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1.

Streszczenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne gminy Łobez, a także zobowiązania Polski dotyczące
redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, Gmina Łobez na mocy Uchwały nr

XXXIV/339/13 z dnia 30 października 2013 r. przystąpiła do opracowania i wdrażania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest gminnym dokumentem strategicznym, którego
zasadniczym celem jest opracowanie strategii obniżenia emisji gazów cieplarnianych ze źródeł
pierwotnych i wtórnych zlokalizowanych na terenie gminy. Dokument ten zawiera zestaw działań
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
poprzez: podniesienie efektywności energetycznej budynków, zwiększenie mocy instalacji
odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyczynia się do realizacji celów na 4 poziomach: Unii Europejskiej,
krajowym, regionalnym i lokalnym. Na poziomie unijnym i krajowym, dokument ten przyczynia się do
osiągnięcia celów związanych z pakietem klimatycznym. Na poziomie regionalnym, działania zawarte
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej powinny wpływać dodatkowo na poprawę jakości powietrza
w obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń
w powietrzu zanieczyszczeń określonych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego z dnia
11 czerwca 2008 r. i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza
dla Europy (CAFE, zwanej „Dyrektywą CAFE”).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z 4 części. W pierwszej części (rozdziały 3 i 4)
przedstawiona jest analiza społeczno-gospodarcza oraz środowiskowa (ze szczególnym naciskiem na
gospodarkę niskoemisyjną) gminy Łobez. Dane zgromadzone w tej części były podstawą do dalszych
prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. W drugiej części (rozdziały 5 i 6) omówiono bazową
inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych wraz z identyfikacją obszarów problemowych. Zgodnie z
zebranymi danymi z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Łobez, nie stwierdzono emisji innych
gazów cieplarnianych niż dwutlenek węgla. Możliwym do skwantyfikowania źródeł innego gazu
cieplarnianego (metanu) są jedynie odpady organiczne. Są one natomiast utylizowane w ośrodkach
leżących poza obszarem gminy. Wobec powyższego w inwentaryzacji skoncentrowano się wyłącznie
na emisji dwutlenku węgla. Efektem tej części opracowania jest określenie wielkości i struktury emisji
dwutlenku węgla ze źródeł pierwotnych i wtórnych na terenie gminy Łobez oraz wskazanie obszarów
problemowych, których poprawa jest możliwa z punktu widzenia gminy i interesariuszy Planu. Część
trzecia (rozdziały 7-11) jest w zakresie zbliżona do strategii gminy w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej. Określa misję oraz cele gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zwracając uwagę
na ich spójność z innymi dokumentami strategicznymi oraz na komunikację z mieszkańcami Gminy w
zakresie niskiej emisji. W części tej zdefiniowano również plan działań wraz z systemem wdrażania,
monitoringu i oceny efektów. Część czwarta (rozdział 12) jest poświęcona strategicznej ocenie
oddziaływania Planu na środowisko.
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2.

Ogólna koncepcja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na
podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Łobez. Istotą Planu jest osiągniecie
korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających
emisje gazów cieplarnianych. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych
i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Cele te powinny być:






konkretnie określone,
mierzalne,
ambitne,
realne,
określone w czasie.

Nadrzędnym powodem tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji CO 2 do
atmosfery, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza
kierunki działania w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, mających na celu
zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Określa również w jaki sposób gmina ma osiągnąć założone
efekty w konkretnych ramach czasowych, stosując odpowiednie metody zarządzania energią. Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej ujmuje opis planowanych inwestycji, sposób ich finansowania oraz
metodę monitoringu na okres co najmniej 2014 – 2020, z możliwością wydłużenia perspektywy
czasowej. PGN łączy w sobie w sposób kompleksowy założenia planów ochrony powietrza, działań
krótkoterminowych i równocześnie zapewnia spójność z wieloletnimi planami finansowymi gminy.
Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez było wykonanie
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy. Dzięki temu możliwa stała się
identyfikacja obszarów problemowych i analiza potencjalnych rozwiązań. Zakładane działania zostały
określone za pomocą mierników osiągnięcia celów, źródeł finansowania oraz planu wdrażania,
monitorowania i weryfikacji. Opracowany projekt dokumentu poddany został procedurze
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Główne cechy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:







nie może być traktowany jako dokument skończony,
zmienia się w czasie,
wymaga analizowania prowadzonych działań,
wymaga analizowania rozwoju gminy,
musi być monitorowany,
musi być aktualizowany.

Dlaczego warto posiadać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?
Posiadanie przez gminę PGN wiąże się z licznymi zaletami. Należą do nich przede wszystkim:
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zebranie w jednym opracowaniu danych dotyczących skutecznego zarządzania energią,
przedsięwzięć z zakresu energetyki, efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych
źródeł energii, ograniczenia emisji, gospodarki odpadami, rozwiązań w zakresie transportu
z uwzględnieniem jej możliwości budżetowych,



zwiększenie atrakcyjności gminy dla zewnętrznych inwestorów, dzięki poprawie wizerunku
władz samorządowych i zyskania miana gminy proekologicznej,



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może stanowić podstawę do sporządzenia założeń
gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, którego
konieczność sporządzenia wynika z Ustawy Prawo Energetyczne,



przygotowanie gminy do możliwości skorzystania ze środków w ramach nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, funduszy EOG, środków krajowych
dysponowanych przez NFOŚiGW.

Czytając zapisy projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz
projektu Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa
zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, należy stwierdzić, że dla działań realizowanych w
ramach priorytetów inwestycyjnych wdrażających cele tematyczne ochrony klimatu, podstawą
wsparcia będą dokumenty strategiczne gmin, spełniające wymogi strategii niskoemisyjnych. Jednym
słowem, aby gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania m.in. w zakresie termomodernizacji
budynków, transportu publicznego czy wdrażania OZE, musi posiadać Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej. W związku z tym odpowiednie zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów
pod względem środowiskowym ma bardzo duże znaczenie w kontekście ubiegania się
o dofinansowanie, które przyznawane będzie przede wszystkim według kryteriów efektywności
kosztowej w powiązaniu z efektem ekologicznym.
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3.

Podstawy prawne do sporządzenia PGN-u

Konieczność sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz realizacji przedsięwzięć opisanych w
Planie wynika przede wszystkim z postanowień:
1) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r.
(ratyfikowana przez Polskę 16 czerwca 1994 r.),
2) uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997 r. (ratyfikowany przez Polskę 2 grudnia 2002 r.)
oraz
3) Pakietu Klimatyczno-Energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008
roku.
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) to umowa międzynarodowa
określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Przyczyną podpisania konwencji,
była wspólna wola stron do podjęcia zdecydowanych działań mających chronić system klimatyczny
dla obecnego i przyszłych pokoleń. Początkowo konwencja nie zawierała jakichkolwiek wiążących
nakazów dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z czasem ustanowiono odpowiednie
protokoły wprowadzające limity emisji.
Najważniejszym dokumentem jest protokół z Kioto z 1997 r. Protokół ten sprecyzował zadania stron
Konwencji w zakresie ograniczania antropogennych oddziaływań na klimat Ziemi,
w szczególności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GC). Ustanowił on ramy czasowe
do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez kraje Aneksu I oraz wiążące cele redukcyjne,
do osiągnięcia w ramach uzgodnionego okresu rozliczeniowego. Zgodnie z tym, państwa wymienione
w Aneksie I do Konwencji Klimatycznej zobowiązały się do redukcji 6 gazów cieplarnianych
do atmosfery przynajmniej o 5% w latach 2008-2012 w stosunku do tzw. roku bazowego 1990. Polska
została zobowiązana do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 6% w stosunku do roku bazowego
1988. Gazy objęte porozumieniem to: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, sześciofluorek
siarki, fluorowęglowodory, perfluorowęglowce. Protokół z Kioto wszedł w życie 16 lutego 2005 r.
W Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym 2020 (nazwanym pakietem „3 x 20”), który został przyjęty
przez Parlament Europejski oraz przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej w 2008 r.,
przedstawiono główne kierunki redukcji emisji. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej odnosi się do
powyższej inicjatywy, w której zdefiniowano następujące cele:
– zmniejszenie
z 1990 r.,

emisji

gazów

cieplarnianych

– zwiększenie udziału energii ze źródeł
w bilansie energetycznym UE (dla Polski 15%),

o

20%

w

odnawialnych

2020

r.

do

20%

w

porównaniu
w

2020

r.

– podniesienie o 20% efektywności energetycznej do 2020 r., czyli zredukowanie zużycia
energii końcowej, a także poprawa jakości powietrza na terenach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dozwolonych stężeń w powietrzu oraz na których
8
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realizowane są programy naprawcze ochrony powietrza (POP) i plany działań
krótkoterminowych (PDK).
Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w politykę
Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych
przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Niniejszy dokument umożliwi również spełnienie
obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej,
wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551
z późn. zm.).
Podstawą formalną opracowania Planu dla Gminy Łobez są uchwały Rady Miejskiej w Łobzie:
1) Uchwała nr XXXIV/339/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,
2) Uchwała nr XLVII/451/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia środków
z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Konkurs
nr 2/POIiŚ/9.3/2013.
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4.

Charakterystyka Gminy Łobez w kontekście gospodarki
niskoemisyjnej z uwzględnieniem dotychczasowych działań z nią
związanych

4.1. Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego Gminy Łobez
4.1.1. Podział administracyjny, położenie Gminy Łobez
Gmina Łobez to gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, położona
we wschodniej części powiatu łobeskiego nad rzeką Regą. Gmina Łobez graniczy od północy z gminą
Resko (powiat łobeski) i Świdwin (powiat świdwiński), od zachodu z gminą Radowo Małe (powiat
łobeski), od południa z gminą Węgorzyno (powiat łobeski) i od wschodu z gminą Drawsko (powiat
drawski) i Brzeżno (powiat świdwiński). Położenie gminy Łobez w powiecie łobeskim przedstawiono
na mapie 1, na terenie województwa zachodniopomorskiego na mapie 2, natomiast usytuowanie
gminy na mapie Polski na mapie 3.

Mapa 1. Położenie gminy Łobez w powiecie łobeskim

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82obeski
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Mapa 2. Powiat łobeski.

Źródło: https://www.google.pl/maps

Mapa 3. Umiejscowienie gminy Łobez na mapie Polski

Źródło: https://www.google.pl/maps

Gmina położona jest na Wysoczyźnie Łobeskiej i Pojezierzu Drawskim. Przez jej terytorium przepływa
rzeka Rega, granicę z gminą Brzeżno wyznacza Stara Rega, natomiast z gminą Węgorzyno Brzeźnicka
Węgorza i Reska Węgorza.
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Powierzchnia gminy wynosi 228 km2, z czego powierzchnia miasta Łobez wynosi 11,72 km2,
natomiast powierzchnia obszarów wiejskich 216,25 km2. Siedzibą gminy jest miasto Łobez, w jej skład
wchodzi 21 sołectw (Sołectwo Bełczna, Sołectwo Bonin, Sołectwo Dalno , Sołectwo Dobieszewo,
Sołectwo Grabowo, Sołectwo Karwowo, Sołectwo Klępnica, Sołectwo Łobżany, Sołectwo Meszne,
Sołectwo Niegrzebia, Sołectwo Poradz, Sołectwo Prusinowo, Sołectwo Rożnowo Łobeskie, Sołectwo
Rynowo, Sołectwo Suliszewice, Sołectwo Tarnowo, Sołectwo Unimie, Sołectwo Worowo, Sołectwo
Wysiedle, Sołectwo Zagórzyce, Sołectwo Zajezierze), w których znajduje się 30 miejscowości.
Gmina ma charakter rolniczo–przemysłowy. Obszary leśne zajmują obszar 37%, natomiast użytki
rolne 56%. Główną branżą gospodarki jest przetwórstwo rolno–spożywcze. Na terenie gminy
przeważają małe i średnie gospodarstwa rolne. Średnia wielkość gospodarstwa to 20 ha. Rolnictwo
opiera się przede wszystkim na uprawie zbóż, w mniejszym stopniu na uprawie ziemniaka. Dużą rolę
odgrywają prace na plantacjach truskawek i innych roślin plantacyjnych, także roślin leczniczych.
Hodowla zwierząt gospodarskich stanowi już wyjątek, natomiast ważnym elementem jest tutaj
odłowy karpi, w stawach w Boninie, Prusinowie i Łobzie.

4.1.2. Demografia
Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2014, gmina Łobez
zamieszkiwana jest przez 14 283 osób, z tego na terenie miasta – 10 409 osób (około 73 %), na
terenie wiejskim – 3 874 osoby (około 27 %). Gmina Łobez charakteryzuje się dosyć wysokim
wskaźnikiem gęstości zaludnienia w województwie zachodniopomorskim. Wskaźnik gęstości
zaludnienia w gminie Łobez wynosi 63 osoby na 1 km2, w mieście Łobez 811 osób na 1 km2, a na
obszarze wiejskim 18 osób na 1 km2 (w powiecie jest to 36 osób, w województwie – 76 osób,
w Polsce 124 osoby).
Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczącą zmianę w wielkości populacji w gminie Łobez.
Od 2008 r. do 2010 r. liczba ludności wzrosła o 187 osób, jednak od 2010 r. liczba ta zaczęła spadać.
Podstawowe informacje o danych demograficznych gminy Łobez w latach 2008-2014 zostały
przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Dane demograficzne Gminy Łobez w latach 2008 – 2014
Ogółem
Rok

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

2008

14 353

6 924

7 429

2009

14 320

6 889

7 431

2010

14 540

7 011

7 529

2011

14 514

7 099

7 415
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Ogółem
Rok

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

2012

14 455

7 029

7 426

2013

14 356

7 036

7 320

2014

14 283

7 031

7 252

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Gminy Łobez 2013-2020 oraz
http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_lobeski/gmin
a_lobez.pdf oraz http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.

Wykres 1. Gęstość zaludnienia na 1 km2w gminie Łobez, powiecie Łobeskim, województwie
zachodniopomorskim, w Polsce

Wskaźnik gęstości zaludnienia os./km2
140
120
100
80

60
40
20
0

Gmina Łobez

Powiat Łobeski

Województwo
Zachodniopomorskie

Polska

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując dane demograficzne w okresie 2008 – 2014 można zauważyć starzenie się społeczeństwa.
Obecnie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 2 091 osób, w wieku produkcyjnym 9 537
osób, natomiast w wieku poprodukcyjnym 2 655 osób.
W ciągu ostatnich lat liczba osób w wieku poprodukcyjnym znacząco wzrosła. Biorąc pod uwagę
obserwowane od lat tendencje demograficzne, należy się spodziewać pogłębienia tego zjawiska.
Podobną tendencję można zaobserwować w powiecie łobeskim i województwie
zachodniopomorskim, co przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
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2014

W wieku przedprodukcyjnym

W wieku produkcyjnym

W wieku poprodukcyjnym

16,7

68,2

15,1

15,4

67,5

17,1

Gmina Łobez

%

15,8

69,3

14,9

18,3

64,2

17,5

W wieku poprodukcyjnym

W wieku poprodukcyjnym

%

W wieku produkcyjnym

W wieku produkcyjnym

powiat łobeski

W wieku przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
(17 lat i mniej),
produkcyjnym i
poprodukcyjnym wg
płci

W wieku przedprodukcyjnym

2013

Jednostka miary

2008

18,5

63,5

18,0

14,6

66,7

18,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Saldo migracji ogółem w 2014 roku w gminie Łobez jest na poziomie ujemnym i wynosi -69 osób,
wykres poniżej pokazuje saldo migracji w latach 2009 - 2013. Rok 2014 w porównaniu z rokiem
poprzedzającym przyniósł niewielki wzrost salda migracji.

Wykres 2. Saldo migracji ludności na pobyt stały

Źródło:http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_lobes
ki/gmina_lobez.pdf

Analizując kolejny wskaźnik, którym jest stan bezrobocia, liczba zarejestrowanych bezrobotnych
na koniec 2013 r. wynosiła 1 046 osób, z czego 53,3% to kobiety. Wybrane dane o rynku pracy w
gminie Łobez i powiecie łobeskim przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Wybrane dane o rynku pracy w 2013 r.
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Dane

Powiat

Gmina

Pracujący a
5087
2155
Bezrobotni zarejestrowani
3270
1046
Kobiety bezrobotne zarejestrowane
52,5
53,3
[%]
Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
13,4
11,4
produkcyjnym w %
Udział zarejestrowanych bezrobotnych
kobiet w liczbie kobiet w wieku
15,5
13,0
produkcyjnym w %
a - Dame dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie
Źródło:http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_lobes
ki/gmina_lobez.pdf

Wskaźnik bezrobocia w powiecie łobeskim na koniec 2012r. wynosił 13,9%, natomiast na koniec
2013r. wskaźnik ten wynosił już 13,3%. W gminie Łobez wskaźnik bezrobocia w 2012r. wynosił 12,5%,
w 2013r. wskaźnik spadł do 11,2%, jest to najniższy wskaźnik bezrobocia w powiecie. Nie
we wszystkich gminach powiatu można zauważyć tendencję spadkową. Szczegółowe dane zostały
przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Bezrobocie w gminach powiatu łobeskiego w 2012 i 2013 r.

Powiat/gmina

Ogółem

Z prawem do
zasiłku
Razem
Kobiety
2012
649
273
93
49
201
97

Razem

Kobiety

Łobeski
Dobra (m.-w.)
Łobez (m.-w.)
Radowo Małe
(wiejska)
Resko (m.-w.)
Węgorzyno (m.-w.)

3 432
419
1 181

1 794
221
620

398

204

81

805
629

390
359

Łobeski
Dobra (m.-w.)
Łobez (m.-w.)
Radowo Małe
(wiejska)
Resko (m.-w.)
Węgorzyno (m.-w.)

3 270
425
1 046

1 717
222
557

181
93
2013
416
54
145

323

161

840
636

405
372

Zamieszkali
na wsi
Razem
Kobiety

Wskaźnik
bezrobocia

1 972
226
461

1 035
115
246

13,9%
14,2%
12,5%

26

398

204

16,3%

63
38

454
433

225
245

15,1%
13,7%

167
26
59

1 873
232
417

989
112
225

13,3%
14,4%
11,2%

49

14

323

161

13,3%

99
69

40
28

477
424

235
256

15,9%
13,8%
15
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Źródło:http://www.wup.pl/images/uploads/II_DLA_INSTYTUCJI/statystyka_analizy_badania/analizy_i_opracow
ania/2013/Bezrobocie_rejestrowane_na_terenach_wiejskich_i_w_gminach_wojew%C3%B3dztwa_zachodniopo
morskiego_w_2013_roku.pdf

4.1.3. Walory przyrodnicze i rekreacyjne gminy Łobez
Szczególnym walorem przyrodniczym Gminy Łobez są duże kompleksy leśne, bogactwo jezior oraz
rzek. Gmina Łobez prezentuje się nietypowym pagórkowatym ukształtowaniem terenu, idealnie
nadającym się do uprawiania pieszej, konnej oraz rowerowej turystyki. Na terenie gminy znajdują się
specjalnie do tego przygotowane ścieżki rowerowe oraz kilkanaście szlaków przeznaczonych
do pieszej wędrówki, a także szlak kajakowy. Takie zasoby turystyczno-rekreacyjne sprzyjają
aktywnemu wypoczynkowi oraz propagowaniu zdrowego, sportowego stylu życia. W Gminie Łobez
znajdują się liczne zabytki, takie jak pałace oraz dworki.
Pomniki przyrody w Gminie Łobez:
 Lipa drobnolistna - obręb Zachełmie,
 Platan klonolistny - odręb Zachełmie,
 Dąb bezszypułkowy - przy drodze Unimie - Dobieszewo,
 Kasztanowiec zwyczajny - rosnący nad rzeką Mielnicą,
 Głaz narzutowy, na terenie starej Żwirowni w pobliżu miejscowości Przyborze.

ZABYTKI
Do zabytków mieszczących się na terenie gminy Łobez, do których chętnie przyjeżdżają turyści
odwiedzający gminę zaliczyć niewątpliwie można następujące obiekty:




Wzgórze Rolanda - pozostałości pomnika z I wojny światowej. Znajduje się ono
w południowo-zachodniej części miasta, w parku leśnym górującym nad łobeską nekropolią
zachowały się fragmenty kompozycji przestrzennej zaprojektowanej i wybudowanej
z rozmachem w latach 1925/26. Projekt finansowany z prywatnych darowizn poświęcony był
pamięci poległych na frontach I wojny żołnierzy – mieszkańców Łobza. Od stojącej niegdyś na
szczycie kolumny zwieńczonej figurą wspartego na mieczu germańskiego rycerza nosił nazwę
Wzgórza Rolanda (Zygfryda, Gotfryda). Pomnik wraz z postumentem mierzył sobie 10,5 m
i był widoczny z każdego punktu miasta.
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa- Kościół farny pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa, zbudowany w XV w. i odbudowany w 1949 r., późny gotyk; w prezbiterium
współczesne witraże.

Oraz inne zabytki na terenie Gminy Łobez:
Łobez
 domy mieszkalne o konstrukcji ryglowej z XVIII i XIX w.
 zespół pałacowo - parkowy z XIX w. na terenie SBS Stado Ogierów Łobez Sp. z o.o
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Wysiedle
 perła Ziemi Łobeskiej: kościół p.w. św. Trójcy, zbudowany przed 1580 r. z drewnianą wieżą,
wewnątrz cenne renesansowe wyposażenie z XVII w.: najwcześniejszy i najpiękniejszy na
Pomorzu ołtarz protestancki (1606 r.), chrzcielnica, ambona i empory kolatorskie - wszystko
bogato ozdobione scenami biblijnymi, są to przedstawienia typowe dla ewangelickich
programów religijnych; pojawiają się też treści prywatne - herby fundatorów; w podziemiach
krypta grzebalna.
 park podworski ze starodrzewem.
Dobieszewo
 kościół p.w. św. Mateusza, z kamienia nieciosanego, z XVI w., wewnątrz drewniany tryptyk z
XIII w.
 dzwon i dzwonnica drewniana z XVII w.
 dobrze zachowany poniemiecki cmentarz,
 przy drodze Dobieszewo - Unimie wiekowy dąb.
Bełczna
 kościół parafialny p. w. św. Piotra i Pawła, styl neogotycki z XVIII w, wewnątrz cztery witraże z
1914 r.
 pomnikowe cisy,
 zespól pałacowo-parkowy z XIX w,
 droga Bełczna - Klępnica obsadzona gruszami.
Klępnica
 największe w gminie jezioro - rynnowe o wydłużonym kształcie, otoczone lasem.
 pomnikowy dąb o obwodzie 425 cm.
 pałac w odbudowie z XIX w.

