercyjnego + taryfy gwarantowane; 

II wariant: inwestycja z uzyskaniem dotacji lub preferencyjnie oprocentowany kredyt + sprzedaż 

energii wg średniej ceny rynkowej + net metering (rozliczenie energii w półroczu: 

energia wytworzona minus energia zużyta). 

 W obu przypadkach jest porównywalny czas zwrotu inwestycji tj. kilkanaście lat. 

część 2a) „Prosument” linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii dla samorządów. 

Powyższa forma finansowania inwestycji realizowana jest dla samorządów terytorialnych, które 

występują zbiorczo w imieniu właścicieli obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy 

(wniosek o wartości min 0,5 mln zł).  

Wypłata transz pożyczki w formie zaliczek lub refundacji.  

Okres trwałości i rozliczania efektu ekologicznego 5 lat. 

część 2b) „Prosument” linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł poprzez bank 

Bankiem który podpisał umowę o realizacji tego programu jest wyłącznie Bank Ochrony Środowiska 

S.A. 

Obsługuje on klientów indywidualnych wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe 

zarządzające wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi. 

Warunki udzielenia kredytu są analogiczne jak powyżej opisane, przy czym: 

 wypłata kredytu następuje na podstawie faktur potwierdzających poniesienie kosztów 

kwalifikowanych, 

 dotację otrzymuje się po okresie potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego tj. po 3-ch latach 

od dnia zrealizowania przedsięwzięcia. 

część 2 c) „Prosument” linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Aktualnie NFOŚiGW zawarł umowy na finansowanie tego programu tylko z kilkoma wojewódzkimi 

funduszami. WFOŚiGW w Białymstoku nie prowadzi aktualnie tego programu, niemniej, udziela 

dopłat do kredytów udzielanych przez BOŚ na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 

typu prosumenckiego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.). Dotacja może wynosić do 30% kwoty udzielonego kredytu 

przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych brutto, tj. kosztów zakupu i montażu 

instalacji OZE. 
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Poprawa efektywności energetycznej 

Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania  

działania inwestycyjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania 

odnawialnych źródeł energii (minimalny efekt energetyczny 20%), 

termomodernizacja budynków i/lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii (minimalny efekt 

energetyczny 30%). 

Benificjenci: 

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające 

w Polsce. 

Warunki dofinansowania: 

Kredyt z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Dotacja dotyczy częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem 

banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. 

Dotacja udzielana jest (przy ustaleniu dopuszczalnej pomocy publicznej) w wysokości: 

10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej, 

10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji 

budynku/ów, 

15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona 

audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać 

z przeprowadzonego audytu energetycznego, 

dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia 

systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w ramach 

zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW. 

Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 

Korzyści programu dla gospodarstw domowych:  

dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji 

projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego, 

niższych kosztów eksploatacji budynku, 

podniesienia wartości budynku. 

Rodzaje przedsięwzięć: 

1) budowa domu jednorodzinnego; 

2) zakup nowego domu jednorodzinnego; 
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3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Przedsięwzięcie musi spełniać zaołożony standard energetyczny. 

Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo samodzielną część domu 

bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe beneficjenta, 

co najmniej w połowie powierzchni całkowitej. 

Wykaz banków z którymi NFOŚiGW zawarł umowy o współfinansowaniu: 

Bank Ochrony Środowiska S.A., 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 

Deutsche Bank PBC S.A., 

Getin Noble Bank S.A., 

SGB-Bank S.A., 

Bank Zachodni WBK S.A., 

Wysokość dofinansowania 

1) Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego 

zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji 

(EUco),  

2) Wysokość dofinansowania wynosi: 

• w przypadku domów jednorodzinnych: 

a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto; 

b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto; 

• w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: 

c) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto; 

d) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto. 

Beneficjenci 

1) osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do 

dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny. 

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: 

a) prawo własności (w tym współwłasność); 

b) użytkowanie wieczyste. 

2) osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: 

prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje 

albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który 

będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość, własność lokalu mieszkalnego. 

Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. 

Program Priorytetowy część 1) LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej  

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie 

emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków 

użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/kredyt-dom-energooszczedny
http://www.bankbps.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyty-hipoteczne/kredyt-na-budowe-domow-energooszczednych
https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/db-kredyt-mieszkaniowy/kredyt-mieszkaniowy-z-doplata-nfosigw.html?pm=submenu&pc=klienci-indywidualni-kredyt-mieszkaniowy-z-doplata-nfosigw
http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/kredyty/hipoteczne/kredyt-hipoteczny-eko/oferta
http://www.sgbbank.com.pl/dla_osob_prywatnych_kredyt_na_budowe_domow_energooszczednych_z_dotacja_NFOSiGW
http://www.bzwbk.pl/kredyty/kredyty-hipoteczne/kredyt-z-doplata-nfosigw/kredyt-z-doplata-nfosigw.html
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Rodzaje przedsięwzięć: 

Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko na budowie nowych budynków 

użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Formy dofinansowania 

Dotacja 

Pożyczka 

Beneficjenci 

podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, 

samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu 

terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych 

j.s.t. wskazanych w ustawach, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także 

kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych 

oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów. 

Intensywność dofinansowania  

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji 

dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. 

Wyróżnia się trzy klasy energooszczędności A, B i C w zależności od stopnia redukcji zapotrzebowania 

budynku na energię użytkową (Eu) i energię pierwotną (Ep) zgodnie z wartościami podanymi 

w poniższej tabeli.  

Klasa budynku Zmniejszenie 

zapotrzebowania 

budynku na energię 

użytkową (Eu) w 

odniesieniu do budynku 

referencyjnego 

(%) 

Zmniejszenie 

zapotrzebowania 

budynku na energię 

pierwotną (Ep) w 

odniesieniu do budynku 

referencyjnego 

(%) 

Dla dotacji: poziom 

dofinansowania kosztów 

dokumentacji 

projektowej i jej 

weryfikacji 

Dla pożyczki: 

poziom umorzenia 

pożyczki 

(%) 

1 2 3 4 

A  ≥ 60  ≥ 20  do 60  

B  ≥ 45  ≥ 15  do 40  

C  ≥ 30  ≥ 10  do 20  

Dofinansowanie w formie pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych budynków 

użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi: 
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 dla klasy A: do 1200 zł na 1 m2 powierzchni, 

 dla klasy B i C do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza 

w budynku. 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii 

Rodzaje przedsięwzięć: 

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących 

się w poniższych przedziałach i maksymalnym koszcie jednostkowym brutto kwalifikowanym do 

dofinansowania. 

 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj przedsięwzięcia 

Maksymalny jednostkowy koszt 

inwestycyjny brutto 

kwalifikowany do 

dofinansowania ze 

środków NFOŚiGW 

(w mln zł/MW) 

1 
elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej 

powyżej 40 kWe do 3 MWe 

6,0 

2 

systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej: 

powyżej 40 kWp do 200 kWp 

• powyżej 200 kWp do 1 MWp – na budynku 

• powyżej 200 kWp do 1 MWp – na gruncie 

 

8,0 

8,5 

6,0 

3 
pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – o 

zainstalowanej mocy cieplnej od 5 MWt do 20 MWt 

3,5 

4 

małe elektrownie wodne – o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 5 MWe 

do 1 MWe  

• powyżej 1 MWe 

 

12,0 

15,0 

5 

źródła ciepła opalane biomasą – źródła rozproszone o mocy: 

powyżej 300 kWt do 1 MWt bez układów 

przygotowania paliwa, kondycjonowania spalin, 

magazynowania ciepła 

 

• powyżej 300 kWt do 1 MWt z układami 

przygotowania paliwa, kondycjonowania spalin, 

magazynowania ciepła 

 

• powyżej 1 MWt do 20 MWt 

 

 

1,6 

 

 

 

6,0 

 

 

 

12,0 
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6 

wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem 

ciepła: 

wielkoformatowe kolektory słoneczne  

akumulator ciepła 

 