Łobżany
 dwór z 1880 r. o cechach renesansowych,
 przed dworem pomnikowe cisy,
 park podworski z olbrzymimi modrzewiami.
Worowo
 ryglowy kościół z 1707 r. p.w. Imienia Marii, z drewnianą wieżą.
Poradz
 ceglany wiatrak typu holenderskiego z XIX w.
Przyborze
 dobrze zachowany poniemiecki cmentarz.
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Karwowo
 ryglowy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z 1777 r.
 pomnikowy dąb.
 malownicze jezioro otoczone bukowym lasem.
Zachełmie
 pomnikowe dęby, na jednym z nich bocianie gniazdo,
 największy w gminie park podworski z pomnikami przyrody,
 aleja starych lip (droga Zachełmie - Meszne),
 góra Chełm (108,2 m n.p.m.).
Grabowo
 kościół z 1909 r., murowany, p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego,
 zespól pałacowo-parkowy z XIX w.
Rynowo
 dwór z 1890 r.
 park z ciekawym drzewostanem.
Zajezierze
 kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z kamienia łupanego, styl
neoromański,
 wzgórze morenowe, najwyższe w gminie - 139,3 m. n.p.m., z którego roztacza się piękny
widok na jezioro, wieś i lasy Pojezierza Drawskiego.

Zagórzyce
 kościół p.w. św. Marcina Bp. z XIX w., z kamienia nieciosanego, obok zabytkowa dzwonnica.
Bonin
 kościół z 1845 r.; wieża z barokowym chełmem z XVIII w.,
 pałacyk myśliwski z XIX w.,
 aleja starych dębów.
Źródło: www.lobez.pl/211-zabytki.html, www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

Na terenie Gminy Łobez znajdują się obszary objęte programem Natura 2000. Głównym celem
funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona
różnorodności biologicznej.
OBSZARY NATURA 2000 NA TERENIE GMINY ŁOBEZ
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1. Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi)
Kod obszaru: PLH320049
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa
Siedliskowa)
Obszar biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 14827,8 ha
Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Ostoja obejmuje dolinę rzeki Regi wraz z jej dopływami od miejscowości Świdwin, aż do jej ujścia
blisko miejscowości Trzebiatów. Rega jest jedną z najdłuższych rzek zachodniego Pomorza, należąca
do bezpośredniego zlewiska Bałtyku. W górnym biegu rzeka przepływa przez dobrze zachowane
torfowiska, wilgotne łąki a zbocza doliny porastają grądy i lasy bukowe. W okolicach miasta Łobza
rzeka przełamuje się przez wzgórza morenowe. W dalszym biegu rzeka przepływa przez łąki i tereny
uprawne z eutroficznym jeziorem Rejowickim. Malownicza dolina Regi zawdzięcza swoje duże walory
przyrodniczo - krajobrazowe różnorodności zbiorowisk, zwłaszcza tych charakterystycznych dla
naturalnych dolin rzecznych. Dolina Regi charakteryzuje się ponadto dużą różnorodnością rzadkich
i zagrożonych gatunków zwierząt. Rzeka i jej dopływy są doskonałym miejscem dla wędrówek
tarłowych łososia atlantyckiego oraz innych gatunków z rodziny łososiowatych. Niestety sama rzeka
przegrodzona jest w kilku miejscach zabudową hydrotechniczną, co powoduje, że na ponad 2/3
długości rzeki niedostępna dla ryb wędrownych.
2. Ostoja Ińska
Kod obszaru: PLB320008
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Obszar biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 87711 ha
Status formalny: Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska
Obszar ten na terenie gminy Łobez zajmuje 328,7 ha. Ostoja Ińska to obszar specjalnej ochrony
ptaków (Dyrektywa Ptasia) o randze europejskiej E 08. Na jej terenie występuje co najmniej 29
gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej
Księgi (PCK). W ostoi gniazduje ponad 140 gatunków ptaków. Jest to bardzo ważna ostoja bielika i
kilku innych gatunków drapieżnych, kilku gatunków kaczek i żurawia (>1% populacji krajowej).
W okresie lęgowym obszar zasiedla c. 10% populacji krajowej (C3) cyraneczki, gągoła
i krakwy, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: cyranka, gęgawa,
nurogęś, perkoz rdzawoszyi, samotnik, bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak stawowy, bocian czarny, kania
czarna (PCK), kania ruda (PCK), orlik krzykliwy (PCK), puchacz (PCK), rybitwa czarna, rybitwa
białowąsa (PCK), przepiórka, strumieniówka i zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7)
występują: bocian biały, derkacz, gąsiorek, lerka, muchołówka mała, trzmielojad, dzięcioł czarny,
perkozek, zausznik, łabędź niemy, płaskonos i srokosz. W okresie wędrówek występuje co najmniej
1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) następujących gatunków: bielik (30-35 osobników) i żuraw
(1800-2000 osobn.); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: łabędź krzykliwy (do 480
osobn.), cyraneczka (1000 osobn.), siewka złota (do 450 osobników), łęczak (do 800 osobników)
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i batalion (do 1200 osobników). Dobrze zachowane zbiorowiska roślinne zwłaszcza leśne, oprócz nich,
duże znaczenie przyrodnicze ma roślinność wodna i terenów podmokłych. Występują tu też cenne
zespoły roślinności łąkowej. Na terenie ostoi znajdują się stanowiska licznych storczykowatych.
Stosunkowo niska gęstość zaludnienia, niski stopień urbanizacji i uprzemysłowienia oraz odśrodkowy
układ hydrograficzny ostoi sprzyja zachowaniu i ochronie wartości przyrodniczych.
Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

JEZIORA
Na terenie gminy przeważają niewielkie, ale malownicze jeziora i oczka wodne ukryte wśród lasów,
często w dolinach rzecznych. Są to zazwyczaj formy pochodzenia polodowcowego. Największe to:
jezioro Klępnicko, jezioro Karwowo i jezioro Nowe Zajezierze. Jez. Karwowo położone w dolinie Regi,
w odległości 500 m od rzeki, jezioro Moszczenica, położone jest kilkaset metrów od wsi Unimie, 4 km
od Łobza. Powierzchnia akwenu to około 3,3 ha, długość - 1,1 km. Nad brzegiem znajdują się liczne
kładki dla wędkarzy. Kąpielisko z pomostem, zadaszeniami, miejscem na bezpieczne ognisko, leśnym
parkingiem i polem namiotowym wytyczone zostało na wschodnim brzegu jeziora. Akwen otoczony
jest malowniczym lasem bukowym, bogatym w zwierzynę i owoce runa leśnego.
Jezioro Miejskie (Dybrzno), oddalone jest od rogatek Łobza o około 1,5 km. Akwen o pow. 8 ha
położony jest wśród lasów i łąk. Tuż obok znajduje się grodzisko słowiańskie. Kąpielisko z pomostem i
polem namiotowym znajduje się w sąsiedztwie Stada Ogierów.
Klępnicko, największe w gminie jezioro o pow. 64 ha i maksymalnej głębokości 4,5 m, rozciąga się na
długości 2,3 km. Wypełnia rynnę polodowcową, będącą fragmentem doliny Mołstowej, Regi i Starej
Regi. Wzniesienia otaczające jezioro porasta mieszany las zasobny w grzyby.
Niewielkie jezioro Chełm o pow. 7 ha, położone w okolicach Unimia. Nad brzegiem tego jeziora
spotkać można roślinę jaką jest lobelia. To unikalna roślina, najcenniejszy gatunek florystyczny gminy
Łobez, objęty całkowitą ochroną. Jedyny wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Lobelii, roślinie
skąpożywnej, sprzyja oligotroficzny charakter jeziora (jezioro ubogie w substancje odżywcze z dobrze
natlenioną wodą). Projektowane jest objęcie akwenu ochroną rezerwatową. Jezioro otoczone jest
lasem sosnowo-dębowym. Nad brzegiem postawiono zadaszenia oraz wytyczono miejsce
na bezpieczne ognisko. Jest to wspaniałe miejsce do organizacji imprez okolicznościowych.
Pomiędzy Zachełmiem a Strzmielem położone jest jezioro Biały Zdrój (Duże, Strzmiele, Płytkie).
Znaczna część lustra wody zajęta jest przez trzcinowiska i roślinność mszarną. Dostęp do brzegu jest
bardzo utrudniony, gdyż jezioro otoczone jest w całości mokradłami i bagnami. Takie środowisko
sprzyja występowaniu specyficznych gatunków roślin i zwierząt, w szczególności ptaków.
Na obszarze gminy Łobez znajdują się zabytki oraz atrakcje turystyczne, które chętnie przyciągają
przyjeżdzających turystów. Warunki przyrodniczo-klimatyczne oraz dotychczasowe inwestycje na
terenie gminy potęgują walory gminy.
SZLAKI TURYSTYCZNE
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Na terenie gminy wytyczone i oznakowane są liczne szlaki: piesze, rowerowe, przyrodnicze,
kajakowe. Wszystkie prowadzą przez najciekawsze fragmenty okolic Łobza, umożliwiając poznanie
historii geologicznej najbliższej okolicy oraz świat flory i fauny.
Do najciekawszych zarówno pod względem turystycznym jak i architektonicznym należą następujące
szlaki turystyczne:
 Leśna Ścieżka Edukacji Ekologicznej - Leśna ścieżka edukacji ekologicznej, utworzona w 2000
r. piesza trasa o długości ponad 10 km łączy elementy turystyki i rekreacji z edukacją
ekologiczną. Ścieżka prowadzi przez park miejski oraz lasy i łąki, ciągnące się wzdłuż Regi aż
po okolice Unimia i śródleśnego jez. Chełm. Początek trasy to Polana Jahna, zlokalizowana
w dębowo-bukowym parku leśnym, u stóp zbocza zwanego „Łobeskimi Bieszczadami”,
będącego fragmentem doliny Regi, Na szlaku zbudowano kilkanaście punktów
dydaktycznych z tablicami informacyjnymi o przyrodzie i jej ochronie.
 Trasy rowerowe - Trasy rowerowe wytyczone zostały w 2002 r. z uwzględnieniem
najciekawszych miejsc krajobrazowo-przyrodniczych i architektonicznych w okolicach Łobza.
Szlaki nie są trudne i zapewniają aktywny wypoczynek dla całej rodziny. Prowadzą wśród
lasów, pól i jezior, przeważnie drogami polnymi i przecinkami leśnymi. Na trasach ustawiono
znaki rowerowe, tablice kierunkowe i plansze poglądowo-edukacyjne z opisem
najciekawszych obiektów. Szczególnie atrakcyjne i pożyteczne są dla miłośników przyrody,
szukających osobliwości przyrody, ciekawych krajobrazów i obiektów zabytkowych.
 Niebieski szlak rowerowy - obszar niebieskiego szlaku rowerowego: szlak rowerowy Łobez
(0 km) - Przyborze (10 km) - jezioro Karwowo (12,7 km) - Karwowo (14,5 km) - Smorawina
(17,6 km) - rzeka Mielnica (21,4 km) - jezioro Chełm (24,0 km) - Łobez (29,1 km). Szlak
wytyczono z myślą o prezentacji ciekawego tworu natury, jakim jest dolina rzeczna. Jest to
jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Ziemi Łobeskiej. Rzeka
tworzy głęboką dolinę o wysokich stromych zboczach, często porośniętą starymi lasami. Dno
doliny zajmują jeziora, liczne oczka wodne i starorzecza. Na trasie warto zwrócić uwagę na
głaz narzutowy i wzgórze lotniarzy w Przyborzu. W roku 2006 wytyczono łącznik o długości
3,3 km szlaku ze szlakami rowerowymi Nadleśnictwa i Gminy Resko. Oznaczony kolorem
niebieskim odcinek zaczyna się w okolicach jeziora Karwowo, gdzie ustawiona jest tablica
z opisami szlaków na terenie gminy Resko, a kończy się na polanie w pobliżu granic Gmin
i Nadleśnictw: Łobez i Resko.
 Zielony szlak rowerowy - obszar zielonego szlaku rowerowego: Łobez (0 km) - Unimie (4,4
km) - Zachełmie (7,5 km) - Meszne (9,5 km) - Strzmiele (10,7 km) - jezioro Piaski (19,4 km) Karnice (22,6 km) - Karwowo (25,5 km) - jezioro Chełm (35,8 km) - Łobez (41 km). Szlak
prezentuje osobliwości przyrody ożywionej Ziemi Łobeskiej. Na trasie warto zwrócić uwagę
na rezerwat przyrody, 6 drzew pomników przyrody i grodzisko słowiańskie. Rezerwat
przyrody Mszar nad jez. Piaski powstał dla ochrony torfowiska, tworzącego się w wyniku
zarastania zatoki, odciętej przez szuwary i zarośla wierzbowe. Szczególnie interesujące
są również kościół i zamek we wsi Strzmiele. Obok stoi kościół pw. Najświętszej Marii Panny
i św. Andrzeja. Zbudowany w stylu baroku w 1722 r. odbudowany od podstaw w 1995 r.
 Żółty szlak rowerowy: obszar żółtego szlaku rowerowego obejmuje: Zajezierze, kościół
parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XIX wieku Łobez (0 km) - Bonin (7,7 km) 21
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Cianowo (14,7 km) - Zajezierze (17,5 km) - Zagórzyce (20,7 km) - Wysiedle (25,7 km) Suliszewice (28,1 km) - Łobez (34,2 km). Szlak prezentuje zabytki sakralne parafii Łobez
i parafii Zajezierze. Na trasie mijamy cztery kościoły wiejskie. Szczególnie zwracamy uwagę
na świątynię pw. Świętej Trójcy w Wysiedlu z ciekawą ornamentyką sakralną, stanowiący
„perełkę” architektury manierystycznej. Za Boninem szlak przecina duży kompleks leśny.
 Czerwony szlak rowerowy: obszar czerwonego szlaku turystycznego obejmuje: Łobez (0 km) Świętoborzec (2,5 km) - Bonin (7,2 km) - Łobez (13,8 km). Szlak łączy ośrodki konne w Łobzie
i Boninie. Jest to krótka, łatwa trasa wytyczona leśnymi duktami. Przecina teren Stada
Ogierów w Łobzie oraz wieś Bonin, gdzie funkcjonują ośrodki konne.
 Trasa dla rowerów górskich: trasa ta obejmuje następujący obszar: Łobez (0,0 km)- Bonin (5,5
km) - Zbrojewo (17,2km)- Brzeźniak (20,3km)-Bonin Zakład Treningowy (28,7km)- Łobez 36,8
km. Szlak rowerowy trudny, przeznaczony do uprawiania turystyki rowerowej, jak również
do rozgrywania zawodów pod nazwą „Łobeski Maraton MTB”. Prowadzi drogami
i przecinkami leśnymi Nadleśnictwa Łobez, prezentując wspaniałe walory przyrodnicze
i geograficzne Ziemi Łobeskiej i Pojezierza Drawskiego na terenach gmin: Łobez , Węgorzyno
i skrawka gminy Drawsko Pomorskie. Trasa rozpoczyna się na ulicy Podgórnej (skrzyżowanie
z ul. Strumykową w Łobzie).
 Szlak kajakowy Reg i- Rzeka Rega stanowi jeden z najciekawszych szlaków kajakowych
w Polsce. Na całej niemal długości brzegi porasta las lub zadrzewienia łąkowe. Przeszkody
naturalne i sztuczne sprawiają, że często trzeba przenosić kajaki. W górnym biegu bystry
nurt rzeki i wąskie koryto czynią spływ nieco uciążliwym. Na tym odcinku Rega ma charakter
górski. Natomiast w dolnym biegu płynie leniwie szerokim korytem. Nad brzegiem odnaleźć
można dogodne miejsca do biwakowania. Spływ można rozpocząć w Świdwinie, Worowie,
Łobzie lub Tarnowie. Długość szlaku wynosi maks. 137 km.

4.1.4. Warunki klimatyczne
Klimat występujący na ziemiach łobeskich należy do umiarkowanego, morsko - kontynentalnego
regionu klimatycznego. Charakteryzuje się on dużą wilgotnością powietrza i średnią ilością opadów
(650 - 720 mm). Amplituda temperatur nie jest duża. Przejściowy charakter klimatu wpływa
na zmienność i kapryśność pogody. W klimacie ziemi łobeskiej wyróżniamy 6 pór roku: przedwiośnie,
wiosnę, lato, jesień, przedzimie, zimę. Średnia roczna suma temperatur wynosi 9,90C i w porównaniu
do zachodniej części województwa zachodniopomorskiego obszar powiatu jest nieznacznie
chłodniejszy.

4.1.5. Jakość i ochrona powietrza
Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego – TOM II
STREFA ZACHODNIOPOMORSKA, na terenie gminy Łobez zidentyfikowano obszar przekroczeń
w zakresie emisji stężeń dobowych Benzo(a)pirenu w stosunku do normy. Obszar oznaczony
zlokalizowany jest na terenie miasta Łobez oraz gminy wiejskiej Łobez i został oznaczony jako obszar
przekroczeń Zp11sZsB(a)Pa10. Obszar ten zajmuje powierzchnię 3067 ha i jest zamieszkiwany przez
ok. 10,8 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze
wszystkich typów źródeł wynosi 14,0 kg. Stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 2,8ng/m3.
W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa z indywidualnego źródła ogrzewania.
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Mapa 4. Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)O rok Zp11sZsB(a)Pa10 w strefie
zachodniopomorskiej.

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji
szczecińskiej, miasta Koszalin, strefy zachodniopomorskiej – TOM II STREFA ZACHODNIOPOMORSKA

Mapa 5. Przewagi typów emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Zp11sZpB(a)Pa10 w
strefie zachodniopomorskiej 2011 r.
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Źródło: Program Ochrony Powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji
szczecińskiej, miasta Koszalin, strefy zachodniopomorskiej – TOM II STREFA ZACHODNIOPOMORSKA

Poza Benzo(a)pirenem, przeprowadzane okresowo badania stanu zanieczyszczenia powietrza nie
wykazują przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń średniodobowych substancji gazowych i
pyłów.
Na terenie gminy nie występuje przemysł powodujący zanieczyszczenie atmosfery. Zagrożeniem dla
czystości powietrza są przede wszystkim emisje z kotłowni zakładowych i palenisk domowych.
Są one również wymieniane jako główne źródło emisji Benzo(a)pirenu w Programie Ochrony
Powietrza.

4.1.6. Zabudowa
Ogółem na terenie Gminy Łobez znajduje się 4.896 lokali mieszkalnych (stan na 2013 r.),
z czego 65% usytuowanych jest w mieście, pozostałe 35% stanowią lokale znajdujące się na
obszarze wiejskim. Zabudowa mieszkaniowa znajdująca się na terenie Gminy Łobez jest
stopniowo modernizowana, odnawiana i remontowana przez co z roku na rok podnosi
się standard mieszkalnictwa i poprawia jakość życia mieszkańców gminy Łobez.
Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Łobez
2012 r.
Mieszkania
Lokale socjalne
Przeciętna powierzchnia
użytkowa na 1 mieszkańca w
m2

2013 r.

4 883
60

4 896
60

67,4

67,6

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez za 2014 r.
Całościowo miasto i gmina obejmuje obszar 22 800 ha, a samo mienie komunalne 848,95 ha,
w tym na terenie miasta Łobez 383,73 ha, a na terenie gminy 465,22 ha.
Tabela 6. Komunalny zasób mieszkaniowy
Lp.

Opis

Ilość

Budynki mieszkalne
W mieście Łobez
Budynki

84 w tym

1
Lokale mieszkalne

223 w tym

13 – budynków 100 % Gmina
71 – budynków, w których Gmina posiada
udziały
63 – w budynkach 100% Gminy
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Lp.

Opis

Ilość
160 – w budynkach, w których Gmina posiada
udziały

2

Na wsi
Budynki
Lokale mieszkalne

52 w tym
84 w tym

9 - budynków 100 % Gmina
43 – budynki, w których Gmina posiada udziały
33 – w budynkach 100% Gminy
51 – w budynkach, w których Gmina posiada
udziały

Źródło: www.bip.lobez.pl
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Tabela 7. Obiekty szkolne na terenie Gminy Łobez
Lp.
Szkoła

Forma zarządu

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii SkłodowskiejCurie przy ul. Bema w Łobzie

Trwały zarząd

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
przy ul. Spokojnej w Łobzie

Trwały zarząd

3.

Szkoła Podstawowa w Bełcznie

Trwały zarząd

4.

Zespół Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki

Trwały zarząd

5.

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Krasnala Hałabały
przy ul. Mickiewicza 11 w Łobzie

Trwały zarząd

6.

Zespół szkół im. Tadeusza Kościuszki przy ul.
Niepodległości 54 w Łobzie

Trwały zarząd

7

Usługi Edukacyjne Kuryłowicz i Heland S.C. ul.
Armii Krajowej 25 w Łobzie

Własność prywatna

Źródło: www.bip.lobez.pl

Tabela 8. Inne obiekty na terenie gminy Łobez
Lp.
Opis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Łobeski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna
Starostwo Powiatowe
Budynek Urzędu Miejskiego
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
Prokuratura Rejonowa w Łobzie
Sąd Rejonowy w Łobzie
Komenda Powiatowa Policji
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Skarbowy
Hala Sportowa w Łobzie
Środowiskowy Dom Samopomocy
Poczta Polska PPUP
Zarząd Dróg Powiatowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatowa Inspekcja Sanitarna
Dom Dziecka w Łobzie

Ilość
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Źródło: Urząd Miejski w Łobzie

Tabela 9. Stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Łobza
Lp.
1.
2.

Stowarzyszenia i kluby sportowe w Łobzie
Łobeski klub motocyklowy „Wilk” im. Krzysztofa Daniela
Łobeski klub rowerowy
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Lp.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Stowarzyszenia i kluby sportowe w Łobzie
Łobeski klub biegacza
Gminne zrzeszenie ludowe
Towarzystwo krzewienie kultury fizycznej „Błyskawica”
Międzyzakładowy ludowy klub sportowy „Światowid”
Powiatowy szkolny związek sportowy
Międzyszkolny klub sportowy „Olimp”
Uczniowski klub sportowy „Badminton”
Uczniowski klub sportowy „Płomyk”
Uczniowski klub sportowy „Spływ”
Uczniowski klub turystyki rowerowej i górskiej „Góral”
Ludowy klub sportowy „Hubal”
Klub Sportowy Światowid 63

Źródło: Urząd Miejski w Łobzie

Grunty komunalne:
a) Miasto Łobez
- mienie komunalne zajmuje obszar 383,73 ha
b) Gmina Łobez
- mienie komunalne zajmuje obszar 465,22 ha

GRUNTY I BUDYNKI NA TERENIE GMINY ŁOBEZ WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ PODMIOTY PRAWNE.
Tabela 10. Powierzchnia gruntów na terenie gminy Łobez zajmowana przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą.
Stan na koniec 2013 r. [m2]
915.034,52
osoby prawne

osoby fizyczne

763.743,53

151.290,99
Stan na koniec 2014 r. [m2]
920.280,30

osoby prawne

osoby fizyczne

761.217,53

159.062,77

Tabela 11. Powierzchnia użytkowa budynków zajmowana przez podmioty
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prowadzące działalność gospodarczą
Stan na koniec 2013 r. [m2]
118.402,26
osoby prawne

osoby fizyczne

91.401,97

27.000,29
Stan na koniec 2014 r. [m2]
119.561,57

osoby prawne

osoby fizyczne

90.505,28

29.056,29

4.2. Główne nośniki emisyjności na terenie gminy Łobez
4.2.1. Energia cieplna
Energia cieplna na terenie gminy Łobez pochodzi z:
1) sieci gazowniczej (ogrzewanie indywidualne, ogrzewanie sieciowe z kotłowni),
2) kotłowni lokalnych opalanych paliwem innym niż gaz,
3) ogrzewania indywidualnego zasilanego innym paliwem niż gaz.
Tabela 12. Struktura wytwarzania ciepła na terenie Gminy Łobez
Wyszczególnienie

Ilość zużytej energii pierwotnej
MWh

%

Według rodzajów ogrzewania
Ogrzewanie indywidualne

122 219,21

64,29%

67 895,94

35,71%

190 115,15

100,0%

Ogrzewanie sieciowe
Razem

Według rodzajów odbiorców
Mieszkańcy

138 883,08

73,05%

4 375,96

2,30%

46 856,10

24,65%

190 115,15

100,0%

Budynki użyteczności publicznej
Przedsiębiorstwa
Razem

Według użytego paliwa
Gaz
Węgiel
Olej opałowy

23 465,74

12,34%

118 836,86

62,51%

3 176,21

1,67%
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Wyszczególnienie
Drewno
Energia elektryczna
Razem

Ilość zużytej energii pierwotnej
MWh

%
44 469,21

23,39%

167,13

0,09%

190 115,15

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS 2013 oraz danych z przeprowadzonej
ankietyzacji na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez
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Tabela 13. Struktura wytwarzania ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łobez
Gospodarstwa domowe
Wyszczególnienie
szt.
%
Sieć gazownicza, w tym:
2 348
47,95%
ogrzewanie indywidualne
1 359
27,76%
ogrzewanie sieciowe (lokalne kotłownie)
989
20,19%
Inne ogrzewanie indywidualne, w tym:
2 548
52,05%
węgiel (paliwo dominujące)
1 620
33,09%
drewno (paliwo dominujące)
839
17,14%
olej opałowy
30
0,61%
energia elektryczna
59
1,21%
Razem
4896
100,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS 2013 oraz danych z przeprowadzonej
ankietyzacji mieszkańców oraz zarządców budynków mieszkalnych na potrzeby opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez

SIEĆ GAZOWNICZA.
Z istniejącej na terenie gminy Łobez sieci gazowniczej zaopatrywane są:
1) osoby indywidualne,
2) podmioty indywidualne,
3) lokalne kotłowanie.
Dostawcą gazu na teren gminy jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Sieć gazownicza
znajduje się głównie na terenie miasta Łobez. Odbiorcy w gminie poza obszarem miejskim,
zaopatrywani są w gaz płynny w butlach.
Od roku 2008 nie wzrosła długość sieci przesyłowej na terenie gminy Łobez, natomiast stopniowo
rozbudowywana jest sieć rozdzielcza na terenie miasta Łobez. Od roku 2008 do 2013:
a)
b)
c)
d)
e)

długość sieci rozdzielczej wzrosła o 7 388 m,
liczbę czynnych przyłączy do budynków zwiększono o 61 szt.,
o 139 wzrosła liczba odbiorców gazu sieciowego,
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań wzrosło o 193,2 tyś. m3,
liczba ludności korzystającej z sieci gazowej wzrosła o 1595 osób.
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Tabela 14. Porównanie parametrów sieci gazowej na terenie gminy Łobez w 2008 i 2013 r.
Sieć gazowa
Jednostka
2008 r.
2013 r.
miary
Długość czynnej sieci ogółem

m

53615

61003

Długość czynnej sieci przesyłowej

m

18637

18637

Długość czynnej sieci rozdzielczej

m

34978

42366

Czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

szt.

1325

1386

Odbiorcy gazu

gosp.

2458

2597

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań

tys. m

3

1291,8

1485,0

Łączne zużycie gazu przez
mieszkańców

tys. m3

1530,4

1512,2

Ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

5829

7424

Źródło: Dane statystyczne GUS 2008 r. i 2013 r.

Liczba ludności zamieszkująca teren gminy Łobez na koniec 2013 r. wynosiła 14 356 osób, a liczba
ludności korzystająca z sieci gazowej wynosiła 7 424 osoby. Oznacza, iż z gazu sieciowego korzysta
51,7% mieszkańców gminy Łobez.

Tabela 15. Łączna wielkość zużycia gazu sieciowego na terenie gminy Łobez w latach
2008 i 2013.
Rodzaj gazu
Opis
Zużycie gazu (tyś
Zużycie gazu (tyś m3) w
m3) w 2008
2013
E

Odbiorcy domowi
(ogrzewanie i kuchenki gazowe)

1 530,4

1 512,2

E

Pozostali

1 131,9

921,4

E

Razem

2 662,3

2 433,6

Źródło: PGNiG, kwiecień 2015 r.
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Tabela 16. Wykaz podmiotów, rodzaj posiadanych przez nich kotłów oraz wielkość zużywanego
paliwa, które dokonały zgłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w
Szczecinie na terenie gminy Łobez - POSIADAJĄCYCH KOTŁY OPALANE GAZEM (z wyłączeniem LPG)
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nazwa jednostki

Rodzaj kotła

Liga Obrony Kraju
Kotły opalane paliwem
stowarzyszenie Warszawa
gazowym, gaz ziemny
Ośrodek Szkolenia
zaazotowany, o mocy cieplnej
Zawodowego Kierowców
<=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
Miejsko-gminny ośrodek
gazowym, gaz ziemny
pomocy społecznej
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
Przedsiębiorstwo
gazowym, gaz ziemny
handlowo-usługowe
wysokometanowy, o mocy
„Daniel”
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
SEC Łobez Sp. z o.o.
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Przedsiębiorstwo
Kotły opalane paliwem
handlowo-usługowe
gazowym, gaz ziemny
„Margum” S.C. Marian
wysokometanowy, o mocy
Jarząb, Marek Górny
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
„Bo-De” spółka z o.o.
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
„Przedsiębiorstwo usług
gazowym, gaz ziemny
komunalnych” spółka z
wysokometanowy, o mocy
o.o.
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
„Akcept” pośrednictwo
gazowym, gaz ziemny
ubezpieczeniowe Dariusz
wysokometanowy, o mocy
Knysz
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
„Eko-farb” Krzysztof
gazowym, gaz ziemny
Frączak& Jan Iwan spółka
wysokometanowy, o mocy
jawna
cieplnej <=1,4 MW

Zużycie paliwa

Jednostka

0,003111

mln m3
mln m3

0,009482
mln m3
0,002515
mln m3
0,058522
mln m3
0,001043
mln m3
0,038
mln m3
0,006043
mln m3
0,002498
mln m3
0,004914
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Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj kotła

10

Piekarnia i cukiernia
„Drożdżyk” Grażyna i
Tadeusz Moskal spółka
jawna

Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW

11

12

13

PFU „Bartomol” Bartosz
Kajat

Starostwo Powiatowe w
Łobzie

Dom Dziecka w Łobzie

14

Zarząd dróg powiatowych
w Łobzie

15

Usługi transportowe
„Drożdżyk 3” S.C. Tadeusz
i Kamila Moskal

Zużycie paliwa

Jednostka
mln m3

0,12817
mln m3
0,00133
mln m3
0,007381
mln m3
0,001901
mln m3
0,007498

0,001439

mln m3

Wykaz podmiotów, rodzaj posiadanych przez nich kotłów oraz wielkość zużywanego paliwa, które
dokonały zgłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
kotłów znajdujących się na terenie gminy Łobez, które są OPALANE PALIWEM INNYM NIŻ GAZ.

Tabela 17. Wykaz pozostałych zinwentaryzowanych kotłowni na terenie gminy Łobez
Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj kotła

Zużycie paliwa

Jednostka
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Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj kotła

Zużycie paliwa

Jednostka

SEC Łobez Sp. z o.o.

Kotły opalane węglem
kamiennym (ciepłownia
wysokoparametrowa
niebędąca źródłem niskiej
emisji)

3360

Mg

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”

Kotły opalane węglem
kamiennym, kocioł z rusztem
stałym, z ciągiem naturalnym
o mocy cieplnej <=5 MW

27,0

Mg

Kotły opalane węglem
kamiennym, kocioł z rusztem
stałym, z ciągiem naturalnym
o mocy cieplnej <=5 MW

8,0

Mg

Kotły opalane drewnem o
mocy cieplnej <=5 MW

1,0

Mg

Kotły opalane węglem
kamiennym, kocioł z rusztem
stałym, z ciągiem sztucznym o
mocy cieplnej <=5 MW

22,96

Mg

Kotły opalane drewnem o
mocy cieplnej <=5 MW

8,04

Mg

„Piekarnia-cukiernia GS”
spółka cywilna

Kotły opalane węglem
kamiennym, kocioł z rusztem
stałym, z ciągiem naturalnym
o mocy cieplnej <=5 MW

84,0

Mg

6

Gospodarstwo rolne
Naćmierz Jan Mac

Kotły opalane olejem o mocy
cieplnej <=5 MW, olej
opałowy (zawartość siarki od
1% do 1,5%)

34,35

Mg

7

Zakład usługowohandlowy, mechanika
pojazdowa, badania
techniczne, sklepDanowski Tadeusz

Kotły opalane drewnem o
mocy cieplnej <=5 MW

8,0

Mg

1

2

3

4

5

Łobeski Dom
Kultury(świetlice wiejskie)

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Bełcznej
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Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj kotła

Zużycie paliwa

Jednostka

8

Usługi pogrzebowe S.C. T.
Bogdanowicz, M.
Czaprowski

Kotły opalane drewnem o
mocy cieplnej <=5 MW

3,0

Mg

9

Firma transportowohandlowa „Mirex-hurt”
Mirosław Olek

15,8

Mg

10

Przedsiębiorstwo
handlowe Maxima II Jan
Pobiarżyn spółka jawna

17,04

Mg

11

Grzegorz Kotwicki

67,55

Mg

2,7

Mg

64,54

Mg

0,14

Mg

2,7582

Mg

16,2

Mg

12

Kotły opalane węglem
kamiennym, kocioł z rusztem
stałym, z ciągiem naturalnym
o mocy cieplnej <=5 MW
Kotły opalane węglem
kamiennym, kocioł z rusztem
stałym, z ciągiem naturalnym
o mocy cieplnej <=5 MW
Kotły opalane drewnem o
mocy cieplnej <=5 MW

Kotły opalane węglem
kamiennym, kocioł z rusztem
stałym, z ciągiem sztucznym o
Ochrona osób i mienia G.
mocy cieplnej <=5 MW
Kotwicki spółka jawna
Kotły opalane drewnem o
mocy cieplnej <=5 MW

13

Firma handlowousługowa „Tympol”
Zbigniew Tymoszczuk

14

„Gebr. Lessat” spółka z
o.o.

15

Piekarnia i cukiernia
„Drożdżyk” Grażyna i
Tadeusz Moskal spółka
jawna

Kotły opalane olejem o mocy
cieplnej <=5 MW, olej
napędowy
Kotły opalane olejem o mocy
cieplnej <=5 MW, olej
opałowy (zaw. siarki nie
większa niż 1%)

Kotły opalane węglem
kamiennym, kocioł z rusztem
stałym, z ciągiem naturalnym
o mocy cieplnej <=5 MW
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Lp.

16

17

18

19

20

Nazwa jednostki

Rodzaj kotła

Kotły opalane paliwem
gazowym, gaz ziemny
Gmina Łobez
wysokometanowy, o mocy
cieplnej <=1,4 MW
Kotły opalane węglem
Hurtownia artykułów
kamiennym kocioł z rusztem
przemysłowych Agnieszka
mechanicznym o mocy
Maciejewska
cieplnej >3 <= 5 MW
Kotły opalane olejem o mocy
„Karwo Agro” spółka
cieplnej <=5 MW, olej
z o.o.
opałowy (zaw, siarki nie
większa niż 1%)
Kotły opalane węglem
„Drutpol” spółka z o.o.
kamiennym, kocioł z rusztem
oddział w Łobzie
stałym, z ciągiem naturalnym
o mocy cieplnej <=5 MW
Zarząd dróg powiatowych
w Łobzie

Gaz płynny propan-butan, o
mocy cieplnej <=5 MW

Zużycie paliwa

Jednostka

0,004157

M3

3,8

Mg

5,03745

Mg

67,98

Mg

1,02

Mg

SYSTEM CIEPŁOWNICZY
Systemy centralnego ogrzewania funkcjonują głównie w mieście Łobez. Zarządza nimi Szczecińska
Energetyka Cieplna (SEC), która jest w 100% właścicielem SEC Łobez sp. z o.o. . Podstawowym
przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest dostarczanie energii cieplnej mieszkańcom gminy
Łobez. System ciepłowniczy przesyła ciepło z głównego źródła wytwarzania, którym są Ciepłownia
Miejska przy ul. Magazynowej w Łobzie oraz gazowe kotłownie lokalne, w tym jedna kotłownia, która
poza sezonem grzewczym pracuje na potrzeby ciepłej wody.
Obecnie SEC Łobez eksploatuje:
– 29 węzłów cieplnych w tym 21 węzłów indywidualnych,
– 7,1 km sieci ciepłowniczej,
– 3 lokalne kotłownie gazowe,
– 1 źródło centralne – ciepłownię zasilającą sieć cieplną.
W związku z wykonaną modernizacją Ciepłowni wyłączono z eksploatacji wymiennikownię para
woda. Wszystkie podziemne ciepłociągi wysokich parametrów są w 100% położone w technologii rur
preizolowanych.
Wśród odbiorców energii cieplnej na terenie gminy Łobez znajdują się głównie mieszkańcy, czyli
budownictwo wielorodzinne, ale także oświata, administracja i urzędy oraz usługi.
Wykres 4. Struktura klientów według sprzedaży ciepła w gminie Łobez w 2013 r.
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Oświata
13,04%

Usługi
7,81%

Administracja i
urzędy
3,12%
Służba zdrowia
0,03%

Budownictwo
wielorodzinne
76,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.leclobez.pl/sec-dzisiaj

OGRZEWANIE INDYWIDUALNE INNE NIŻ GAZOWE
Dane dotyczące indywidualnych systemów grzewczych (innych, niż piece gazowe) pochodzą z ankiet
od mieszkańców. Łącznie wpłynęło 416 prawidłowo wypełnionych ankiet, co przy łącznej liczbie lokali
mieszkalnych na poziomie 4 896 szt., oznacza wskaźnik pokrycia na poziomie 8,5%. Na podstawie
badań ankietowych oszacowano, iż łącznie 2 548 gospodarstw domowych korzysta z ogrzewania
indywidualnego innego niż gazowe. Dominującym paliwem w 1 620 gospodarstwach domowych jest
węgiel, a w 839 – drewno. 59 gospodarstw domowych wykorzystuje energię elektryczną jako paliwo,
a 30 olej opałowy.

4.2.2. Energia elektryczna
Głównym dystrybutorem energii elektrycznej na obszarze gminy Łobez jest ENEA S.A. Oddział
w Szczecinie. Terenowe jednostki organizacyjne spółki, to pięć Rejonów Energetycznych, które
obejmują 56 gmin oraz Rejon Wysokich Napięć, który zajmuje się eksploatowaniem sieci rozdzielczej
wysokiego napięcia (110 kV). Gmina Łobez podlega pod Rejon Energetyczny Gryfice, który nadzoruje
Posterunek Energetyczny w Łobzie. Miasto Łobez zasilane jest liniami napowietrzno – kablowymi SN
– 15 kV i liniami kablowymi, które tworzą pętle zasilane ze stacji 110/15 kV. Na obszarze miasta
zlokalizowanych jest 45 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 22 stacje typu miejskiego, 14
stacji wieżowych i 9 stacji słupowych. Większość tych stacji ma moce zainstalowane powyżej 200 kVA
(35 na 45 stacji), w tym 6 stacji powyżej 500 kVA. 23 stacje są zlokalizowane na terenach wytwórczo –
usługowych lub w ich sąsiedztwie.
Poniższa tabela zawiera dane odnośnie liczby odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu oraz
zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu z terenu Gminy Łobez. W tabeli umieszczono
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zestawienie danych dotyczących najliczniejszej grupy odbiorców, a mianowicie gospodarstw
domowych. Porównano rok 2008 z aktualnymi danymi za rok 2013.
Tabela 18. Energia elektryczna i jej zużycie w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łobez
Energia elektryczna
w gospodarstwach domowych
w miastach

Jednostka
miary

2008

2013

szt.

3 828

3 880

MWh

6205,58

6 167

odbiorcy energii elektrycznej na
niskim napięciu
zużycie energii elektrycznej na
niskim napięciu
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2013

Tabela 19. Zużycie energii elektrycznej w Gminie Łobez w latach 2008,2013,2014.
Jednostka
Lokalizacja
2008
2013
miary
Gmina Łobezobszar miejskikWh
6 113 159
2 460 338
taryfa C1
Gmina Łobezobszar wiejskikWh
12 993 913
652 372
taryfa C1
Gmina Łobez
obszar miejskikWh
6 444 098
6 365 153
taryfa G
Gmina Łobez
obszar wiejskikWh
1 972 077
2 169 479
taryfa G

2014

1 648 351

355 849

6 283 842

2 133 259

Źródło: Enea, 2015

4.2.3. Energia odnawialna
Energia wiatrowa
Powiat łobeski położony jest na terenie, który preferowany jest dla rozwoju energetyki wiatrowej,
energia wiatru na wysokości 30 m nad poziomem gruntu wynosi 1000 kWh/m2. Potwierdzeniem na
to jest fakt, iż powiat posiada dosyć korzystne warunki do wykorzystania energii wiatru jako
odnawialnego źródła energii, które wynikają m.in. z bliskiej lokalizacji do wybrzeża Morza
Bałtyckiego.
Na terenie gminy istnieją korzystne warunki do lokalizacji elektrowni wiatrowych. Do końca 2015
roku zostaną oddane do użytku elektrownie wiatrowe (szesnaście siłowni wiatrowych), które będą
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funkcjonowały we wsiach Bełczna,Klępnica i Poradz. Dodatkowo w 2013 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie zaopiniował przedsięwzięcie polegające na:
– budowie farmy wiatrowej (19 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW i łącznej mocy 57
MW) w rejonie miejscowości Karwowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (gmina
Łobez),
– budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w
rejonie
miejscowości
Zagórzyce
–
Zajezierze
(gmina
Łobez).
Ponadto w powiecie łobeskim w miejscowości Ługowina funkcjonuje farma wiatrowa o mocy 2 MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na farmę składa się siedem wiatraków typu G90.

Mapa 6. Potencjał wiatru w gminie Łobez

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego: Szczecin

Energia słoneczna
Powiat łobeski jest położony na obszarze, gdzie względne usłonecznienie w ciągu roku (czyli liczba
godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 32-34 %. Natomiast
średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego, które pada na jednostkę
powierzchni poziomej na obszarze powiatu wynoszą 3 700 MJ/m2, zaś roczna liczba czasu
promieniowania wynosi 1 600 godzin. Gminy w powiecie łobeskim oraz sam powiat wykorzystując
sprzyjające warunki nasłonecznienia, powinny stopniowo podejmować działania w celu
rozpowszechniania wykorzystania energii słonecznej na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej
wody użytkowej budynków użyteczności publicznej, jak i pozostałych obiektów.
W kwietniu 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu p.n. „Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w jednostkach
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organizacyjnych powiatu łobeskiego” w ramach RPOWZ na lata 2007-2013. W 2012 r. w ramach
projektu wybudowano instalację solarną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Domu
Dziecka w Łobzie (koszt 115 750,72 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Resku (koszt 177 037,66 zł).
Zamontowano także instalację centralnego ogrzewania Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie (koszt
116 881,78 zł). Środki na ww. zadania pochodzą z dotacji docelowych w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich (283 847,98 zł) oraz środków budżetu powiatu
(125 822,20 zł).
Wykorzystanie energii słońca poprzez systemy i urządzenia wykorzystujące ten rodzaj energii
odnawialnej w gminie Łobez w porównaniu do innych gmin w województwie zachodniopomorskim
jest na dosyć wysokim poziomie. Dotychczas zrealizowanych zostało 26 inwestycji „kolektorowych”:
 w 2011 r. – 7 inwestycji,
 w 2012 r. – 4 inwestycje,
 w 2013 r. – 15 inwestycji.
Źródło: Informacje na podstawie pisma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Energia wodna
Na obszarze miasta i gminy Łobez funkcjonuje sześć małych elektrowni wodnych. W granicach miasta
zainstalowane są cztery małe elektrownie wodne (MEW), które stanowią własność prywatną:
–
–
–
–

MEW zlokalizowana w km 0+535 rzeki Łoźnicy o mocy 5,0 - 7,0 kW,
MEW zlokalizowana w km 2+300 rzeki Łoźnicy o mocy 5,0 – 6,0 kW,
MEW zlokalizowana w km 1+605 rzeki Łoźnicy o mocy 5,0 – 8,0 kW,
MEW zlokalizowana w km 102+800 rzeki Regi o mocy 75,0 kW.

W obszarze gminy Łobez są zainstalowane dwie małe elektrownie wodne (MEW):
–
–

MEW Prusinowo o mocy 80 kW na rzece Rega (km 112 +100) należąca do ZE Szczecin,
MEW Tarnowo o mocy 20 kW na rzece Stara Rega (km 8+400).