 

3,5 

0,3 

7 

biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego o 

mocy elektrycznej: 

powyżej 40 kWe do 100 kWe 

• powyżej 100 kWe do 300 kWe 

• powyżej 300 kWe do 2 MWe 

oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem 

wprowadzenia go do sieci 

gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej 

 

 

 

 

25,0 

20,0 

16,0 

8 

wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na biomasę o mocy 

elektrycznej: 

powyżej 40 kWe do 500 kWe 7,0 

• powyżej 500 kWe do 5 MWe 15,0 

• dla układów ORC 

 

 

 

7,0 

15,0 

20,0 

Formy dofinansowania – Pożyczka 

Nabór ciągły od 17.04.2015 r. do 29.12.2015 r.  

Intensywność dofinansowania 

dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych zastrzeżeniem dopuszczalnej 

intensywności pomocy publicznej (pomoc de minimis i pomoc horyzontalna). 

Istnieje też możliwość udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej). 

Warunki dofinansowania 

kwota pożyczki: do 40 mln zł, wypłata transz pożyczki w formie refundacji. 

Oprocentowanie  

WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku). 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  

WFOŚiGW w Lublinie współfinansuje przedsięwzięcia zmierzające do ochrony powietrza 

atmosferycznego na terenie województwa. Jako priorytetowe przedsięwzięcia traktuje: 

ograniczenie niskiej emisji szczególnie w obszarach, gdzie wykazano przekroczenia pyłów PM2,5 

i PM10, budowę odnawialnych źródeł energii, działania zmierzające do ograniczenia emisji do 

powietrza i oszczędności energii podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zakłady 

przemysłowe, zakłady energetyki zawodowej i inne. 

Na powyższe przedsięwzięcia, WFOŚiGW udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnie 

oprocentowanych pożyczek do 80% całkowitego kosztu zadania.  
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Oprocentowanie w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli jest stosowane przy udzielaniu pożyczek 

na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii. 

Oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli jest stosowane przy udzielaniu pożyczek 

na przedsięwzięcia realizowane przez: 

- jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki będące w 100% ich własnością; 

- samorządowe jednostki budżetowe i inne podmioty tworzone na podstawie ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.); 

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Dla pozostałych podmiotów gospodarczych stosuje się oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli. 

Okres spłaty pożyczek wynosi do 8 lat, a w przypadku udzielenia pożyczki, której wartość przekracza 

2.000.000 zł okres kredytowania może być wydłużony, jednak nie więcej niż do lat dziesięciu.  

Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek beneficjenta 

w wysokości: 

- do 25 % wypłaconej kwoty pożyczki - jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym 

publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz samorządowym jednostkom budżetowym i innym 

podmiotom tworzonym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), 

- do 15 % wypłaconej kwoty pożyczki pozostałym podmiotom.  

11.3. Monitoring 

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania „Planu”. Jednym z elementów 

wdrażania „Planu” jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie 

inwentaryzacja. Wiąże się to z dużym wysiłkiem oraz wysokim stopniem zaangażowania środków 

ludzkich i finansowych. Jest to jednak najskuteczniejsza metoda monitorowania efektywności działań 

określonych w „Planie”. Niezbędna jest w tym zakresie współpraca z następującymi podmiotami 

funkcjonującymi na terenie miasta:  

- przedsiębiorstwa energetyczne,  

- firmy i instytucje,  

- przedsiębiorstwa produkcyjne,  

- mieszkańcy,  

- przedsiębiorstwa komunikacyjne.  

Ponadto należy kontynuować i rozwijać system monitoringu zużycia energii i paliw w obiektach 

bezpośrednio zarządzanych przez Miasto i placówki podległe.  