Małe elektrownie wodne, które piętrzą wodę w rzekach na niewielkie wysokości nie mają znaczącego
wpływu na ekosystem i krajobraz otoczenia. Mają natomiast korzystny wpływ na poziom wód
gruntowych i retencję wód, uspokajają nurty rzek, zatrzymują zjawiska erozji dennej i bocznej.
Elektrownie wyposażone we właściwe urządzenia ochrony ryb nie powodują szkód dla środowiska.
Energia z biogazu
Obecnie na terenie powiatu łobeskiego funkcjonują dwa kotły na biomasę, które zlokalizowane są w
firmie Swedwood Poland Sp. z o.o. w oddziale w Resku. Ponadto w gminie Łobez czynna jest jedna
biogazownia w miejscowości Byszewo. Biogazownia w Byszewie posiada moc 1,0 MW, a koszt tej
instalacji to 14,5 mln zł.
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4.2.4. System transportowy
Gmina Łobez jest położona na północ od drogi krajowej nr 20 i na południe od drogi krajowej nr 6.
W gminie krzyżują się istotne szlaki komunikacyjne:
 linia kolejowa Szczecin – Gdańsk,
 trasa samochodowa Gorzów Wielkopolski – Kołobrzeg.
Kontaktom turystycznym i gospodarczym sprzyjają niewielkie odległości:
 do Bałtyku (70 km do Kołobrzegu),
 do granicy zachodniej (80 km do Szczecina i 90 km do Kołbaskowa),
 do międzynarodowego lotniska w Goleniowie (60 km).
Główne drogi wyjazdowe z miasta prowadzą do Węgorzyna, Nowogardu, Reska, Świdwina i Drawska
Pomorskiego.
Drogi gminne
Na terenie gminy jest 38,10 km zamiejskich dróg gminnych, w tym o nawierzchni ulepszonej 2,50 km,
pozostałe drogi posiadają nawierzchnię gruntową lub żużlową. Drogi gminno-miejskie to 13,12 km,
natomiast długość dróg gminnych pozamiejskich wynosi 38,12 km.
Tabela 20. Wykaz ulic na terenie miasta Łobez, które są drogami gminnymi
Nazwy ulic, które stanowią drogi gminne
Budowlana
Węgorzyńska
Księcia Władysława
Browarna
Zielona
Nowe Osiedle
Chopina
XXX-lecia PRL
Wybickiego
Cicha
Łąkowa
Kościelna (od ul. Bema–Łozówek),
Dubois
Kwiatowa
Bema (od ul. Kościelnej do
Nadleśnictwa)
Kamienna
Słoneczna
Rolna (od ul. Bema do weterynarii)
Kilińskiego
Krzywoustego
Przemysłowa (od ul. Armii Krajowej do
ul. Bema)
Kopernika
Mieszka I
łącznik (ul. Spokojnej z ul. Okopową),
Krasickiego
Orzeszkowej
łącznik (ul. Sawickiej z ul. Rapackiego),
Odnoga Węgorzyńska
Chrobrego
Szymanowskiego
Ogrodowa
Władysława Łokietka
Moniuszki
Pomorska
Anny Jagiellonki
Jagiellonów
Przechodnia
Księcia Racibora
Piastów
Rzeczna
Księcia Bogusława
Borków
Strumykowa
Czcibora
Miodowa
Niepodległości (od
skrzyżowania z ulicą Segala do
skrzyżowania z ul.
Mickiewicza- Kościelna Obr.
Stalingradu).
Źródło: Urząd Miejski w Łobzie
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Nawierzchnie jezdne ulic są w 75% utwardzone. Pozostałe ulice w mieście, stanowiące dojścia
i dojazdy do miejsc ogólnodostępnych, posiadają w większości nawierzchnie żużlowo-gruntowe. Stan
techniczny nawierzchni jezdni i chodników w mieście Łobez ocenia się jako dobry.
Tabela 21. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Łobez
Numer drogi
Nr 4106001- Przyborze- Poradz- Klępnica
Nr 4106002- Dalno- Przyborze
Nr 4106003- Poradz- Prusinowo
Nr 4106004- Łobez- Łobżany- Prusinowo
Nr 4106005- Klępnica- Stacja Klępnica
Nr 4106006- Zagórzyce- Kolonia Zagórzyce
Nr 4106007- Różnowo- Rynowo
Nr 4106008- Różnowo- Nętno (do granicy gminy)
Nr 4106009- Tarnowo- Kolonia Rynowo
Nr 4106010- Zajezierze- Cianowo (do granicy gminy)
Nr 4106011- Łobez- Niegrzebia
Nr 4106012- Łobez- Łobez (ul. Waryńskiego- ul. Węgorzyńska)
Nr 4106013- Dobieszewo- Meszne
Nr 4106014- Unimie- Zachełmie

Długość
w kilometrach
6,20
4,00
1,72
5,30
1,80
2,80
4,50
1,30
2,00
1,25
1,25
0,75
1,75
3,50

Źródło: Urząd Miejski w Łobzie

Stan techniczny ulic powiatowych miasta Łobez w 30% jest niezadowalający. Przebudować należy
ulice o ważnym znaczeniu komunikacyjnym dla miasta tj. Boczną i Przemysłową. Ulice te mają wejść
w skład ewentualnej obwodnicy pl. 3 – Marca.
Drogi powiatowe
Na terenie Gminy Łobez znajduje się 14 odcinków powiatowych dróg zamiejskich o łącznej długości
61,631 km oraz 25 ulic o łącznej długości 14,720 km. Wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy
Łobez nie występują elementy infrastruktury ochrony przed hałasem – ekrany akustyczne.
Tabela 22. Ulice powiatowe na terenie gminy Łobez
Ulice powiatowe w gminie Łobez
Spokojna
Przyrzeczna
Sawickiej
Podgórna
Wojska Polskiego
Kolejowa
Północna
Siewna
Boczna
Konopnickiej
Przemysłowa
Komuny Paryskiej
Mickiewicza
Sikorskiego
Rolna
Sienkiewicza
Szkolna
Murarska

Krótka
Wojcelska
Przedmiejska
Głowackiego
Słowackiego
Okopowa
Kościuszki
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Źródło: Urząd Miejski w Łobzie

Tabela 23. Drogi powiatowe na terenie gminy Łobez
Nr drogi
Nazwa drogi
4316Z
Bełczna - Klępnica
4317Z
Karwowo – Smorawina
4318Z
Karwowo – Strzmiele
4320Z
Prusinowo – Worowo
4321Z
Prusinowo – Przyborze
4322Z
Trzeszczyna – Łobżany
4323Z
Meszne – Łobez
4324Z
Rynowo – Tarnowo
4325Z
Słudwia (Budziszcze) -Wysiedle - Suliszewice
4326Z
Wysiedle – Bonin – Wysiedle
4327Z
Suliszewice – Byszewo
4328Z
Zagórzyce – Rożnowo Łob.
4329Z
Zajezierze – Zagórzyce
4330Z
Łobez – Łabędzie (gr. powiatu)
Źródło: Urząd Miejski w Łobzie

W 2015 roku planuje się wykonanie remontu chodnika na ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz remontu chodnika przy ulicy Kościuszki wraz
z utwardzeniem terenu części działki nr 112/4 obręb nr 1 miasta Łobez.
Drogi wojewódzkie
Łączna długość dróg wojewódzkich wynosi 41,984 km, w tym ulic 10,884 km.
Przez gminę przebiegają następujące odcinki dróg wojewódzkich:
– droga wojewódzka nr 147 Wierzbięcin- Łobez o łącznej długości 6,496 km, w tym ul. Armii
Krajowej o długości 1,550 km.
–

droga wojewódzka nr 148 Stargard Łobeski- Łobez- Drawsko Pomorskie, o łącznej długości
21,578 km, w tym ulice:
a)
b)
c)
d)
e)

–

Bema o długości 1,475 km,
Kościelna o długości 0,142 km,
Obrońców Stalingradu o długości 0,350 km,
Rapackiego o długości 0,226 km,
Drawska o długości 1,275 km.

droga wojewódzka nr 151 Świdwin- Łobez-Węgorzyno o długości całkowitej 13,910 km,
w tym ulice:
a) Szosa Świdwińska o długości 2,324 km,
b) Rapackiego o długości 0,173 km,
c) Kraszewskiego o długości 0,343 km,
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d) Segala o długości 0,537 km,
e) Niepodległości o długości 0,521 km,
f) Waryńskiego o długości 1,9678 km.
Wzdłuż dróg wojewódzkich na obszarze gminy brakuje ekranów akustycznych, czyli infrastruktury,
która chroni przed hałasem.
W 2015 roku planuje się budowę sygnalizacji świetlnej w mieście Łobez na ul. Bema w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 148. Natomiast w latach 2014-2020 planowana jest przebudowa wraz
z wykonaniem dokumentacji drogi wojewódzkiej nr 151 na następujących odcinkach:
 od skrzyżowania m. Polakowo do ronda m. Łobez ul. Rapackiego,
 od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do parkingu leśnego za Świętoborcem,
 na wyżej wymienionych odcinkach ujęto do przebudowy obiekty mostowe (szt. 3).
Transport kolejowy
Transport kolejowy w obsłudze gminy spełnia rolę uzupełniającą w stosunku do transportu
drogowego. Powiązania zewnętrzne w skali krajowej możliwe są poprzez istnienie linii relacji Stargard
Szczeciński- Łobez- Worowa- (Świdwin- Koszalin- Gdańsk).
Obsługę transportową gminy zapewniają:
a) w zakresie ruchu towarowego i osobowego- stacja Łobez,
b) w zakresie ruchu towarowego (uzupełniająco do stacji Łobez) i osobowego - stacja Worowo
(k/Prusinowa).
Pasażerowie jadący z Łobza mają możliwość dojechania pociągiem bezpośrednim, zarówno
pociągiem regio jak i pospiesznym do miejscowości: Szczecin Glówny, Koszalin, Olsztyn, Słupsk,
Białystok, Bielsko-Biała. Rozkład jazdy PKP jest dynamiczny i zmienia się kilka razy w roku. Poniższa
tabela przedstawia liczbę odjeżdżających pociągów w konkretnych kierunkach z podziałam na okres
wakacyjny oraz nie wakacyjny.
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Tabela 24. Liczba odjeżdżających pociągów w konkretnych kierunkach z podziałam na okres
wakacyjny oraz nie wakacyjny
Lp.
Kierunek
Ilość przejazdów poza
Ilość przejazdów
wakacjami
podczas sezonu
wakacyjnego
1.

Szczecin Główny (Regio)

6

6

2.

Szczecin Główny (TLK)

4

5

3.

Koszalin (Regio)

3

6

4.

Koszalin (TLK)

-

4

5.

Olsztyn Główny (TLK)

2

4

6.

Słupsk (Regio)

3

2

7.

Słupsk (TLK)

-

4

8.

Białystok (TLK)

1

1

9.

Bielsko-Biała

1

1

Źródło: rozkład-pkp.pl

Przewóz osób po terenie gminy Łobez
Głównym przewoźnikiem obsługującym teren Gminy Łobez jest PKS Gryfice. Umożliwia powiązanie
miasta Łobez z 17 wsiami na terenie gminy. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. Z o.o. w swoim zakresie
wykonuje usługi transportowe w zakresie przewozów pasażerskich, krajowych oraz
międzynarodowych przewozów turystycznych. Aktualny stan mienia autobusowego wynosi 149
autobusów (stan na dzień 30.07.2015r., Źródło: www.pksgryfice.com.pl/firma/). Tabor autobusowy
jest regularnie zmieniany i modernizowany, tak aby zapewnić pasażerom jak najlepsze warunki
podróży zarówno w kraju jak i podczas wyjazdów zagranicznych. Według danych uzyskanych
bezpośrednio od firmy PKS Gryfice, po terenie gminy Łobez jeździ 11 autobusów. Średnie roczne
zużycie paliwa (w tym przypadku oleju napędowego) wynosi 92 400 litrów na rok. Firma
średniorocznie przejeżdża po terenie gminy 332 374 wozokilometrów. Autobusy należące do PKS
Gryfice odjeżdżające z terenu Łobza funkcjonują według rozkładu jazdy zgodnego z obowiązującym
sezonem wakacyjnym lub poza nim. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kursów autobusowych
w sezonie letnim i poza nim.
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Tabela 25. zestawienie kursów autobusowych firmy PKS Gryfice na terenie gminy Łobez w sezonie
letnim i poza nim.
Ilość
przejazdów
Ilość przejazdów poza
Lp. Kierunek
podczas
sezonu
wakacjami
wakacyjnego
1.
Chociwel
2
2.
Dobra
2
3.
Gryfice
9
8
4.
Ińsko
1
5.
Niechorze
1
3
6.
Nowogard
3
7.
Płoty
6
4
8.
Pobierowo
1
4
9.
Pogorzelica
1
4
10. Połczyn Zdrój
1
1
11. Radowo Małe
5
4
12. Resko
9
8
13. Rewal
1
4
14. Szczecinek
1
1
15. Świdwin
2
1
16. Węgorzyno
6
17. Bytom
1
18. Drawsko Pomorskie
1
19. Gliwice
1
20. Kalisz Pomorski
1
21. Katowice
1
22. Kołobrzeg
1
23. Mrzeżyno
1
24. Opole
1
25. Piła
1
26. Poznań
2
27. Trzebiatów
1
28. Wałcz
1
29. Zabrze
1
Źródło: http://www.pksgryfice.com.pl/uploads/images/rja/lobez.html

Dodatkowe usługi wykonują inni przewoźnicy w zakresie dowozu dzieci do szkoły oraz firmy
prywatne – minibusowe. Prywatne firmy transportowe świadczą swoje usługi znacznie taniej niż inne
przedsiębiorstwa, dlatego w ostatnich latach zaobserwować możemy szybki i wyraźny rozwój firm
tego typu. Na terenie Gminy Łobez prywatnym przewoźnikiem świadczącym transport pasażerów
busami- świadczy firma F.U.H Fedeńczak. Jest to firma, która swoimi usługami obejmuje całe
województwo zachodniopomorskie, a poza tym w swojej ofercie posiadają wynajem busów na
przejazdy w kraju jak i za granicą. Firma w swoich zasobach posiada 31 busów, z czego 2 jeżdżą po
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terenie gminy Łobez. Rozkład jazdy busów firmy Fedeńczak nie ulega zmianie w zależności od okresu
wakacyjnego lub nie. Poniższa tabela przedstawia rozkład jazdy busów odjeżdżających z Łobza.
Tabela 26. Wykaz kierunków obsługiwanych przez firmę F.U.H Fedeńczak
Liczba przejazdów w
Lp. Kierunek
ciągu dnia
1.

Gryfice

2

2.

Nowogard

1

3.

Radowo Wielkie

4

Źródło: fedenczak.com.pl

Na terenie Gminy Łobez dowóz dzieci do przedszkola, szkół podstawowych, oraz do zespołu szkół
gimnazjalnych odbywa się za pomocą tzw. gimbusa. Dzierżawiony będzie na te potrzeby autobus
gminny. Zamówienie obejmuje rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017. Usługi te świadczyć będzie
przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o.o.
Rodzaje, liczba i struktura pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Łobez (stan na I kw. 2015
r).
Na terenie Gminy Łobez zarejestrowanych jest łącznie 11 205 pojazdów. Ich rodzaje i liczbę
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 27. Pojazdy zarejestrowane na terenie gminy Łobez.
Rodzaj
Samochodów osobowych
Samochód ciężarowy
Ciągnik rolniczy
Autobus
Samochód sanitarny i specjalny
Motocykl i motorower
Samochód inny
Razem

Liczba w szt.
7 606
1 202
580
9
69
1 709
30
11 205

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Na wykresie przedstawiono strukturę pojazdów pod względem ich rodzajów.
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Wykres 5. Struktura pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Łobez.
Samochód osobowy

0,1%

0,6%
0,3%
5,2%

Samochód ciężarowy

15,3%

Ciągnik rolniczy

10,7%
Autobus

67,8%

Samochód sanitarny i
specjalny
Motocykl i motorower

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Z wykresu wynika, że na terenie Gminy najwięcej jest zarejestrowanych samochodów osobowych (ok.
67,8% wszystkich zarejestrowanych pojazdów), następnie motocykli i motorowerów oraz
samochodów ciężarowych (odpowiednio: 15,3% i 10,7% wszystkich zarejestrowanych pojazdów).
Ciągniki rolnicze stanowią 5,2% wszystkich zarejestrowanych pojazdów, a samochody specjalne
i sanitarne 0,6%. Najmniej zarejestrowanych jest samochodów innych (0,3% wszystkich
zarejestrowanych pojazdów) oraz autobusów (0,1%). Ilość pojazdów, w poszczególnych przedziałach
wiekowych, zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 28. Ilość pojazdów w podziale na wiek
Wiek
do 5 lat

6-10 lat

10-15 lat

16 lat i starsze

Samochody osobowe

163

700

1 398

5 345

Samochody ciężarowe

41

122

199

840

Ciągnik rolniczy

26

27

21

506

Autobus

0

1

1

7

Samochód sanitarny i specjalny

0

4

14

51

Motocykl i motorower

229

350

65

1 065

Samochód inny

11

19

0

0

Razem

470

1 223

1 698

7 814

Rodzaj

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
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W Gminie Łobez najwięcej zarejestrowanych pojazdów ma 16 lat i więcej (ok. 70% wszystkich
zarejestrowanych pojazdów), a najmniejsza liczba pojazdów ma do 5 lat (ok. 4% wszystkich
zarejestrowanych pojazdów).
Ilość pojazdów, przyjmując za kryterium pojemność silnika, zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 29. Pojazdy w podziale na pojemność silnika

Pojemność
silnika
Rodzaj
pojazdu
Samochody osobowe
Samochody ciężarowe
Ciągnik rolniczy
Autobus
Samochód sanitarny i
specjalny
Motocykl i motorower
Samochód inny
Razem

do 1400

1401-1999

2000-2500

2501-4000

powyżej
4000

2 870
66
2
0

4 100
185
68
0

445
493
7
1

173
168
346
0

18
290
157
8

0

11

15

10

33

1703
30
4 671

6
0
4 370

0
0
961

0
0

0
0
506

697

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Największą liczbę pojazdów na terenie Gminy stanowią te, które mają pojemność silnika wynoszącą
do 1400 m3 (ok. 42% wszystkich zarejestrowanych pojazdów) a najmniej jest pojazdów o pojemności
silnika powyżej 4000 m3 (ok. 4,5% wszystkich zarejestrowanych pojazdów).
Strukturę pojazdów pod względem rodzaju stosowanego paliwa zaprezentowano na poniższym
wykresie

Wykres 6. Struktura pojazdów pod względem rodzaju wykorzystywanego paliwa
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Olej napędowy
Benzyna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ponad 50% samochodów osobowych wyposażonych jest w silniki na benzynę. Natomiast
przeważającym rodzajem paliwa w przypadku samochodów ciężarowych oraz samochodów
sanitarnych i specjalnych jest olej napędowy. Wszystkie ciągniki rolnicze i autobusy wyposażone są w
silniki na olej napędowy. Motocykle i motorowery oraz samochody inne wykorzystują benzynę jako
paliwo.
Na terenie Gminy łącznie zarejestrowanych jest:
 6 468 pojazdów mających silnik benzynowy, które stanowią 57,7% wszystkich pojazdów,
 4 089 pojazdów, które mają silnik na olej napędowy, stanowiących 36,5% całkowitej liczby
pojazdów,
 608 pojazdów wykorzystujących gaz płynny jako paliwo, mających 5,4% udział w łącznej
liczbie pojazdów,
 40 pojazdów wykorzystujących inny rodzaj paliwa niż wymienione powyżej, stanowiących
0,4% wszystkich środków transportu.

4.2.5. Przemysł i przedsiębiorcy na terenie gminy Łobez
Gmina Łobez ma charakter rolniczo-przemysłowy. Głównym źródłem utrzymania ludności miasta jest
działalność usługowa i handlowa, natomiast w mniejszym stopniu działalność produkcyjna.
Dominującą branżą gospodarki jest przetwórstwo rolno- spożywcze, a na wsi rolnictwo i dodatkowo
usługi. Na terenie gminy przeważają małe i średnie gospodarstwa rolne. Średnia wielkość
gospodarstwa to nieco ponad 20 ha. Największe znaczenie mają samodzielne i duże gospodarstwa.
Rolnictwo opiera się przede wszystkim na uprawie zbóż i w mniejszym stopniu ziemniaka. Ważną rolę
odgrywają prace na licznych plantacjach truskawek oraz innych roślin plantacyjnych. Spora grupa
ludzi zbiera rośliny lecznicze.
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W Gminie Łobez zarejestrowanych jest ponad 1 490 przedsiębiorstw. Zdecydowanie najwięcej
przedsiębiorców prowadzi działalność w branży usługowej.
Tabela 30. Zestawienie podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności na terenie Gminy
Łobez w latach 2012- 2014.
Udział
Udział
Udział
Rodzaj
2012
procentowy
2013
procentowy
2014
procentowy
działalności
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
Rolnictwo,
leśnictwo,
5,08%
81
5,41%
81
5,42%
76
łowiectwo i
rybactwo
Przemysł i
19,65%
293
19,59%
283
18,94%
294
budownictwo
75,27%
1 122
75,00%
1130
75,64%
Usługi
1 126
Razem

1 496

100%

1 496

100%

1 494

100%

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Do największych przedsiębiorców w gminie należą:
Bo-De sp. z o.o. w Łobzie,
Drutpol Sp. z. o.o. w Łobzie,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łobzie,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łobzie,
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Nowamyl” S.A.,
GMK S.A. ( dawne Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A.)
Podmioty gospodarcze to głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przeważnie
mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób. W 2014 roku zwiększyła się o 2 liczba małych
przedsiębiorstw. Natomiast liczba przedsiębiorców średnich i dużych utrzymuje się od 2012 r. na
niezmienionym poziomie.
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Tabela 31. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Łobez w latach
2012- 2014 w podziale na liczbę osób zatrudnionych.
2012
2013
2014
(liczba
(liczba
(liczba
Liczba osób zatrudnionych
podmiotów
podmiotów
podmiotów
gospodarczych) gospodarczych) gospodarczych)
0–9
1 444
1 444
1 440
10 – 49
42
42
44
50 – 249
9
9
9
250 – 999
1
1
1
Razem
1 496
1 496
1 494
Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS

W 2012 r. sektor publiczny w ogólnej liczbie przedsiębiorstw na terenie gminy Łobez stanowił 4,1%,
sektor prywatny stanowił 95,9%. Niemalże identycznie sytuacja wyglądała w roku 2013 i w roku
2014 r.
Tabela 32. Podmioty gospodarcze w Gminie Łobez wg struktury własności w latach 2012- 2014.
Rodzaj własności
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Razem

2012
61
1 435
1 496

2013
60
1 436
1 496

2014
61
1 433
1 494

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS

4.2.6. Zaopatrzenie w wodę
Stopień zwodociągowania gminy Łobez wynosi 99,7%. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi
67,9 km oraz 1 486 szt. przyłączy do budynków. Długość czynnej sieci wodnej w mieście Łobez wynosi
31,9 km, a kanalizacyjnej 21,0 km. Miasto Łobez posiada jedno ujęcie wodociągowe wyposażone w
cztery studnie wodociągowe oraz stacje uzdatniania wody.
Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z wodociągu miejskiego, od którego odprowadzonych jest 907
przyłączy.
Na terenie Gminy Łobez funkcjonuje 16 wodociągów publicznych. Eksploatatorem 14 z nich (13
wiejskich i 1 miejskiej) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łobzie, natomiast
pozostałych 2 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” w Dalnie.
Woda na terenie gminy ujmowana jest z ujęć głębinowych.
Zużycie wody na potrzeby ludności i gospodarki narodowej zostało przedstawione poniżej.
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Wykres 8. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 2002 – 2013
[w dam3]

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014

Tabela 33. Zużycie wody na 1 mieszkańca w latach 2003- 2013 [w m2]
2003
85,4

2004
73,2

2005
65,9

2006
53,8

2007
56,2

2008
61,4

2009
60,6

2010
55,4

2011
63,8

2012
62,2

2013
57,9

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014

4.2.7. Gospodarka ściekowa
Tabela 34. Dane dotyczące oczyszczalni ścieków w gminie Łobez
Dane
Liczba oczyszczalni ścieków w gminie Łobez, w tym:
- biologiczna oczyszczalnia komunalna
- biologiczna oczyszczalnia przemysłowa
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2013 r.
- w gminie
- w powiecie
Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych w 2013 r.
- zbiorniki bezodpływowe
- oczyszczalnie przydomowe

Liczba
4 szt.
3 szt.
1 szt.
10 810
21 919
897
40

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014

W obszarze miasta znajdują się niżej wymienione oczyszczalnie ścieków:
a) Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Łobzie:
 przepustowość 2 200 do 2 300 m3/d,
 stopień redukcji azotu ogólnego – 35%, fosforu – 40%, BZT5 – 25 mg/dm3, CHZT - 125
mg/dm3, zawiesina ogólna – 35 mg/dm3,
b) Zakładowa Mechaniczno-Biologiczna oczyszczalnia ścieków SZPZ „NOWAMYL":
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 stopnień redukcji zanieczyszczeń 95-98%: neutralizuje ścieki socjalne, ścieki spławiakowe w
ilości 1 200 m3/d w czasie kampanii, poza kampanią przepustowość wynosi 60 m3/d,
c) Urządzenie do oczyszczania ścieków technologicznych PPZ „NOWAMYL": wykorzystywane w
czasie kampanii o wydajności 5 000 m3/d; woda po oczyszczeniu wylewana (rozdeszczowana) na
pola rolniczego wykorzystania.
Na terenie miasta Łobez funkcjonują następujące systemy odprowadzania i neutralizacji ścieków:
 komunalny zbiorczy wyposażony w miejską oczyszczalnię i 10 przepompowni ścieków,
 komunalny osiedlowy obsługujący osiedle mieszkaniowe przy ul. Sawickiej – podłączony do
oczyszczalni Łobez,
 „Świętoborzec" obsługujący zespół zabudowy mieszkalnej i obiekty działalności gospodarczej
– podłączony do oczyszczalni Łobez,
 zakładowy system oczyszczania ścieków Szczecińskich Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego
„NOWAMYL" w Łobzie.
Na terenie wiejskim gminy Łobez funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w Dalnie i Bełcznej. Obie są
własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Dalnie i przez nią są eksploatowane. Obie są w
złym stanie technicznym.
Rzeka Rega jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych i częściowo wód opadowych z miasta Łobza.

Tabela 35. Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczone w % ścieków wymagających oczyszczenia
w latach 2002-2013 [w %]
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
91,46 91,82 91,93 92,50 93,24 93,41 95,47 95,86 99,52 99,53 99,45 99,36
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

Tabela 36. Ścieki odprowadzone w latach 2002- 2013 [w dam 3]
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
397,5 398,2 407,3 383,7 400,8 385,7 399,0 380,6 381,0 386,0 375,0 370,0
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

4.2.8. Gospodarka odpadami
Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych w gminie Łobez odbywa się na podstawie zapisów
znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z którą gminy są zobowiązane do
urządzenia i prowadzenia gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych . Na
terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się
w Prusinowie. Mieszkańcy własnym transportem mogą dostarczyć bezpłatnie następujące odpady
zbierane selektywnie: makulaturę i opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik i metale, odpady
biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i opony,
odpady niebezpieczne i odpady budowlane.
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W gminie Łobez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. odpowiada za zbieranie,
selekcjonowanie i unieszkodliwianie odpadów. Gromadzone odpady na terenie miasta
odprowadzane są do Zakładu Utylizacji Odpadów w Rymaniu (powiat kołobrzeski).
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. odbiera od mieszkańców odpady segregowane w
gospodarstwach domowych. Na terenie gminy nie ma zakładów, które zajmują się przetwarzaniem
odpadów. Są one przekazywane firmom zewnętrznym. Na wykresie przedstawiono zebrane w latach
2005- 2013 zmieszane odpady komunalne.
Wykres 9. Zmieszane odpady komunalne zebrane w latach 2005- 2013 [w t]

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, GUS

W tabeli przedstawiono odpady komunalne ogółem i odpady z gospodarstw domowych przypadające
na 1 mieszkańca.

Tabela 37. Odpady komunalne ogółem i odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1
mieszkańca w latach 2005- 2013 [w kg]
Odpady ogółem przypadające na 1
Odpady z gospodarstw domowych
mieszkańca
przypadające na 1 mieszkańca
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

229,2
256,6
272,3
256,3
265,8
256,5
349,5
288,1
278,9

200,0
221,8
239,6
227,4
235,6
227,5
253,6
225,5
220,2

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W 2013 roku w Gminie Łobez poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych, które ulegają
biodegradacji i są przekazane do składowania wyniósł 24,5%. Osiągnięty poziom recyklingu,
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przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 15,6%.
Natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wyniósł 68%.

4.3. Dotychczasowe działania Gminy w zakresie efektywności energetycznej,
gospodarki niskoemisyjnej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
(wykaz zrealizowanych inwestycji w latach 2008 – 2014)
Dotychczasowe działania Gminy Łobez w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki
niskoemisyjnej oszacowano na podstawie badania ankietowego prowadzonego w I kwartale 2015 r.
prowadzonego wśród zarządców obiektów komunalnych.
Tabela 38. Wykaz inwestycji gminnych zrealizowanych na terenie gminy Łobez.
Lp.

Nazwa projektu

Koszt projektu

Termin
realizacji
projektu

Źródło dofinansowania

2011-2012

Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko oraz środki
własne

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w
gminach powiatu łobeskiego, w
tym na terenie gminy Łobez
wykonano:

1.

1. Termomodernizację
budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Łobzie
(1.022,0 tyś. zł).
2. Termomodernizację
budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Łobzie
(965,2 tyś. zł).
3. Termomodernizację
budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Bełcznie
(501,0 tyś. zł)
4. Termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół
Gimnazjalnych w Łobzie
(424,0 tyś zł)
5. Termomodernizacja
budynku użyteczności
publicznej przy ul. Plac
Spółdzielców (199,4 tyś zł)

5.795.3 tyś
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Lp.

2.

Nazwa projektu
6. Renowacja i
termomodernizacja
głównego budynku Urzędu
Miejskiego w Łobzie (556,1
tyś. zł)
7. Termomodernizacja
budynku Urzędu Miejskiego
w Łobzie (Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej)
(62,1 tyś. zł)
8. Termomodernizacja
budynku Łobeskiego Domu
Kultury (478,9 tyś. zł).
9. Termomodernizacja
budynku Biblioteki
Publicznej w Łobzie (109,8
tyś. zł).
10.Termomodernizacja
budynku Stadionu
Miejskiego (124,2 tyś. zł).
Termomodernizacja
stropodachu Przedszkola
Miejskiego w Łobzie wraz z
wymianą pokrycia dachowego

Koszt projektu

Termin
realizacji
projektu

Źródło dofinansowania

107 670

2008

Środki własne gminy

3.

Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Łobzie

13 042 663,43

2007 - 2013

4.

Poprawa stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego poprzez
zakup samochodu ratowniczogaśniczego, a także przebudowa
remizy OSP wraz z
wyposażeniem w Zagórzycach

493 041,19

2007 - 2013

5.

Przygotowanie dokumentacji dla
realizacji inwestycji
kanalizacyjnych w aglomeracji

208 275,90

2007 - 2013

Fundusz Spójności
w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i
Środowisko
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
Fundusz Spójności
w ramach
Programu Operacyjnego
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Lp.

Nazwa projektu

Koszt projektu

Termin
realizacji
projektu

Łobez

Źródło dofinansowania
Infrastruktura i
Środowisko

Tabela 39. Działania podejmowane przez inne podmioty niż Gmina Łobez na terenie gminy Łobez w
zakresie gospodarki niskoemisyjnej:
wartość inwestycji

Lp

nazwa projektu

nazwa podmiotu
realizującego projekt

okres
realizacji

1.

Ograniczenie emisji gazów i
pyłów do powietrza w wyniku
zmiany technologii produkcji
ciepła w Ciepłowni Miejskiej
Łobeskiej Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.

Łobeska Energetyka
Cieplna Sp. z o.o.
(obecnie pn.: „SEC
Łobez Sp. z o.o.)

2009 –
2010

5,4 mln zł

2.

Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 151 na odcinku Łobez –
Węgorzyno

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie

2009

1 176 950,00 zł

3.

Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 151 w miejscowości Łobez,
ul. Kraszewskiego

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie

2010-2011

248 965,00 zł

4.

Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 148 w miejscowości Łobez,
ul. Drawska

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie

2011

212 709,00 zł

5.

Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 151 wraz z chodnikiem w
miejscowości Łobez, ul.
Kraszewskiego

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie

2010-2011

530 619,00 zł
realizowano w
porozumieniu z
Gminą Łobez

6.

Przebudowa chodnika w
miejscowości Łobez, ul. Szosa
Świdwińska w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 151

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie

2011

179 588,00 zł.
realizowano w
porozumieniu z
Gminą Łobez

7.

Przebudowa chodnika w

Zachodniopomorski

2012

21 038, 00 zł
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nazwa podmiotu
realizującego projekt

miejscowości Łobez, ul. Szosa
Świdwińska – etap II w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 151

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie

8.

Przebudowa chodnika w
miejscowości Łobez, ul.
Kościelna i Bema – etap II w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 148

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie

2012

9.

Przebudowa chodnika w
miejscowości Bełczna w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 148 –
etap II

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie

2012

Przebudowa mostu przez rzekę
Regę w ciągu drogi powiatowej
nr 4323Z

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

20 532,39 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

45 722,79 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

19 416,78 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

65 067,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

3 984,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

1 167,09 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

6 964,63 zł

Zarząd Dróg

2011-2012

10.

11.

Rozebranie i ułożenie chodnika
przy ul. Głowackiego w Łobzie

12.

Rozebranie i ułożenie chodnika
przy ul. Przedmiejskiej w Łobzie

13.

Remont chodnika przy ul.
Spokojnej w Łobzie

14.

Remont chodnika przy ul.
Okopowej w Łobzie

15.

Ułożenie chodnika przy ul.
Boczna w Łobzie

16.

Rozebranie i ułożenie chodnika
przy ul. Kolejowej w Łobzie

17.

Ułożenie chodnika przy ul.
Przemysłowej w Łobzie

18.

Rozebranie i ułożenie chodnika
przy ul. Spokojnej w Łobzie

okres
realizacji

wartość inwestycji

nazwa projektu

Lp

138 591 zł,
realizowano w
porozumieniu z
Gminą Łobez
208 369,00 zł

555 634,74 zł

4 999,87 zł
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Lp

nazwa projektu

okres
realizacji

wartość inwestycji

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

24 876,84 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2014

Brak danych

Zarząd Dróg
Powiatowych

2011-2012

Brak danych

Powiat łobeski

2012

115 750,72 zł
+
116 881,78 zł

Własność prywatna

2012

Brak danych

ZE Szczecin

2012

Brak danych

Własność prywatna

2012

Brak danych

PGE Energia
Odnawialna

2015

Brak danych

nazwa podmiotu
realizującego projekt
Powiatowych

19.

Remont chodnika w
miejscowości Meszne

20.

Remont nawierzchni chodnika
ul. Rolna, H. Sawickiej w Łobzie

21.

22.

23.
24.
25.
26.

Remont nawierzchni chodnika
ul. Komuny Paryskiej w Łobzie
Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
poprzez instalację kolektorów
słonecznych w jednostkach
organizacyjnych powiatu
łobeskiego (Dom Dziecka w
Łobzie),
-Zamontowano także instalację
centralnego ogrzewania
Powiatowego Urzędu Pracy w
Łobzie
4 małe elektrownie wodne
Elektrownia wodna - MEW
Prusinowo
Elektrownia wodna - MEW
Tarnowo
Elektrownia wiatrowa Bełczna,
Poradz i Klępnica
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5.

Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej.

5.1. Pozyskiwanie danych w ramach inwentaryzacji emisji CO2.
5.1.1. Działania promocyjne związane z opracowaniem Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
Proces pozyskiwania danych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej został rozpoczęty w grudniu 2014r.
W pierwszej kolejności skupiono się na działaniach promocyjnych, które miały na celu
poinformowanie społeczność Gminy Łobez o celu i zakresie opracowywania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej oraz zaproszenie ich do współpracy.
W tym celu:
1) Opracowano stronę informacyjno – promocyjną projektu - http://lobez.epgn.pl
Strona m.in.:
 informuje o tym czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej, w jakim celu jest on
tworzony,
 informuje o współfinansowaniu opracowania PGN przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko,
 umożliwia wypełnienie ankiet on–line.
Zrzut ze strony internetowej poświęconej Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez
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Pełny wydruk strony internetowej poświęconej Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez
stanowi załącznik nr 2 do Planu.
Adres internetowy strony został zamieszczony w ulotkach oraz plakatach informacyjnych. Link do
strony został również na stałe umieszczony na stronie internetowej Gminy (http://www.lobez.pl).

Zrzut z internetowej strony głównej Gminy Łobez
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2) Opracowano plakaty informacyjno–promocyjne i rozdystrybuowano je na terenie gminy
Łobez (w szkołach, w przychodniach, na słupach informacyjnych).

Plakat informacyjny wykorzystywany podczas zbierania danych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Łobez:

Plakat informacyjny wykorzystywany podczas zbierania danych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Łobez stanowi załącznik nr 3 do PGN.
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3) Opracowano i rozdystrybuowano ulotki informacyjne.

Ulotka informacyjna wykorzystywana podczas opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Łobez:

Ulotka informacyjna wykorzystywana podczas opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Łobez stanowi załącznik nr 4.

5.1.2. Ankietyzacja
Opracowano trzy rodzaje ankiet:
1) ankiety dla mieszkańców,
2) ankiety dla przedsiębiorców,
3) ankiety dla jednostek użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Ankietyzacja mieszkańców gminy Łobez
Ankietyzacja została poprzedzona działaniami informacyjno–promocyjnymi, o których mowa w
punkcie 5.1.1. Każdy z mieszkańców miał możliwość wypełnienia ankiety:
 on- line za pośrednictwem strony http://lobez.epgn.pl,
 w formie papierowej poprzez wydruk ankiety w formacie PDF oraz przekazania jej do Urzędu
Gminy, Sołtysowi swojej miejscowości, lub przesłania zeskanowanej wersji na wskazanego w
ankiecie e-maila.
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Ponadto, ankiety w ilości 1500 szt. zostały rozdystrybuowane na terenie gminy przez Pocztę Polską
i zostały doręczone do właścicieli domów jednorodzinnych.
Ankietyzacja przedsiębiorców
W celu dotarcia do jak największej liczby przedsiębiorców została stworzona baza 47 największych
przedsiębiorstw na terenie gminy. Do każdego z przedsiębiorstw został wysłany e-mail z informacją
o tworzonym PGN, celu ankietyzacji oraz z prośbą o wypełnienie ankiety. Do ankiet zostały również
dołączone formularze zgłaszania inwestycji z zakresu niskiej emisji. Do każdego z przedsiębiorstw
został wykonany telefon informujący o przesłanym e-mailu. Skuteczność mailingu oraz telefonów
niestety okazała się bardzo niska. Zostało wypełnionych pięć ankiet. Pozostali przedsiębiorcy nie
wykazali chęci udziału w opracowywaniu bazy emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy. Ankiety
nie zostały przez nich wypełnione. Jeden z przedsiębiorców wypełnił formularz zgłoszenia inwestycji.
Baza przedsiębiorstw, do których został skierowany indywidualny mailing stanowi załącznik nr 5 do
Planu.
Ponadto, każdy z przedsiębiorców z terenu gminy Łobez mógł wypełnić ankietę za pośrednictwem
strony internetowej http://lobez.epgn.pl.

Ankietyzacja jednostek użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
Ankietyzacja jednostek użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych została
poprzedzona spotkaniem informacyjnym. Ponadto, do każdej takiej jednostki został wysłany e-mail
z prośbą o wypełnienie ankiety dla obiektów zarządzanych/użytkowanych przez te jednostki. Do
każdej jednostki został wykonany również telefon z informacją o mailu oraz celu prowadzenia
ankietyzacji.
Baza jednostek użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, do których został
skierowany indywidualny mailing, stanowi załącznik nr 6 do Planu.
Wzór wyżej opisanych ankiet stanowią załączniki nr 7, 8 i 9 do Planu.

5.1.3. Źródła danych wykorzystywane do inwentaryzacji emisji gazów
cieplarnianych
Budynki mieszkalne
Dane dotyczące zużycia nośników energii pierwotnej w celach grzewczych oraz do podgrzewania
ciepłej wody w budynkach mieszkalnych pochodzą z następujących źródeł:
 ankiety skierowane do mieszkańców,
 ankiety skierowane do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz do zarządców
nieruchomościami,
 dane dotyczące kotłowni lokalnych z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie,
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 dane statystyczne dotyczące zużycia gazu sieciowego w gospodarstwach domowych na
terenie gminy Łobez,
 dane z firmy PGNiG S.A. dotyczące zużycia gazu na terenie gminy Łobez,
 dane statystyczne dotyczące zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe.
Budynki niemieszkalne
Dane dotyczące zużycia nośników energii pierwotnej w celach grzewczych oraz do podgrzewania
ciepłej wody w budynkach niemieszkalnych pochodzą z następujących źródeł:
 ankiety skierowane do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz do zarządców
nieruchomościami,
 dane dotyczące kotłowni lokalnych z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie,
 dane z firmy PGNiG S.A. dotyczące zużycia gazu sieciowego na terenie gminy Łobez,
 dane z zakładów energetycznych dotyczące zużycia energii elektrycznej.
Transport
Dane dotyczące zużycia paliwa w transporcie zostały oszacowane w oparciu o następujące źródła:







dane z ewidencji pojazdów,
dane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dotyczące
zużycia paliw w pojazdach zgłoszonych w ramach systemu opłat za korzystanie ze
środowiska,
dane z badań ruchu pojazdów,
ankiety skierowane do mieszkańców,
ankiety skierowane do przedsiębiorców.

Informacje na temat transportu indywidualnego (liczba samochodów, ich rodzaj, liczba
przejeżdżanych kilometrów po terenie gminy, wiek pojazdu, rodzaj paliwa) pozyskiwane były od
mieszkańców w ramach ankietyzacji.
Informacje w zakresie wielkości zużywanego paliwa przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na
terenie Gminy Łobez i związaną z tym emisją spalin wykonawca Planu pozyskał z:
a) Wydziału
Ochrony
Środowiska
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego,
b) indywidualnego zapytania do każdego z przedsiębiorstw, w jakim procencie podawane do
Urzędu Marszałkowskiego emisje dotyczą Gminy Łobez (telefonicznie zostało zadane pytanie:
„Jaki procent łącznej liczby wozokilometrów flota Państwa firmy/instytucji przejeżdża po
terenie Gminy Łobez?”).
Badania ruchu
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Gmina przed opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie była w posiadaniu żadnych badań
ruchu prowadzanych na jej terenie. W związku z powyższym, w dniach 18 i 21 kwietnia 2015r. zostały
przeprowadzone badania ruchu przez wykonawcę Planu. Badania były prowadzone przez 2 dni, w 12
punktach reprezentatywnych na terenie gminy Łobez.
Oświetlenie uliczne
Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w systemie oświetlenia ulicznego pochodzą
z inwentaryzacji systemu oświetlenia ulicznego w gminie Łobez.
Przemysł i usługi
Wpływ sektora przemysłowego i usługowego na emisję CO2 oszacowano w oparciu o następujące
dane:





5.2.

ankiety skierowane do przedsiębiorców,
dane dotyczące kotłowni lokalnych z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie,
dane z firmy PGNiG S.A. dotyczące zużycia gazu sieciowego na terenie gminy Łobez,
dane z zakładów energetycznych dotyczące zużycia energii elektrycznej na terenie gminy
Łobez.

Inwentaryzacja emisji CO2

5.2.1. Podstawowe założenia
Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji dwutlenku węgla z obszaru gminy. Działanie to
umożliwi określenie obszarów (geograficznych bądź funkcyjnych) największej emisji w celu dobrania
optymalnych działań służących jej ograniczaniu. Podstawą do oszacowania wielkości emisji CO2 jest
zużycie energii finalnej oraz paliw ze źródeł pierwotnych i wtórnych w kluczowych obszarach
społeczno-gospodarczych gminy:






Budynkach mieszkalnych,
Budynkach niemieszkalnych,
Transporcie,
Oświetleniu ulicznym,
Przemyśle i usługach.

W tym celu dokonano obliczeń zużycia przez użytkowników końcowych:
 Paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków),
 Paliw transportowych,
 Ciepła systemowego,
 Energii elektrycznej,
 Gazu sieciowego.
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Inwentaryzacją objęto cały obszar administracyjny gminy Łobez. Rokiem, w którym zebrano
informacje niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji jest rok 2015. Większość zebranych
danych dotyczy roku 2013. Wyjątek stanowią:
 Dane dotyczące ruchu pojazdów – w zdecydowanej większości oparto się o dane bieżące –
z roku 2015. Zostały one sprowadzone do poziomu z roku 2013 w oparciu o Instrukcje oceny
efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych odpowiednio dla dróg
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opracowane przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów (Warszawa, luty 2008),
 Dane dotyczące zużycia paliw w celach grzewczych pochodzące z ankiet skierowanych do
mieszkańców.
W początkowym etapie inwentaryzacji przystąpiono do wyznaczenia optymalnego roku bazowego.
Optymalnym rokiem bazowym jest taki rok, za który można pozyskać maksymalnie wiarygodne
i miarodajne dane od jak największej liczby podmiotów. Za kluczowe uznano:






Dane z zakładów energetycznych (brak istotnych ograniczeń w tym zakresie);
Dane z firm dostarczających gaz (brak istotnych ograniczeń w tym zakresie);
Dane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie (dostępne dane
od roku 2011)
Dane od spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców budynków mieszkalnych
(dostępne wiarygodne dane od 2013 roku);
Dane od zarządców budynków niemieszkalnych (dostępne wiarygodne dane od 2013 roku).

Wobec powyższego, za rok bazowy przyjęto rok 2013. Rokiem, dla którego określane są cele w
zakresie emisji CO2, udziału Odnawialnych Źródeł Energii w bilansie energetycznym gminy oraz
efektywności energetycznej budynków jest rok 2020.
Dla obliczenia emisji dwutlenku węgla zastosowano następujące wskaźniki emisji CO2
z poszczególnych typów pojazdów:

Tabela 40. Przyjęte wskaźnik emisji CO2 [gCO2/km] w transporcie.
Lp.

Rodzaj pojazdu

Wskaźnik emisji CO2
[gCO2/km]

1

Motocykle

155

2

Samochody osobowe

155
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Lp.

Rodzaj pojazdu

Wskaźnik emisji CO2
[gCO2/km]

3

Samochody dostawcze

200

4

Samochody ciężarowe

450

5

Samochody ciężarowe z przyczepą

900

6

Autobusy

450

Źródło: Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Badań Ekonomicznych: Opracowanie metodologii
prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów paliwa.
Tabela 41. Wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów paliwa.
Rodzaj paliwa
benzyna silnikowa
BS
gaz płynny propan-butan
LPG
sprężony gaz ziemny CNG
olej napędowy
ON

WO*
[MJ/kg]

WE*
[kg/GJ]

Emisja CO2 z 1 tony
[Mg]

44,8

68,61

3,073728

47,31

62,44

2,9540364

48

55,82

2,67936

43,33

73,33

3,1773889

* WO – Wartość Opałowa, WE – Wielkość Emisji CO2
Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2
(WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok
2014.