Wskaźnikami efektywności działań określonych w „Planie” będą dane dotyczące:  

 ilości termomodernizowanych budynków wraz z zakresem, 

 ilość nowych przyłączy do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 ilości zainstalowanych/wybudowanych instalacji OZE, 

 ilości wymienionych źródeł ciepła z podaniem rodzaju paliwa, 
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 ilość wymienionych lamp ulicznych z podaniem parametrów, 

 zużycie energii elektrycznej i cieplnej,  

 ilość dostarczonej wody i odebranych ścieków, 

 masa odpadów przekazanych do składowania, 

 ilość indywidualnych odbiorców, którzy korzystają z OZE (np. zainstalowali kolektory słoneczne), 

 ilość i rodzaj akcji edukacyjnych przeprowadzonych na terenie miasta.  

Gmina Miejska Hrubieszów nie jest zobowiązana do przedkładania co dwa lata raportu z jego 

wdrażania, natomiast dzięki interaktywnej bazie danych ma możliwości monitorowania rezultatów 

realizacji planu na cele sprawozdawcze. W najbliższym czasie na szczeblu krajowym planuje się 

opracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących monitoringu i raportowania, który będzie 

pomocny dla jednostek samorządu terytorialnego. 
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12. Podsumowanie 

1. Opracowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015-

2020” odpowiada wymaganiom postawionym przez Zleceniodawcę – Gminę Miejską Hrubieszów  

i zawiera treść niezbędną dla tego typu dokumentu.  

2. Podstawą do realizacji PGN były zebrane z obszaru miasta i opracowane przez Wykonawcę dane  

i informacje dla bazowego roku 2007 dotyczące wartości zużycia paliw i energii i ich struktury  

w rozbiciu na poszczególne grupy odbiorców, co pozwoliło przeprowadzić inwentaryzację emisji 

CO2 do atmosfery w mieście w oparciu o uzyskany bilans energetyczny miasta. 

3. W oparciu o przeprowadzoną analizę dokumentów planistycznych dla miasta, zapisów 

w planach energetycznych oraz trendów społeczno-gospodarczych miasta stworzono scenariusz 

rozwoju infrastruktury Gminy Miejskiej Hrubieszów do 2020 roku, na podstawie którego 

określono prognozę stanu zużycia paliw i energii w 2020 roku w sytuacji bez podjęcia działań 

ukierunkowanych na redukcję emisji CO2 w mieście. 

4. Zarówno inwentaryzacja emisji CO2 dla roku bazowego - 2007 jak i prognoza dla roku 2020 

została wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów określonymi w dokumencie  

„Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”. 

5. Wyróżniono następujące rodzaje odbiorców na terenie miasta: budownictwo mieszkaniowe,  

w tym budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, budownictwo użyteczności publicznej, 

handlowo-usługowe i przemysłowe, transport, oświetlenie uliczne.  

6. Dla roku bazowego 2007, stanu obecnego i perspektywy do roku 2020 określono następującą 

ilość i strukturę emisji CO2 w mieście: 

Rodzaj 
Rok 

2007 2014 2020 

Całkowita emisja z terenu Hrubieszowa, w tym:  101 801 80 851 78 435 

 Budownictwo 53 788 42 810 41 180 

 transport 10 732 10 732 10 732 

 gospodarka wodno-ściekowa 242 281 281 

 gospodarka odpadowa 3 225 2 671 2 833 

 oświetlenie uliczne  1 010 1 010 429 

 energia elektryczna bez oświetlenia ulic 32 805 23 347 22 981 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

7. Ustalono, że do roku 2020 możliwe jest obniżenie emisji CO2 o 23 366 Mg/rok w stosunku do 

roku bazowego 2007. Większość redukcji została już osiągnięta dzięki znacznemu wzrostowi 

wykorzystania gazu ziemnego kosztem spalania węgla. Do roku 2020 planuje się ograniczenie 

emisji o dodatkowe 2 416 Mg w stosunku do roku 2014, określającego stan obecny. Aby 

osiągnięcie tej dodatkowej emisji było możliwe, w planie działań zaplanowano realizację 

różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których efekt ekologiczny 

określono na 2 405,3 Mg. Jest to nieznacznie mniej niż planowana wielkość 2 416 Mg, jednak 

należy mieć na uwadze, że nie dla wszystkich planowanych działań określenie efektu 
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ekologicznego było możliwe np. na ograniczenie wartości emisji przyczynią się również 

działania edukacyjne. 