Do przeliczenia jednostek masy paliwa (kg, Mg) na jednostki objętości (l, m3) przyjęto następujące
średnie wskaźniki gęstości:
 benzyna silnikowa – 0,75 kg/litr,
 olej napędowy – 0,85 kg/litr,
 gaz płynny propan-butan (LPG) – 0,5 kg/litr.
Do określenia emisji CO2 z pozostałych nośników energii przyjęto następujące wskaźniki:

Tabela 42. Wskaźniki służące do określenia emisji CO2 z pozostałych nośników energii.
Rodzaj paliwa

WO*
[MJ/kg]

WO*
[MJ/m3]

WE*
[kg/GJ]

Gaz

-

35,98

55,82

Emisja CO2 z 1 tony
[Mg]
2,0084036**
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Rodzaj paliwa

WO*
[MJ/kg]

WO*
[MJ/m3]

WE*
[kg/GJ]

Węgiel

23,08

-

94,62

Emisja CO2 z 1 tony
[Mg]
2,1838296

Drewno

15,6

-

109,76

1,712256

Olej opałowy

40,19

-

76,59

3,0781521

* WO – Wartość Opałowa, WE – Wielkość Emisji CO2
** Emisja CO2 z 1000m3 gazu

Do określenia emisji CO2 dla zużycia energii przyjęto wskaźnik na 812kg CO2/MWh, zgodnie
z opracowaniem KOBiZE.
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5.2.2. Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii
5.2.2.1. Budynki użyteczności publicznej
Poniższa tabela przedstawia wykaz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łobez.
Tabela 43. Wykaz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łobez
L.p.

Nazwa

1

Urząd Miejski w Łobzie

2

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Krasnala Hałabały

3

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4

Łobeski Dom Kultury

5

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie

6

Sąd Rejonowy w Łobzie

7

Prokuratura Rejonowa

8

Komenda Powiatowa Policji

9

Powiatowa Straż Pożarna w Łobzie

10

Zachodniopomorska Składnica Akt w Łobzie

11

Starostwo Powiatowe w Łobzie

12

Dom Dziecka w Łobzie, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Łobzie

13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

14

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

15

Powiatowy Lekarz Weterynarii

16

Telekomunikacja Polska SA

17

Poczta Polska PPUP

18

Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o. o.

19

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

20

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
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L.p.

Nazwa

21

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Łobzie

22

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

23

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie

24

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki

25

Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie

26

PKO BP SA/ Łobez

27

Grupa Pekao SA I/O Łobez

28

Bank Spółdzielczy w Golczewie O/ Łobez

29

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Szczecinie z
siedzibą w Koszalinie Oddział Terenowy

31

Środowiskowy Dom Samopomocy

Tabela 44. Struktura paliw zużytych w celach grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na
terenie gminy Łobez.
Zużycie do celów grzewczych paliw kopalnych
Gaz
Węgiel
Drewno

Jednostka

Łączne zużycie w
2013 roku

tys. m3
Mg
Mg

287,63
221,34
18,98

Poniższa tabela przedstawia łączne emisje dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej na
terenie gminy Łobez.

Tabela 45. Łączne emisje dwutlenku węgla z budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
Łobez
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Zużycie do celów grzewczych
paliw kopalnych

Jednostka

Łączne zużycie w
2013 roku

tys. m3
Mg
Mg
Razem

Gaz
Węgiel
Drewno

287,63
221,34
18,98

wskaźnik emisji CO2
wartość
jednostka
[Mg]
2,0084
577,67
2,1838
483,36
1,7123
32,50
1 093,54

5.2.2.2. Budynki mieszkalne
Emisję dwutlenku węgla z systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych oszacowano w oparciu
o dane z ankiet skierowanych do mieszkańców. Łącznie zebrano 416 poprawnie wypełnionych ankiet.
Przy łącznej liczbie mieszkań i domków jednorodzinnych na poziomie 4 896 szt. oznacza to pokrycie
całej zbiorowości na poziomie 8,5%.
Poniższa tabela przedstawia strukturę zgromadzonych ankiet pod względem rodzaju lokalu
(mieszkanie w budynku wielorodzinnym, dom jednorodzinny).

Tabela 46. Struktura zgromadzonych ankiet pod względem rodzaju lokalu (mieszkanie w budynku
wielorodzinnym, dom jednorodzinny).
Liczba ankiet wypełnionych
prawidłowo
Dom jednorodzinny
Mieszkanie w budynku
wielorodzinnym
Razem

Razem

Łobez

Reszta

szt.
218

%
52,4%

szt.
177

%
51,8%

szt.
41

%
55,4%

198

47,6%

165

48,2%

33

44,6%

416

-

342

-

74

-

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące zebranej próby statystycznej oraz dane
dotyczące budynków mieszkalnych na terenie gminy Łobez. Dane te pochodzą z zasobów Banku
Danych Lokalnych GUS.
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Tabela 47. Szczegółowe dane dotyczące zebranej próby statystycznej oraz dane dotyczące
budynków mieszkalnych na terenie gminy Łobez z zasobów Banku Danych Lokalnych GUS.
Wyszczególnienie

Wartość

Łączna powierzchnia użytkowa ankietowanych budynków, w tym:

35 693,6
23 212

dom jednorodzinny
mieszkanie w budynku wielorodzinnym

12 481,6

procentowe pokrycie całej zbiorowości

11%

Liczba mieszkań i domków jednorodzinnych, w tym:

4 896

Miasto Łobez

3 679

obszar wiejski

1 217

Powierzchnia użytkowa mieszkań i domków jednorodzinnych
miasto Łobez

331 070
245 379

gmina Łobez - obszar wiejski

85 691

Budynki mieszkalne w Gminie w tym:
miasto Łobez

1 781
1 167

gmina Łobez - obszar wiejski

614

Na podstawie badań ankietowych oraz dostępnych danych statystycznych, określono strukturę
gospodarstw domowych względem rodzaju ogrzewania. Poniższa tabela przedstawia strukturę
gospodarstw domowych w gminie Łobez pod względem rodzaju ogrzewania oraz paliwa używanego
w celach grzewczych.

Tabela 48. Struktura gospodarstw domowych w gminie Łobez pod względem rodzaju ogrzewania
oraz paliwa używanego w celach grzewczych.
Wyszczególnienie

Wartość

Liczba mieszkań i domków jednorodzinnych, w tym:

4 896

Ogrzewanie indywidualne (przeważające):

3 907

Gaz

1 006

Węgiel

1 503

Drewno

751

Drewno i węgiel

235

Gaz i drewno

235

Gaz i energia elektryczna

118
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Wyszczególnienie
Olej opałowy i drewno
Ciepło sieciowe, w tym:
Gaz

Wartość
59
989
989

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ilości zużytego paliwa do celów ogrzewania budynków
mieszkalnych w gminie Łobez.
Tabela 49. Ilości zużytego paliwa do celów ogrzewania budynków mieszkalnych w gminie Łobez.
wskaźnik emisji CO2
Zużycie do celów grzewczych
Jednostka
Wartość
wartość
paliw kopalnych
jednostka
[Mg]
3
Gaz
tys. m
1 485,00
2,0084
2 982,47
Węgiel
Mg
12 484,47
2,1838
27 263,58
Drewno
Mg
9 942,65
1,7123
17 024,80
Energia elektryczna
MWh
167,13
0,812
135,71
Olej opałowy
Mg
67,19
3,0782
206,82
Razem
47 613,38

5.2.2.3. Przemysł i usługi
Dane dotyczące zużycia źródeł emisji pierwotnej obliczono w oparciu o ankiety skierowane do
przedsiębiorców oraz o dane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
W grupie tej nie uwzględniono przedsiębiorstw, których działalność jest prowadzona w lokalach
mieszkalnych.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ilości zużytego paliwa do celów grzewczych
i procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych w gminie Łobez.
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Tabela 50. Ilości zużytego paliwa do celów grzewczych i procesowych w przedsiębiorstwach
przemysłowych i usługowych w gminie Łobez.
wskaźnik emisji CO2
Zużycie paliw kopalnych do celów
grzewczych i procesowych

Łączne zużycie w
2013 roku

jednostka

wartość
[Mg]

tys. m3

575,25

2,0084

1 155,34

Węgiel

Mg

5 830,27

2,1838

12 732,15

Olej opałowy

Mg

217,32

3,0782

668,98

Drewno

Mg

300,49

1,7123

514,53

Gaz

Jednostka

Razem

15 070,97

Na poniższym wykresie przedstawiono emisję zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych w powiecie łobeskim w latach 2009- 2013.

Wykres 10. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie
łobeskim w latach 2009- 2013.

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014 r.

5.2.2.4. Oświetlenie uliczne
System oświetlenia ulicznego na terenie gminy składa się z 1 130 lamp sodowych. Łączne zużycie
energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego w roku 2013 przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 51. Zużycie energii elektrycznej przez obiekty oświetleniowe
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Ilość zużytej energii elektrycznej 2013 r.
MWh
%
636,22
87,3
46,70
6,4
45,50
6,3
728,42
100,0%

Właściciel obiektów oświetleniowych
Grupa Kapitałowa ENEA
Gmina Łobez
ENERGA Oświetlenie
Razem

Łączne zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego w Gminie Łobez w roku 2013
wyniosło 728,42 MWh, co oznacza emisję dwutlenku węgla na poziomie 591,48 ton.

5.2.2.5. Transport
Dane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie 45 podmiotów zgłosiło
zużycie paliw przez floty składającą się z ponad 334 pojazdów. Są to pojazdy stanowiące zarówno
własność przedsiębiorstw jak też instytucji. Następnie przeprowadzono badania ankietowe metodą
wywiadu telefonicznego, gdzie osobom odpowiedzialnym za flotę pojazdów zadano pytanie, jaką
(procentowo) liczbę kilometrów pojazdy danej instytucji pokonują po obszarze gminy. Na tej
podstawie obliczono łączne zużycie paliwa na terenie gminy przez pojazdy zgłoszone do Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie celem naliczenia opłat za korzystanie ze
środowiska. Poniższa tabela przedstawia łączne zużycie paliwa (oraz emisję dwutlenku węgla) na
terenie gminy z powyższych flot pojazdów.
Tabela 52. Łączne zużycie paliwa (oraz emisję dwutlenku węgla) na terenie gminy z flot pojazdów.
Wyszczególnienie
benzyna silnikowa
BS
gaz płynny propan-butan
LPG
olej napędowy
ON

Łączne zużycie:
23,70
11,71
1415,21

w tym na terenie Gminy

Emisja CO2

10,54

32,40

5,47

15,85

620,43

1971,34

RAZEM

2 019,59

Dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zebrano informacje o liczbie
pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Łobez. Na podstawie szacunkowych średnich
przebiegów rocznych pojazdów i szacunkowego średniego zużycia paliwa na 100 km przebiegu
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pojazdów z 2010 roku obliczone łączne zużycie paliwa przez te pojazdy. Następnie określono wielkość
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Obliczenia zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 53. Wielkość emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez pojazdy zarejestrowane na terenie
Gminy Łobez.
Wskaźnik emisji [kg
Wyszczególnienie
Zużycie paliwa [l]
Emisja CO2 [Mg]
CO2/l]
Benzyna

3 619 908,87

2,61

9 457,62

Diesel

13 421 909,68

2,70

36 249,63

897 765,99

1,48

1 326,02

LPG

Razem

47 033,27

Dane na podstawie badań ruchu
Poza pojazdami należącymi do mieszkańców gminy Łobez, za emisję dwutlenku węgla na terenie
gminy są odpowiedzialne również pojazdy turystów oraz pojazdy przejeżdżające przez gminę
tranzytem. Z uwagi na położenie gminy na dość ruchliwych szlakach komunikacyjnych, ruch
tranzytowy odgrywa bardzo istotną rolę w łącznej emisji dwutlenku węgla w transporcie.
Na podstawie przeprowadzonych badań ruchu oszacowano łączny ruch na terenie całej gminy.
Poniższa tabela przedstawia szacowaną liczbę wozokilometrów na terenie gminy Łobez na drogach
krajowych i wojewódzkich.
Tabela 54. Szacowana liczba wozokilometrów na terenie gminy Łobez na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Liczba wozokilometrów
Wyszczególnienie
SDR (2015 rok)
SDR (2013 rok)
na dobę
rocznie
Motocykle
55,00
55,00
2 309,12
842 828,80
Samochody osobowe
1 978,00
1857,24
77 974,16
28 460 568,48
Samochody dostawcze
401,00
381,68
16 024,35
5 848 888,20
Samochody ciężarowe bez
61,00
58,63
2 461,58
przyczep
898 475,36
Samochody ciężarowe z
155,00
146,10
6 133,96
przyczepami
2 238 896,03
Autobusy
29,00
29,00
1 217,54
444 400,64
Ciągniki rolnicze
13,00
13,00
545,79
199 214,08
suma
2 692,00
2 540,65
106 666,50
38 933 271,58
Łączna długość dróg krajowych i
wojewódzkich na terenie gminy

41,984 km
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Na podstawie uzyskanych wozokilometrów rocznych i przyjętych wskaźników emisyjności
poszczególnych kategorii pojazdów wyliczono również przybliżoną ilość emisji.
Tabela 55. Szacowana liczba wozokilometrów wraz ze wskaźnikami emisyjności i wyliczoną
wielkość emisji.
Liczba
Wskaźnik emisji
Wielkość emisji
wozokilometrów
Wyszczególnienie
[g/km]
[Mg]
rocznie
Motocykle

842 828,80

155

130,64

Samochody osobowe

28 460 568,48

155

4411,39

Samochody dostawcze

5 848 888,20

200

1169,78

Samochody ciężarowe
bez przyczep

898 475,36

450

404,31

Samochody ciężarowe
z przyczepami

2 238 896,03

900

2015,01

Autobusy

444 400,64

450

199,98

Ciągniki rolnicze

199 214,08

675

134,47

38 933 271,58

-

8 465,57

Suma

W podobny sposób oszacowano łączną liczbę wozokilometrów po drogach gminnych
i powiatowych. Obliczenia przedstawiono w tabeli poniżej.
Łączna długość dróg
powiatowych i gminnych
na terenie gminy

127,59 km
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Tabela 56. SDR na drogach powiatowych i gminnych
Wyszczególnienie

SDR (2015 rok)

SDR (2013
rok)
9,04
205,73
38,47

Liczba wozokilometrów
na dobę
rocznie
1 153,52
421 035,58
26 249,13
9 580 930,76
4 908,43
1 791 578,09

Motocykle
9,04
Samochody osobowe
219,11
Samochody dostawcze
40,42
Samochody ciężarowe bez
5,85
5,62
717,41
261 855,81
przyczep
Samochody ciężarowe z
19,68
18,55
2 366,49
863 768,09
przyczepami
Autobusy
3,19
3,19
407,13
148 600,79
Ciągniki rolnicze
1,60
1,60
203,56
74 300,40
Suma
298,88
282,2
36 005,67
13 142 069,53
Wyliczono również analogicznie ilość emisji wytwarzanej przez pojazdy poruszające się po drogach
gminnych i powiatowych.
Tabela 57. Szacowana liczba wozokilometrów wraz ze wskaźnikami emisyjności i wyliczoną
wielkość emisji.
Liczba
Wskaźnik emisji
Wielkość emisji
wozokilometrów
Wyszczególnienie
[g/km]
[Mg]
rocznie
Motocykle

421 035,58

155

65,26

Samochody osobowe

9 580 930,76

155

1 485,04

Samochody dostawcze

1 791 578,09

200

358,32

Samochody ciężarowe
bez przyczep

261 855,81

450

117,86

Samochody ciężarowe
z przyczepami

863 768,09

900

777,39

Autobusy

148 600,79

450

66,87

74 300,40

675

50,15

Ciągniki rolnicze
Suma

13 142 069,53

-

2 920,87

Łączna wielkość emisji CO2 w transporcie na terenie Gminy Łobez wyniosła 11 386,47 Mg.
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5.3.

Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 za rok 2013 - podsumowanie i wnioski

Na podstawie przyjętych w rozdziale 5.1 założeń obliczono łączną emisję dwutlenku węgla do
atmosfery ze źródeł pierwotnych i wtórnych na terenie gminy Łobez. Poniższa tabela przedstawia
emisję dwutlenku węgla do atmosfery na terenie gminy Łobez.
Tabela 58. Wielkość emisji dwutlenku węgla do atmosfery na terenie gminy Łobez
Emisja CO2
Wyszczególnienie
[Mg]
Budynki Mieszkalne
47 613,38
Budynki Niemieszkalne
1 093,54
Przemysł i Usługi
15 070,97
Transport
11 386,47
Oświetlenie uliczne
591,48
Energia elektryczna
9 457,64
Razem
85 213,47
Łączna emisja dwutlenku węgla w roku 2013 wyniosła 85 213,47 ton. Oznacza to, że emisja
dwutlenku węgla w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 5,94 tony. W porównaniu
ze średnią dla Polski (8,6 tony) emisja dwutlenku węgla w gminie Łobez jest o 31% niższa. Poniższy
wykres przedstawia strukturę emisji dwutlenku węgla z podziałem na źródła.

Wykres 11. Struktura emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Łobez z podziałem na źródła.

Źródło: opracowanie własne

Największym źródłem emisji dwutlenku węgla do atmosfery na terenie gminy są systemy grzewcze
w gospodarstwach domowych. Są one odpowiedzialne za 55,88% emisji dwutlenku węgla. Kolejnym
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źródeł emisji jest przemysł i usługi (a dokładniej paliwa zużywane w sektorach przemysłowym i
usługowym do celów grzewczych i przemysłowych) odpowiedzialny za 17,69% emisji dwutlenku
węgla. Transport odpowiedzialny za 13,36% emisji dwutlenku węgla.
Energia elektryczna (kolejne pod względem wartości źródło emisji CO2 do atmosfery) generuje
11,10% gminnej emisji dwutlenku węgla. Budynki niemieszkalne są odpowiedzialne za 1,28% emisji
zaś oświetlenie uliczne – za 0,69%.

Dane te jednoznacznie wskazują, iż głównym obszarem działań na rzecz zmniejszenia emisji
dwutlenku węgla powinny być budynki mieszkalne. Docieplenie budynków mieszkalnych oraz zmiana
sposobów ogrzewania na bardziej przyjazny środowisku w największym stopniu wpłynie na
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery na terenie gminy Łobez.

5.3.1. Bazowa emisja pozostałych zanieczyszczeń (PM10, PM2,5, CO, NOx, SO2,
Benzo(a)piren) z systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych wraz z ciepłem do celów technicznych w przedsiębiorstwach.
Bazowa emisja pozostałych zanieczyszczeń, wynikających z DYREKTYWY PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy została obliczona dla:
 systemów grzewczych stosowanych w budynkach oraz systemów produkcji ciepła do celów
procesowych w przedsiębiorstwach;
 transportu na terenie gminy;
 energii elektrycznej.
Emisja pozostałych zanieczyszczeń z kotłowni zgłoszonych do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie.
Emisja zanieczyszczeń, o których mowa w Dyrektywie CAFE, z kotłowni lokalnych i sieciowych
zgłoszonych do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie została
obliczona dwoma metodami:
 Kotłownie wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska metodą wskaźnikową – na
podstawie danych dotyczących emisji zanieczyszczeń podanych przez podmioty zgłaszające;
 pozostałe kotłownie – dla kotłowni tych obliczenia oparto o wskaźniki emisji zanieczyszczeń
określone w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej
emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych
źródeł energii” zwany potocznie Programem KAWKA.

Opłaty metodą wskaźnikową za zanieczyszczenia z kotłowni wnoszą następujące podmioty:
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SEC Łobez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Magazynowa 16,
73- 150 Łobez – za kotłownię węglową. Opłaty w przypadku kotłowni gazowej są
naliczane na podstawie zużytego gazu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja", Dalno 7, 73-150 Łobez,
Nadleśnictwo Łobez, ul. Gen. Józefa Bema 15, 73-150 Łobez,
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego "Nowamyl" Spółka Akcyjna, ul. Szosa
Świdwińska 1, 73-150 Łobez,
GMK S.A. (dawne Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa Spółka Akcyjna, ul.
Bema 35, 73-150 Łobez,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 17, 73150 Łobez.

Podmioty te ponoszą opłaty na podstawie wyliczonych metodą wskaźnikową emisji konkretnych
zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń określonych w Dyrektywie CAFE. Poniższa tabela przedstawia
łączną emisję zanieczyszczeń pyłami (PM10 i PM2,5), dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu i
benzo(a)pirenem z kotłowni rozliczanych metodą wskaźnikową:
Tabela 59. Łączna emisja zanieczyszczeń „CAFE” z kotłowni rozliczanych metodą wskaźnikową
Pył PM 10

Pył PM 2,5

Benzo(a)piren

SO2

NOx

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

20 269,08

18 632,09*

16,68

62 580,87

24 127,47

* Wartość szacunkowa

Poniższa tabela przedstawia wielkość emisji zanieczyszczeń dla pozostałych kotłowni zgłoszonych do
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
Tabela 60. Emisja zanieczyszczeń „CAFE” z pozostałych kotłowni
LP.

Nazwa jednostki

1

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc
Chłopska", ul. Północna 10, 73-150 Łobez

2

3

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka" ,
ul. Murarska 9A, 73-150 Łobez

Łobeski Dom Kultury ul. Niepodległości
52, 723-150 Łobez

Pył PM 10, Pył PM 2,5 Benzo(a)piren

SO2

NOx

118,400

105,937

0,062316

560,844

99,706

1 199,045

1 072,830

0,631076

5 679,69

1 009,72

70,163

66,470

0,049853

166,176

24,003

12,636

12,636

0,0039

0,156

0,780
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LP.

Nazwa jednostki

4

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej,
Bełczna 28A, 73-313 Bełczna

5

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie
Warszawa Ośrodek Szkolenia
Zawodowego Kierowców, ul. Obrońców
Stalingradu 17A, 73-150 Łobez

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pył PM 10, Pył PM 2,5 Benzo(a)piren

SO2

NOx

100,684

90,086

0,052992

476,925

84,787

101,593

101,593

0,031356

1,254

6,271

0,056

0,056

0

0,056

5,597

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Niepodległości 13, 73-150
Łobez

0,171

0,171

0

0,171

17,058

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
"Daniel" Barbara Daniel ul. Ludwika
Waryńskiego 20, 73-150 Łobez

0,045

0,045

0

0,045

4,524

SEC Łobez Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Magazynowa 16,
73-150 Łobez

1,053

1,053

0

1,053

147,394

368,357

329,582

0,193872

1 744,85

310,195

4,142

4,142

0,013805

193,274

96,637

Zakład Usługowo- Handlowy, Mechanika
Pojazdowa, Badania Techniczne, SklepDanowski Tadeusz, ul. Niepodległości 25,
73-150 Łobez

101,088

101,088

0,0312

1,248

6,240

Usługi Pogrzebowe S.C. T. Bogdanowicz,
M. Czaprowski, ul. Gen. Józefa Bema 26,
73-150 Łobez

37,908

37,908

0,0117

0,468

2,340

Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe"Margum" S.C. Marian Jarząb,
Marek Górny, ul. Ludwika Waryńskiego
19, 73-150 Łobez

0,019

0,019

0

0,019

1,876

0,684

0,684

0

0,684

68,362

138,572

131,279

0,098459

328,198

47,406

"Piekarnia- Cukiernia GS" Spółka Cywilna,
ul. Przemysłowa 8, 73-150 Łobez
Gospodarstwo Rolne Naćmierz Jan Mac,
PPHU "Agromarket" Import- Export Jan
Mac, Suliszewice 36, 73-150 Łobez

"BO-DE" Spółka z o.o. ul. Ludwika
Waryńskiego 15, 73-150 Łobez
Firma Transportowo- Handlowa "MirexHurt" Mirosław Olek, ul. Przemysłowa 2B
73-150 Łobez
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LP.
16

Nazwa jednostki
Przedsiębiorstwo Handlowe Maxima II
Jan Pobiarzyn Spółka Jawna, ul.
Magazynowa 18, 73-150 łobez

0,106186

353,955

51,127

80,087

80,087

0,052689

21,076

158,067

23,680

22,434

0,016825

56,084

8,101

76,519

76,519

0,050341

20,136

151,024

"Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych"
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
ul. Niepodległości 19A, 73-150 Łobez

0,109

0,109

0

0,109

10,871

Firma Handlowo- Usługowa "Tympol"
Zbigniew Tymoszczuk, ul. Ludwika
Waryńskiefo 15, 73-150 Łobez

0,017

0,017

0,000056

0,788

0,394

"Gebr.Lessat" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Karwowo 4, 73150 Łobez

0,333

0,333

0,001109

15,519

7,760

"Akcept" Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Dariusz Knysz, ul. Jana Kilińskiego 26, 73150 Łobez

0,045

0,045

0

0,045

4,494

0,088

0,088

0

0,088

8,840

142,080

134,603

0,100952

336,506

48,606

2,306

2,306

0

2,306

322,809

Gmina Łobez, ul. Niepodległości 13, 73150 Łobez

0,075

0,075

0

0,075

7,478

PFU "Bartomol" Bartosz Kajat, ul.
Mararska 9A, 73-150 Łobez

0,024

0,024

0

0,024

2,393

0,133

0,133

0

0,133

13,278

18

Ochrona Osób i Mienia G. KotwickiSpółka Jawna ul. Magazynowa 1, 73-150
Łobez

21

22

23

24

25

26

27

NOx

141,582

Grzegorz Kotwicki, ul. Magazynowa 1, 73150 Łobez

20

SO2

149,448

17

19

Pył PM 10, Pył PM 2,5 Benzo(a)piren

"Eko-Farb" Krzysztof Frączak & Jan Iwan
Spółka Jawna, ul. Rolna 21, 73-150 Łobez

Piekarnia i Cukiernia "Drożdżyk" Grażyna i
Tadeusz Moskal Spółka Jawna, ul. Rolna
19, 73-150 Łobez

Starostwo Powiatowe w Łobzie, ul. Marii
Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
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LP.

28

29

30

31

32

33

Nazwa jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, ul.
Niepodległości 35, 73-150 Łobez

Usługi transportowe "Drożdżyk 3"S.C.
Tadeusz i Kamila Moskal, ul. Hanki
Sawickiej 29A, 73-150 Łobez
Hurtownia Artykułów Przemysłowych
Agnieszka Maciejewska, ul. Przemysłowa
1B, 73-150 Łobez
Dom Dziecka w Łobzie, ul. Marii
Konopnickiej 42, 73-150 Łobez

Pył PM 10, Pył PM 2,5 Benzo(a)piren

SO2

NOx

0,135

0,135

0

0,135

13,489

18,350

18,350

0

18,350

1 834,98

0,026

0,026

0

0,026

2,589

33,328

31,573

0,02368

78,934

11,402

0,034

0,034

0

0,034

3,420

0,607

0,607

0,002025

28,344

14,172

298,106

266,726

0,156898

1 412,08

251,037

3 080,14

2 831,38

1,69

11 499,8

4 859,23

"Karwo Agro" Spółka z o. o., Karwowo,
73-150 Łobez
"Drutpol" Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością Oddział w Łobzie, ul.
Tadeusza Rejtana 6/6, 87-100 Toruń
RAZEM

Poniższa tabela przedstawia łączną emisję zanieczyszczeń z kotłowni z obszaru gminy Łobez
zgłoszonych do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w roku 2013.

Tabela 61. Łączna emisja zanieczyszczeń z kotłowni z obszaru gminy Łobez zgłoszonych do Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w roku 2013
Zanieczyszczenie

Kotłownie
[kg]

Kotłownie wskaźniki
[kg]

RAZEM
[kg]

Pył PM 10,
Pył PM 2,5
Benzo(a)piren

3 080,14
2 831,38
1,69

20 269,08
18 632,10
16,68

23 349,22
21 463,48
18,37

SO2
NOx

11 499,85

62 580,87

35 627,32

4 859,23

24 127,47

28 986,70
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Na największą uwagę zasługuje emisja benzo(a)pirenu. Wynika to z faktu, iż zgodnie z Programem
Ochrony Powietrza dla Strefy Zachodniopomorskiej na terenie miasta Łobez przekroczono
dopuszczalny poziom stężenia benzo(a)pirenu. Łączna emisja benzo(a)pirenu na terenie gminy Łobez
z kotłowni zgłoszonych do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
wyniosła w roku bazowym (2013r.) 18,37kg.
Emisja zanieczyszczeń „CAFE” z kotłowni indywidualnych w budynkach mieszkalnych
Obliczenia emisji zanieczyszczeń określonych w Dyrektywie CAFE dla indywidualnych systemów
grzewczych w budynkach mieszkalnych została obliczona, podobnie jak w przypadku kotłowni
zgłoszonych do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, w oparciu
o wskaźniki z Programu KAWKA. Przejęto założenie, że wszystkie kotły w indywidualnych systemach
grzewczych mają moc nie większą niż 50kW (moc kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych
zazwyczaj mieści się w granicach od 6-12 kW). Poniższa tabela przedstawia wyniki obliczeń emisji
zanieczyszczeń „CAFE” dla gospodarstw domowych z indywidualnymi systemami grzewczymi.
Tabela 62. Emisja zanieczyszczeń „CAFE” dla gospodarstw domowych z indywidualnymi systemami
grzewczymi w gminie Łobez.
Zanieczyszczenie

wielkość emisji
[kg]

Pył PM 10,

289 280,78

Pył PM 2,5

285 675,68

Benzo(a)piren

116,80

SO2

164 981,43

NOx

39 731,63

5.3.2. Bazowa emisja pozostałych zanieczyszczeń z transportu
Podstawą do obliczenia emisji pozostałych zanieczyszczeń były wskaźniki emisji dla poszczególnych
norm emisji spalin. Dokonano obliczeń emisji dla:


tlenku węgla (CO)



tlenków azotu (NOx)



pyłów (PM)

W przypadku norm emisji spalin w silnikach spalinowych nie określono wielkości cząstek pyłów, co
uniemożliwia podanie wiarygodnych danych dotyczących ilości pyłów PM10 oraz PM2,5 z transportu.
Niektóre wskaźniki emisji zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących innych wskaźników.
Dotyczy to:
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w przypadku pojazdów benzynowych – wskaźników emisji tlenków azotu dla normy EURO 1 i
EURO 2. Oraz wskaźników emisji pyłów dla norm EURO1 – EURO4;



w przypadku pojazdów z silnikiem wysokoprężnym – wskaźnika emisji tlenków azotu dla
normy EURO1.

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych typów
pojazdów.
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Tabela 63. Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO
Dla pojazdów z silnikiem benzynowym

emisja
[g/km]
CO
HC
NOx
HC+NOx
PM

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

2,72
0,6
0,97
0,14

2,2
0,25
0,5
0,08

2,3
0,2
0,15
0,05

1
0,1
0,08
0,009

1
0,1
0,06
0,005

EURO 4

EURO 5

0,5
0,05
0,25
0,3
0,009

0,5
0,05
0,18
0,23
0,005

EURO 4

EURO 5

brak normy

brak normy

brak normy

brak normy

brak normy

brak normy

dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym

emisja

EURO 1

[g/km]
CO
HC
NOx
HC+NOx
PM
[g/km]
CO
HC
NO

EURO 2

EURO 3

3,16
1
0,64
0,15
0,06
0,9
0,55
0,5
1,13
0,7
0,56
0,14
0,08
0,05
dla pojazdów dwukołowych
EURO 1
EURO 2
EURO 3
13
5,5
2
3
1
0,3
0,3
0,3
0,15

Kolorem zielonym zaznaczono wskaźniki oszacowane na podstawie innych wskaźników. Dla pojazdów
wyprodukowanych przed rokiem 1993 przyjęto wartości wskaźników o 10% większe od wartości dla
normy EURO1.
Strukturę pojazdów względem poszczególnych norm emisji spalin oraz typów silników określono w
oparciu o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Poniższa tabela przedstawia powyższą
strukturę dla gminy Łobez według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.
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Tabela 64. Struktura pojazdów względem poszczególnych norm emisji spalin oraz typów silników
Wyszczególnienie

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe i inne

Benzyna

Olej napędowy

Benzyna

Olej napędowy

EURO 1

11,16%

5,10%

0,49%

6,03%

EURO 2

16,73%

11,63%

2,29%

15,53%

EURO 3

9,23%

16,22%

1,80%

14,36%

EURO 4

7,50%

8,81%

7,70%

16,50%

EURO 5

5,46%

2,72%

0,42%

19,63%

Bez normy

2,91%

2,52%

0,55%

14,70%

Na podstawie powyższych danych określono średnie ważone wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla
gminy Łobez. Poniższa tabela przedstawia średnie wskaźniki dla gminy Łobez.
Tabela 65. Średnie ważone wartości wskaźników zanieczyszczeń dla pojazdów na terenie gminy
Łobez.
Średnia wartość wskaźników
[g/km]

Wyszczególnienie
CO
Motocykle

NOx

PM

4,35

0,2025

bd.

Samochody osobowe

1,627376351

0,364284684

0,068429772

Samochody ciężarowe i inne

1,332307906

0,455055479

0,044789182

Na tej podstawie dokonano obliczeń emisji zanieczyszczeń określonych w normach EURO oraz w
dyrektywie CAFE z transportu na terenie gminy Łobez w roku 2013. Za podstawę do obliczeń, poza
przedstawionymi powyżej wskaźnikami, stanowiła struktura oraz liczba wozokilometrów wykonanych
na drogach na terenie gminy Łobez w roku 2013, Przedstawiona w rozdziale 5.2.5 niniejszego
opracowania.
Poniższa tabela przedstawia łączną emisję zanieczyszczeń ze spalin w transporcie na terenie gminy
Łobez w roku 2013.
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Tabela 66. Łączna emisja zanieczyszczeń w transporcie na terenie gminy Łobez w roku 2013.
Emisja zanieczyszczeń
[kg]

Wyszczególnienie
CO

NOx

PM

Motocykle

5 497,81

255,93

bd

Samochody osobowe

61 907,84

25 959,53

17 539,33

Samochody dostawcze

10 179,45

3 476,84

342,21

Samochody ciężarowe bez
przyczep

1 545,92

528,02

51,97

Samochody ciężarowe z
przyczepami

4 133,70

1 411,88

138,97

Autobusy

790,06

269,85

26,56

Ciągniki rolnicze

364,41

124,46

12,25

84 419,19

32 026,51

18 111,29

Suma
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6.

Identyfikacja obszarów problemowych.
10.1. Obszar przekroczeń Benzo(a)pirenu Zp11sZpB(a)Pa10

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego,
tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin, strefy zachodniopomorskie – TOM II Strefa
Zachodniopomorska, na terenie miasta Łobez wyznaczono obszar przekroczeń o powierzchni 3 067
ha, zamieszkiwany przez ok. 10,8 tys. osób. Na obszarze tym odnotowano przekroczenia w
dopuszczalnym poziomie Benzo(a)pirenu w powietrzu. Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza,
na obszarze tym łączny emitowany roczny ładunek Benzo(a)pirenu ze wszystkich typów źródeł
wynosi 14 kg. Stężenia roczne osiągają maksymalnie 2,8 ng/m3 (przekraczając poziom docelowy o
180%) a w stężeniach przeważa emisja z ogrzewania indywidualnego oraz napływ.
Analiza przebiegu średnich dobowych stężeń benzo(a)pirenu zawarta w Programie Ochrony
Powietrza jednoznacznie wskazuje, że najwyższe stężenia są notowane w okresie zimowym, który
stanowi punkt kulminacyjny sezonu grzewczego. W okresie zimowym w punktach pomiarowych
stężenia kilkukrotnie przewyższały poziom docelowy określony dla roku.
Biorąc pod uwagę duże przekroczenie stężenia Benzo(a)pirenu na terenie miasta Łobez należy
zwrócić szczególną uwagę na inwestycje przyczyniające się do jego obniżenia poniżej górnej granicy
poziomu dopuszczalnego.

10.2.

Transport

Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczby pojazdów według rodzaju w gminie Łobez, powiecie
łobeskim, województwie zachodniopomorskim i Polsce.

Tabela 67. Zestawienie liczby pojazdów według rodzaju w gminie Łobez, powiecie łobeskim,
województwie zachodniopomorskim i Polsce
Liczba pojazdów
[szt.]
Rodzaj
Gmina Łobez

Powiat Łobeski

Województwo
Zachodniopomor
skie

Polska

Samochodów osobowych

7 606

19 046

811 870

19 389 446

Samochód ciężarowy

1 202

2 500

121 921

2 962 064

580

2 211

46 473

1 632 223

Autobus

9

58

4 871

102 602

Samochód specjalny (z sanitarnymi)

69

147

7 280

162 401

Ciągnik rolniczy
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Liczba pojazdów
[szt.]

Rodzaj
Motocykl i motorower
Pojazd inny
Pojazdy ogółem

1 709

2 196

56 721

1 153 169

30

235

11 158

281 670

11 205

26 393

1 060 294

25 683 575

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Banku
Danych Lokalnych GUS (dane za rok 2013 r.)

Poniższe wykresy przedstawiają wskaźniki liczby samochodów osobowych, autobusów oraz
pojazdów ogółem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminie Łobez, powiecie łobeskim,
województwie zachodniopomorskim i Polsce.
Wykres 5. Wskaźniki liczby samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w
gminie Łobez, powiecie łobeskim, województwie zachodniopomorskim i Polsce.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Banku
Danych Lokalnych GUS (dane za rok 2013 r.)
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Wykres 6. Wskaźniki liczby autobusów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminie Łobez,
powiecie Łobeskim, województwie zachodniopomorskim i Polsce.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Banku
Danych Lokalnych GUS (dane za rok 2013 r.)

Wykres 7. Wskaźniki liczby pojazdów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminie Łobez,
powiecie łobeskim, województwie zachodniopomorskim i Polsce.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Banku
Danych Lokalnych GUS (dane za rok 2013 r.)
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Wskaźnik liczby samochodów osobowych w gminie Łobez w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
przyjmuje nieznacznie wyższą wartość od tego wskaźnika dla powiatu łobeskiego (wskaźnik dla gminy
jest wyższy o 5,6%) czy dla Polski (o 5,2%). Istotniejsza różnica występuje w przypadku wartości tego
wskaźnika dla województwa zachodniopomorskiego (wskaźnik dla gminy jest wyższy o 12,17%).
Należy jednak pokreślić, iż różnice w wartościach wskaźników dla gminy, powiatu, województwa i
kraju są nieznaczne. Można zatem stwierdzić, że transport samochodowy indywidualny w gminie
Łobez nie odstaje od średniej dla powiatu, województwa czy kraju.
Większe różnice można zaobserwować w przypadku wskaźnika dotyczącego liczby zarejestrowanych
autobusów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wartość tego wskaźnika dla gminy Łobez jest niższa
od wartości wskaźników dla wszystkich obszarów odniesienia: od wartości tego wskaźnika dla
powiatu łobeskiego o 58,82%, od wartości wskaźnika dla województwa zachodniopomorskiego o
77,74% oraz o 76,4% od wartości dla Polski.
Nie zdefiniowano w tej części obszarów problemowych, dużego wpływu sektora transportu na emisję
dwutlenku węgla na terenie gminy Łobez. Ze względu na miejsko-wiejski charakter gminy, potencjał
rozbudowy systemu komunikacji publicznej jest niewielki. Jedyny sposób, w jaki Gmina może
oddziaływać na sektor transportu jest podniesienie świadomości mieszkańców na temat wpływu ich
decyzji w zakresie transportu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem emisji dwutlenku
węgla.

10.3.

Budynki

W gminie Łobez dostrzeżono duży potencjał poprawy efektywności energetycznej budynków:
zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że
niespełna 32% budynków wielorodzinnych na terenie gminy Łobez było poddanych pracom
termomodernizacyjnym. Z grupy 68% niedocieplonych budynków jedynie nieliczne zostały
wybudowane po 1992 roku (co pozwala przypuszczać, że nie wymagają docieplenia).
Wagę problemu efektywności energetycznej budynków na terenie gminy Łobez i montażu instalacji
odnawialnych źródeł energii (głównie panele fotowoltaiczne, fotoogniwa) obrazuje struktura
inwestycji zgłoszonych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponad 70% inwestycji dotyczy
podniesienia efektywności energetycznej budynków (głównie budynków mieszkalnych) poprzez ich
docieplenie. Pozostałe zgłoszone inwestycje dotyczą montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.
Oznacza to również, że są to ważne obszary problemowe z punktu widzenia interesariuszy planu
gospodarki niskoemisyjnej; problemy będący podstawą do zgłoszenia największej liczby działań
inwestycyjnych.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące efektu ekologicznego związanego z realizacją
zgłoszonych inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków na terenie gminy
Łobez.
Tabela 68. Efekt ekologiczny inwestycji w zakresie docieplenia budynków zgłoszonych do Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej
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Nr zgłoszenia
3
4
6
7
8
9
10
RAZEM

Zmniejszenie
zużycia energii
[GJ]
8 000
15 200
282
481
509
105
1 576
26 153

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg]
612,72
1 271,96
26,14
35,72
47,19
9,73
146,11
2 149,58

Poniższy wykres przedstawia porównanie łącznego zużycia energii cieplnej w budynku będącym
przedmiotem inwestycji zgłoszonym do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Łobez przed i po
realizacji inwestycji.

Wykres 12. Zużycie energii cieplnej w budynkach będących przedmiotem inwestycji zgłoszonych do
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przed i po inwestycji

Źródło: opracowanie własne

10.4.

Gospodarka odpadami

Na obszarze gminy Łobez w miejscowości Prusinowo znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Za zbieranie, selekcjonowanie i unieszkodliwianie odpadów odpowiada
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Na obszarze gminy nie ma zakładów, które zajmują
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się przetwarzaniem odpadów. Odpady zgromadzone na terenie miasta są odprowadzane do Zakładu
Utylizacji Odpadów w Rymaniu.
Wobec powyższego, nie planuje się żadnych inwestycji w tym zakresie. W sferze gospodarki
odpadami nie zidentyfikowano obszarów problemowych.

10.5. Gospodarka wodno-ściekowa
W gminie Łobez systemy zaopatrzenia w wodę są dobrze rozwinięte. W granicach gminy występują
następujące obszary problemowe:
a) zaopatrzenia w wodę w obszarach osadnictwa rozproszonego,
b) neutralizacji ścieków w obszarach:
• nie objętych systemami przewodowymi kanalizacji o wysokiej sprawności urządzeń oczyszczania
ścieków (w terenach zurbanizowanych i zabudowy wiejskiej),
• położonych poza zasięgami dowozu ścieków sanitarnych z osadników do:
- wysokosprawnych urządzeń oczyszczania,
-wyposażonych w technologie i urządzenia umożliwiające neutralizacje ww. ścieków (oczyszczalnie w
technologii „BIOBLOK" przyjmować mogą ścieki z osadników w ograniczonym zakresie; system
kanalizacyjny wyposażony w punkty odbioru ścieków - POS).
(Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobez, Łobez 2013, s.42)

10.6. Gospodarka i przemysł
Główną gałęzią gospodarki w gminie (w kontekście gospodarki niskoemisyjnej) jest przemysł
spożywczy, odpowiedzialny za ponad 90% emisji CO2 w grupie przedsiębiorstw. Produkcja ciepła w tej
branży jest oparta w zdecydowanej większości (ponad 92% energii pierwotnej) na węglu. Problem
ten dotyczy również pozostałych zmian, choć w ich przypadku udział węgla jest znacznie niższy.
Poniższa tabela przedstawia łączne zużycie nośników energii cieplnej oraz łączną energię pierwotną
tych nośników w gminie Łobez w przedsiębiorstwach w roku 2013.

Tabela 69. Łączne zużycie nośników energii cieplnej oraz łączną energię pierwotną tych nośników w
gminie Łobez w przedsiębiorstwach w roku 2013.
Wyszczególnienie
Węgiel
Gaz
Olej opałowy

Ilość

Energia pierwotna [GJ]

jednostka

wartość

GJ

udział [%]

Mg

2 779,02

64 139,78

84,7%

tys. m3

185,952

6 690,55

8,8%

Mg

42,29

1 699,46

2,2%
97

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Drewno

Mg

78,55

3 156,92

4,2%

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że gospodarka gminy Łobez jest w zdecydowanie za dużym
stopniu oparta na węglu. Prawie 85% energii cieplnej wyprodukowanej przez przedsiębiorstwa
w gminie Łobez w roku 2013 pochodziło z procesu spalania węgla, który cechuje wysoki wskaźnik
emisji CO2, oraz zdecydowanie najwyższe wskaźniki emisji zanieczyszczeń określonych w dyrektywie
CAFE.
W danych powyższych nie uwzględniono przedsiębiorstwa SEC Łobez Sp. z o.o., które jest głównym
dostawcą ciepła sieciowego na terenie miasta Łobez, gdyż jego działalność jest ściśle skorelowana z
obszarem „Budynki”. Należy jednak zauważyć, że problem dużego oparcia na węglu dotyczy również
tego przedsiębiorstwa, ale też trzeba uwzględnić to, że SEC Łobez posiada Ciepłownię po
modernizacji i spełnia wszystkie prawem przewidziane normy emisyjne obecne i mające wejść
wkrótce w życie.
Tabela 70. Łączne zużycie nośników energii cieplnej oraz łączną energię pierwotną tych nośników w
przedsiębiorstwie SEC Łobez Sp. sp. z o.o. w roku 2013.
Wyszczególnienie
Węgiel
Gaz

Ilość
jednostka
Mg
tys. m3

wartość
3 360,00
58,52

Energia pierwotna [GJ]
GJ
udział [%]
74 595,36
97,10 %
2 223,84
2,9 %

10.7. Odnawialne źródła energii
Interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dostrzegają potrzebę zwiększenia produkcji energii
ze źródeł odnawialnych. 3 zgłoszone inwestycje przewidują montaż instalacji do produkcji energii ze
źródeł odnawialnych. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zgłoszonych inwestycji do planu
gospodarki niskoemisyjnej w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Tabela 71. Zestawienie zgłoszonych inwestycji do planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie
produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Szacunkowa roczna
Zmniejszenie
Moc instalacji
Lp. Rodzaj instalacji
produkcja energii
emisji CO2
[kW]
elektrycznej [MWh]
[Mg]
1
fotowoltaiczna
40
38
30,856
2
fotowoltaiczna
502
476,90
387,243
3
fotowoltaiczna
160
152
50,731
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Lp.