8. Sektorem, w którym mogą wystąpić największe potencjalne oszczędności ciepła jest 

budownictwo oraz zużycie energii elektrycznej. 

9. Na bazie działań potencjalnych wybrano i przewidziano do realizacji w niniejszym PGN 

działania obejmujące te grupy użytkowników i odbiorców energii, dla których działania mogą 

być przedmiotem oceny, monitoringu i ewaluacji ze strony władz miasta. Takimi głównymi 

grupami użytkowników są: 

- budynki, 

- transport, 

- oświetlenie ulic. 

Dodatkowo wzięto pod uwagę obok w/w działań inwestycyjnych także działania nieinwestycyjne,  

o charakterze promocyjno-szkoleniowym, planistycznym i organizacyjnym pozwalającym 

władzom miasta prowadzić właściwą, ze względu na cel działań zawartych w PGN, politykę 

w zakresie planowania przestrzennego, zamówień publicznych, gospodarki energetycznej dla 

promowania oszczędności paliw i energii, stosowania paliw odnawialnych i OZE. 

10. W wyniku realizacji działań objętych PGN planuje się do 2020 roku osiągnąć następujące 

jakościowe rezultaty w odniesieniu do roku bazowego i użytkowników objętych PGN: 

- obniżenie emisji CO2, 

- obniżenie zużycia ciepła w mieście, 

- obniżenie zużycia energii elektrycznej, 

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych. 

11. Planowane całkowite koszty działań przewidzianych w PGN wyniosą min. ok. 25 mln PLN 

12. Celem w perspektywie do roku 2020 jest ograniczenie emisji CO2 o 23% w stosunku do roku 

bazowego 2007. Planowany efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 do roku 2020  

w stosunku do roku bazowego o 23% oznacza zmniejszenie jego emisji o 23 366 Mg/rok. 

Wielkość tą określono na podstawie już dokonanych przez Miasto i jednostki mu podległe 

działań, a także przy uwzględniu przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2020. 

Przyjęty cel jest wyższy od celu minimalnego, który powinien wynosić 20% w stosunku do roku 

bazowego. 

13.  W chwili obecnej wykorzystanie OZE w mieście Hrubieszów jest na pomijalnie małym poziomie. 

Stąd też w niniejszym Planie zapisanie szereg działań skutkujących wzrostem wykorzystania 

energii ze słońca poprzez budowę kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Przyjętym 

celem do roku 2020 jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w mieście 

Hrubieszów o 600 MWh rocznie. 

14.  Planowany efekt energetyczny redukcji zużycia energii końcowej w mieście do roku 2020 

w odniesieniu do roku bazowego 2007 wynosi ok. 20 tys. MWh, do czego w największym stopniu 

przyczynia się spadek zużycia energii elektrycznej, a także działania termomodernizacyjne  

i związane z wymianą źródeł ciepła. Przewidziane do realizacji na lata 2015-2020 zadania 

powinny spowodować spadek zużycia energii finalnej o 5 470 MWh. Jako cel do roku 2020 
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przyjęto ograniczenie zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego  

o 10%. 

15. Proponuje się powołanie przy Burmistrzu Miasta, koordynatora lub jednostki, która 

odpowiedzialna będzie za realizację zadań zapisanych w przedmiotowym PGN. Koordynacja 

polegała będzie na:  

- nadzorze nad realizacją działań objętych PGN,  

- monitorowaniu działań, 

- aktualizacji bazy danych dotyczących przedmiotów działań, 

- ewaluacji działań,  

- sporządzaniu w cyklu co najmniej dwuletnim raportów o stanie realizacji PGN w mieście 

i uzyskiwanych efektach jego wdrażania. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. Mapa lokalizacji Miasta  

2. Mapa układu komunikacyjnego Miasta 

3. Mapa miejskiej sieci ciepłowniczej 

4. Mapa systemów grzewczych zabudowy Miasta 

oraz  

Baza inwentaryzacyjna oraz zestawienie ankiet w formie elektronicznej. 