Rodzaj instalacji

Moc instalacji
[kW]

Razem

702

Szacunkowa roczna
produkcja energii
elektrycznej [MWh]
667

Zmniejszenie
emisji CO2
[Mg]
469

Przy założeniu, że wszystkie inwestycje zgłoszone przez interesariuszy zostaną zrealizowane, łączna
produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do roku 2020 wzrośnie o 667 MWh.
Oznaczałoby to, iż łączna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy
Łobez wyniesie 10% łącznego zużycia energii elektrycznej z roku 2013 i około 14,3% łącznego zużycia
energii elektrycznej z roku 2020.
Wśród zgłoszeń inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez nie ma inwestycji,
jakie planują mieszkańcy (właściciele domków jednorodzinnych). Natomiast aż 50% uczestników
badań ankietowych jest zainteresowana montażem instalacji produkujących energię ze źródeł
odnawialnych. Należy zauważyć, iż:




zainteresowanie montażem jest jedynie wstępem do podjęcia decyzji o inwestycji.
W przeprowadzonej analizie metodą delficką (badanie telefoniczne wśród przedstawicieli 7
firm zaangażowanych w przygotowywanie wniosków bądź realizację inwestycji w ramach
PROGRAMU PROSUMENT) oszacowano, iż jedynie około 12% zainteresowanych montażem
instalacji OZE (uczestników szkoleń i spotkań informacyjnych) ostatecznie podejmuje decyzję
i realizuje inwestycję,
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż osoby o wyższej świadomości ekologicznej (również
bardziej zainteresowane montażem instalacji OZE) częściej brały udział w badaniach
ankietowych od osób, które nie wykazują takiego zainteresowania. Przyjęto więc założenie,
że faktyczne zainteresowanie OZE jest 2-krotnie niższe od zainteresowania wynikającego z
badań ankietowych.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i założenia, łączna szacunkowa liczba instalacji OZE, które
stworzą odbiorcy indywidualni (mieszkańcy) wyniesie 27 sztuk.

10.8.

Świadomość ekologiczna mieszkańców

Kolejnym obszarem, który wymaga większej uwagi ze strony gminy, jest świadomość mieszkańców
w zakresie wpływu ich decyzji na emisję dwutlenku węgla. W podnoszeniu świadomości ekologicznej
mieszkańców należy zwrócić szczególną uwagą na następujące obszary:




Systemy grzewcze - prawie 15% gospodarstw domowych w dalszym ciągu ogrzewa swoje
domy za pomocą pieców węglowych.
Odnawialne źródła energii - jedynie niespełna 1,5% budynków mieszkalnych posiada
instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Transport - jednym ze sposobów na zmniejszenie wpływu transportu na emisję dwutlenku
węgla jest oddziaływanie miękkie na mieszkańców celem zachęcenia ich do zmiany
niektórych ze swoich nawyków transportowych.
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7. Misja, cel nadrzędny, cele główne i priorytety Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Interesariusze
Misja Gminy Łobez:
Misją PGN Gminy Łobez jest stworzenie przyjaznych warunków dla zrównoważonego rozwoju gminy
poprzez stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju oraz z ideą gospodarki niskoemisyjnej.
Cel nadrzędny:
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Łobez do roku 2020 r.
Celem nadrzędnym wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez jest redukcja emisji
gazów cieplarnianych we wszystkich obszarach działalności gminy i jej mieszkańców, w możliwie
najbardziej efektywny ekonomicznie sposób.
Władze Gminy Łobez, świadome ważności swojej roli w walce o czyste powietrze na terenie gminy,
podejmą wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (w tym w
szczególności dwutlenku węgla) na terenie Gminy Łobez.
Cel zostanie osiągnięty poprzez stopniowe wdrażanie celów i priorytetów określonych w Planie jak
również poprzez stały monitoring obszarów, w których możliwa jest do osiągnięcia redukcja emisji
gazów cieplarnianych.
Poza działaniami, które są bezpośrednio zależne od władz Gminy Łobez, zakłada się również zmianę
nawyków ogółu społeczeństwa poprzez intensywną edukację.
Cele główne:
Redukcja emisji CO2 na terenie gminy Łobez ze źródeł pierwotnych i wtórnych o 3,1% do roku 2020
r., w stosunku do roku 2013 r.
Bazowa emisja dwutlenku węgla na terenie gminy Łobez w roku 2013 r., zgodnie z metodologią
szczegółowo opisaną w rozdziale 5 Planu, wynosi 85 213,47 ton. Celem głównym Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej w gminie Łobez jest zmniejszenie emisji CO2 o 2 618,41ton, w stosunku do roku
bazowego czyli o 3,1%. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
1) redukcję do 2020 r. zużycia energii finalnej o 3,6%, w stosunku do roku 2013 r.,
2) zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie
gminy Łobez o 5,7 punktów procentowych do roku 2020, w stosunku do roku 2013 r.,
3) zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Łobez w zakresie niskiej emisji.
Planowany poziom redukcji emisji CO2 na terenie Gminy Łobez ze źródeł pierwotnych i wtórnych
o 3,1% do roku 2020 r. w stosunku do roku 2013 r. został wyliczony w oparciu o zgłoszone inwestycje.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez jest dokumentem strategicznym, długookresowym i
zmieniającym się w czasie. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, iż w trakcie jego realizacji
zgłaszane będą nowe inwestycje. Dlatego też opisane poniżej priorytety są znacznie szersze niż plan
inwestycji zgłoszonych w momencie opracowania Planu. Wskazane w Planie priorytety szeroko
uwzględniają potrzeby Gminy Łobez w zakresie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej.
Opis celów szczegółowych:

CEL SZCZEGÓŁOWY 1. REDUKCJA DO 2020 r. ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ O 3,6%,
W STOSUNKU DO ROKU 2013 r.
Jednym ze środków do osiągnięcia redukcji emisji CO2 do atmosfery jest zmniejszenie zużycia energii
finalnej. W zgłoszonych do Planu znalazły się inwestycje związane z termomodernizacją budynku. W
przypadku zrealizowania wszystkich inwestycji w tej grupie zgłoszonych do planu łączna ilość energii
finalnej zużywanych do celów grzewczych zmniejszyłaby się o 26 153 GJ co oznaczałoby zmniejszenie
CO2 o 2 149,58 ton.
Priorytety określone dla celu szczegółowego 1:
Priorytet 1.1. Opracowanie gminnego planu termomodernizacji budynków będących
własnością/zarządzanych/kontrolowanych przez Gminę Łobez na podstawie audytów
energetycznych tych budynków.
Podejmowanie przez Gminę Łobez działań, polegających na termomodernizacji budynków
należących/zarządzanych/kontrolowanych przez władze gminy, będzie opierać się o gminny plan
termomodernizacji tych budynków. Zasadniczą rolę w ustaleniu kolejności i zasadności wykonywania
działań termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach odgrywać będą audyty energetyczne.
Określą one zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
ze wskazaniem optymalnych rozwiązań. Plan termomodernizacji budynków będących
własnością/zarządzanych/kontrolowanych przez Gminę Łobez powinien uwzględnić w szczególności
oszczędności energii oraz koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Efektem realizacji Priorytetu 1.1. będzie opracowanie gminnego planu termomodernizacji budynków
będących własnością/ zarządzanych/kontrolowanych przez Gminę Łobez, na podstawie którego
w sposób racjonalny i uzasadniony będą w przyszłości wykonywane działania termomodernizacyjne
w tych budynkach.
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Interesariusze oraz ich udział w realizacji planu:
Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji Planu

1

Gmina Łobez

Czynny – wykonawca planu
termomodernizacji budynków będących
własnością/zarządzanych/kontrolowanych
przez Gminę Łobez

2

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

Bierny – odbiorcy korzyści

3

Mieszkańcy
budynków,
w
przeprowadzony
zostanie
energetyczny

których Bierny – odbiorcy korzyści
audyt

Priorytet 1.2. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
Priorytet 1.2. Planu zostanie zrealizowany poprzez modernizację energetyczną budynków
publicznych. Preferowane będzie wykonywanie tzw. „głębokiej modernizacji energetycznej
budynków” tj. kompleksowej termomodernizacji rozszerzonej o działania służące obniżeniu zużycia
energii elektrycznej, która zwiększy efektywność energetyczną obiektu powyżej 60%.
W ramach tego priorytetu przewiduje się realizację projektów inwestycyjnych, polegających na
poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, których przedmiotem
będzie w szczególności:







ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową
dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych
sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła (jeżeli budynki, do
których dostarczana jest z tych sieci energia spełniają wymagania w zakresie oszczędności
energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych lub zostały
podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych
budynków),
wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją
lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła
dostarczanego do budynku,
całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji.

Planowane efekty realizacji projektów w ramach Priorytetu 1.2. to:
1)
2)
3)
4)
5)

spadek emisji gazów cieplarnianych,
zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE,
produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE,
oszczędność energii elektrycznej,
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6) oszczędność energii cieplnej,
7) zmniejszenie zużycia energii końcowej.

Interesariusze oraz ich udział w realizacji planu:
Lp
Interesariusz
Udział w realizacji planu
1

Gmina Łobez

Czynny – Gmina będzie głównym płatnikiem
kosztów związanych z przygotowaniem i
realizacją
inwestycji
w
zakresie
termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej na terenie Gminy Łobez

2

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

Bierny – odbiorcy korzyści

Inne
jednostki
samorządu
terytorialnego i sektora rządowego
realizujące inwestycje w budynkach
użyteczności publicznej na terenie
gminy Łobez

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
podmioty te będą:

4

Związki i stowarzyszenia jst

i/lub

5

Partnerstwa wymienionych podmiotów

- odbiorcami korzyści

6

Mieszkańcy budynków
termomodernizacji

3

płatnikami
kosztów
związanych
z
przygotowaniem i realizacją inwestycji w
zakresie termomodernizacji

poddanych Bierny – odbiorcy korzyści

Priorytet 1.3. Modernizacja energetyczna budynków innych niż użyteczności publicznej
(w szczególności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych).
W ramach tego priorytetu przewiduje się realizację projektów inwestycyjnych polegających na
poprawie efektywności energetycznej budynków innych niż użyteczności publicznej (w szczególności
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych), których przedmiotem będzie w szczególności:



ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową
dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych
sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła (jeżeli budynki, do
których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności
energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych lub zostały
podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych
budynków),
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wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją
lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła
dostarczanego do budynku,
całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji.

Planowane efekty realizacji projektów w ramach Priorytetu 1.3. to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

spadek emisji gazów cieplarnianych,
zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE,
produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE,
oszczędność energii elektrycznej,
oszczędność energii cieplnej,
zmniejszenie zużycia energii końcowej.

Interesariusze oraz ich udział w realizacji planu:
Lp.
Interesariusz
Udział w realizacji planu
1

Właściciele i zarządcy budynków (w Czynny – płatnik kosztów związanych
szczególności wspólnoty mieszkaniowe, przygotowaniem i realizacją inwestycji.
spółdzielnie mieszkaniowe, inni),

z

2

Gmina Łobez

Czynny – Gmina będzie płatnikiem kosztów
związanych z przygotowaniem i realizacją
inwestycji (w części należącej do gminy )

3

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

4

Osoby prawne Gminy Łobez

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
podmioty te będą:

5

Organizacje pozarządowe

płatnikami
kosztów
związanych
z
przygotowaniem i realizacją inwestycji w
zakresie termomodernizacji
i/lub
- odbiorcami korzyści

6

Inne jednostki sektora finansów Czynny – płatnik kosztów związanych
publicznych realizujące inwestycje w przygotowaniem i realizacją inwestycji.
budynkach na terenie gminy Łobez

7

Związki i stowarzyszenia jst

z

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
osoby prane jst będą:
płatnikami
kosztów
związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji

z
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Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu
lub/i
- odbiorcami korzyści

8

Partnerstwa
podmiotów

ww.

9

Mieszkańcy budynków
termomodernizacji

wymienionych Czynny – płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji

z

poddanych Bierny – odbiorcy korzyści

Priorytet 1.4. Kogeneracyjne źródła energii
W ramach tego priorytetu planuje się realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie,
rozbudowie, przebudowie jednostek wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji
z konwencjonalnych źródeł energii. Realizacja instalacji kogeneracyjnych wpłynie na zmniejszenie
zużycia paliw kopalnych, przez co ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
do powietrza.
W celu zachowania efektywności przedsięwzięć zalecane jest przestrzeganie poniższych wytycznych:
a) w przypadku nowych instalacji zakłada się osiągnięcie co najmniej 10% uzysku efektywności
energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii,
b) wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację powinna
skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji,
c) instalacja wysokosprawnych mechanizmów spalających paliwa kopalne powinna być
stosowana tylko wtedy, gdy nie zastępuje urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne
rozwiązania są mniej efektywne i bardziej emisyjne,
d) modernizowanie jednostki kogeneracyjnej powinno być wykonywane w celu podniesienia jej
sprawności.
Planowane efekty realizacji projektów w ramach Priorytetu 1.4. to:
1) spadek emisji gazów cieplarnianych,
2) dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej
Kogeneracji,
3) dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
(MWht/rok).
Interesariusze oraz ich udział w realizacji planu:
Lp.
Interesariusz
Udział w realizacji planu
1

Gmina Łobez

Czynny - płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

2

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
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Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu

3

Osoby prawne Gminy Łobez

4

Pozostali
właściciele
i
zarządcy
budynków (w szczególności wspólnoty
mieszkaniowe
oraz
spółdzielnie
mieszkaniowe,
organizacje
pozarządowe) znajdujących się na
terenie gminy Łobez

będzie finansował i realizował inwestycje –
podmioty te będą:

5

Przedsiębiorcy

6

Jednostki sektora finansów publicznych

7

Kościoły i związki wyznaniowe

8

Instytucje oświatowe i opiekuńcze

9

Grupy producentów rolnych

10

Organy
administracji
prowadzące szkoły

11

Organizacje pozarządowe

- płatnikami kosztów związanych z
przygotowaniem i realizacją inwestycji
i/lub
- odbiorcami korzyści

Czynny - płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

Czynny - płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

rządowej Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
podmioty te będą:

płatnikami
kosztów
związanych
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki przygotowaniem i realizacją inwestycji
organizacyjne
i/lub
Związki i stowarzyszenia jst
- odbiorcami korzyści

z

14

Partnerstwa wymienionych podmiotów

z

15

Mieszkańcy budynków, w których Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
zostanie zrealizowana inwestycja
będzie finansował i realizował inwestycje –
podmioty te będą:

12
13

Czynny - płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

płatnikami
kosztów
związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji

z

i/lub
- odbiorcami korzyści
Priorytet 1.5. Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Łobez.
W ramach tego priorytetu planuje się przygotowanie strategicznego planu zrównoważonej
mobilności miejskiej na terenie Gminy Łobez. Plan będzie zakładał opracowanie systemu transportu,
realizującego co najmniej następujące cele:
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1) zapewnienie wszystkim mieszkańcom opcji transportowych, które umożliwią osiągnięcie
kluczowych celów podróży i usług,
2) poprawa stanu bezpieczeństwa,
3) redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji
energii,
4) poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
5) pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska z korzyścią dla mieszkańców,
gospodarki oraz społeczności jako całości.
Plan będzie obejmować wszystkie środki i formy transportu na terenie całej gminy (w tym publiczne
i prywatne) związane z pasażerami i przewozem towarów (zmotoryzowane i niezmotoryzowane)
w ruchu i w czasie parkowania.
Modernizacja lub rozbudowa systemu transportu publicznego zostanie opracowana w kontekście
zmian w mobilności mieszkańców, które prowadzić będą do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych
zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji, a także zwiększenia
efektywności.
Interesariusze i ich udział w realizacji planu.:
Lp.
Interesariusz

Udział w realizacji planu

1

Gmina Łobez

Gmina Łobez będzie wykonawcą strategicznego
planu zrównoważonej mobilności miejskiej na
terenie Gminy Łobez

2

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
podmioty te będą:
płatnikami
kosztów
związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji

z

i/lub
- odbiorcami korzyści
3

Mieszkańcy gminy Łobez.

Bierny – odbiorcy korzyści

Priorytet 1.6. Ograniczenie emisji CO2 z transportu.
Projekty realizowane w ramach tego priorytetu będą wynikały z planu zrównoważonej mobilności
miejskiej na terenie Gminy Łobez. W przypadku, gdy plan zrównoważonej mobilności miejskiej na
terenie Gminy Łobez nie powstanie (lub do czasu jego zatwierdzenia), w ramach tego priorytetu
powinny być realizowane działania mające na celu zmniejszenie liczby osób poruszających się
transportem indywidualnym na rzecz transportu zbiorowego lub niezmotoryzowanego. W ramach
priorytetu możliwa jest również modernizacja w zakresie transportu zbiorowego.
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Działania inwestycyjne będą powiązane z działaniami „miękkimi” zachęcającymi mieszkańców do
wyboru transportu zbiorowego oraz niezmotoryzowanego jako podstawowego środka
przemieszczania się w obrębie gminy. Takimi działaniami może być polityka parkingowa,
priorytetyzacja ruchu pieszego i rowerowego, ograniczenia w ruchu samochodowym w centrum
miasta.
Efektem realizacji projektów w ramach Priorytetu 1.6. będzie zmniejszenie ruchu samochodowego na
terenie gminy Łobez.
Interesariusze i ich udział w realizacji planu.
Lp.

Interesariusz

1

Przedsiębiorstwa,
w
świadczące
usługi
transportu zbiorowego

2

Udział w realizacji planu
szczególności Czynny - płatnik kosztów związanych
publicznego przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

Gmina Łobez

Czynny - płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

3

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

4

Osoby prawne Gminy Łobez

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
podmioty te będą:
płatnikami
kosztów
związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji

z

i/lub
- odbiorcami korzyści
5

Zarządcy infrastruktury transportowej

Czynny - płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

6

Partnerstwa wymienionych podmiotów

Czynny - płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

7

Mieszkańcy gminy Łobez.

Bierny – odbiorcy korzyści

Priorytet 1.8. Wprowadzenie „zielonych” zamówień publicznych w gminie Łobez.
Efektywne energetycznie zamówienia publiczne pozwalają podnieść wydajność wykorzystania energii
poprzez uczynienie z niej ważnego kryterium przy organizowaniu przetargów na dobra, usługi
i roboty oraz podczas wyboru ofert. Kryterium efektywności energetycznej gmina będzie stosować
m.in. przy zlecaniu projektowania, budowy i zarządzania budynkami, zakupie instalacji i urządzeń
wykorzystujących energię, takich jak systemy grzewcze, pojazdy czy urządzenia elektryczne, a także
podczas bezpośredniego zakupu energii, np. energii elektrycznej. Ten rodzaj zamówień publicznych
obejmować będzie takie praktyki jak: ocena kosztów cyklu życia, ustalanie minimalnych standardów
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w zakresie efektywności energetycznej, stosowanie kryteriów efektywności energetycznej podczas
postępowania przetargowego.
Interesariusze i ich udział w realizacji planu.
Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu

1

Gmina Łobez; Urząd Miejski w Czaplinku

2

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie przeprowadzał postepowania zgodne z
ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP)

3

Osoby prawne Gminy Łobez

4

Związki i stowarzyszenia jst

5

Partnerstwa wymienionych podmiotów.

- czynny – w przypadku gdy dany podmiot
będzie
przygotowywał
i
prowadził
postępowanie zgodne z PZP
lub/i
- bierny – jako odbiorcy korzyści (w pozostałych
przypadkach)

CEL SZCZEGÓŁOWY 2. ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU WYKORZYSTANIA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ O 5,7 PUNKTÓW PROCENTOWYCH
DO ROKU 2020, W STOSUNKU DO ROKU 2013 r.
Zmniejszenie CO2 do atmosfery w Gminie Łobez zostanie osiągnięte również poprzez zwiększenie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W zgłoszonych do Planu inwestycjach (stan na rok 2016)
planuje budowę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Przedmiotem
inwestycji będą: budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowa elektrowni
wiatrowej o mocy do 800 kW oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej i przedsiębiorstwa. Łączna planowana produkcja energii z OZE w wyniku realizacji tych
inwestycji wyniesie 2 467 MWh.
Priorytety określone dla celu szczegółowego nr 2:

Priorytet 2.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
W ramach priorytetu będą realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, które mają
na celu zwiększenie udziału instalacji OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, w przygotowaniu
ciepłej wody użytkowej, a także na cele ogrzewania pomieszczeń oraz produkcji energii elektrycznej
w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Łobez.
W ramach omawianego priorytetu planuje się również realizację inwestycji, których zadaniem będzie
wytwarzanie energii w kogeneracji - z nowych instalacji wysokosprawnych kogeneracji, o jak
najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza - przy zachowaniu zasady
możliwie największego uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji
energii cieplnej i elektrycznej, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.
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Priorytet obejmuje swoim zakresem fazę projektową wraz z analizą efektywności ekonomicznej
realizacji inwestycji, a następnie montaż i uruchomienie instalacji (w tym systemów magazynowania
energii) wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE.
Realizacja priorytetu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
w gminie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska
naturalnego oraz globalnie - umożliwi wypełnienie polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie
zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Interesariusze i ich udział w realizacji planu.
Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu

1

Przedsiębiorcy

2

Gmina Łobez

3

Inne
jednostki
terytorialnego
ich
stowarzyszenia

4

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

5

Jednostki sektora finansów publicznych

6

Kościoły i związki wyznaniowe

7

Wspólnoty mieszkaniowe

8

Spółdzielnie mieszkaniowe

9

Instytucje oświatowe i opiekuńcze

10

Zakłady opieki zdrowotnej

11

Grupy producentów rolnych

12

Organy
administracji
prowadzące szkoły

13

Organizacje pozarządowe

14

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne

15

Partnerstwa wymienionych podmiotów,
mieszkańcy gminy Łobez.

16

Mieszkańcy gminy Łobez

samorządu
związki
i

Czynny – płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

rządowej

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
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Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu
mieszkańcy będą:
płatnikami
kosztów
związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji

z

i/lub
- odbiorcami korzyści.

Priorytet 2.2. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi
Priorytet obejmuje zastępowanie starych jednostek, wytwarzających energię ze źródeł powodujących
emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, jednostkami wytwarzającymi energię z odnawialnych
źródeł. Efektem realizacji projektów będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych.
W ramach tego priorytetu planuje się także realizację inwestycji, których efektem będzie
wytwarzanie energii w kogeneracji z nowych instalacji wysokosprawnych kogeneracji, o jak
najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, przy zachowaniu zasady
możliwie największego uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji
energii cieplnej i elektrycznej, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.
Priorytet obejmuje swoim zakresem fazę projektową wraz z analizą efektywności ekonomicznej
realizacji inwestycji, a następnie montaż i uruchomienie instalacji (w tym systemów magazynowania
energii) wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE.
Realizacja priorytetu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na
terenie gminy, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska
naturalnego oraz globalnie – umożliwi wypełnienie polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie
zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Interesariusze i ich udział w realizacji planu.
Lp.

Interesariusz

1

Przedsiębiorcy

2

Gmina Łobez

3

Inne
jednostki
terytorialnego
ich
stowarzyszenia

Udział w realizacji planu

samorządu
związki
i
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Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu

4

Jednostki organizacyjne jst

5

Jednostki sektora finansów publicznych

6

Kościoły i związki wyznaniowe

7

Wspólnoty mieszkaniowe

8

Spółdzielnie mieszkaniowe

9

Instytucje oświatowe i opiekuńcze

10

Zakłady opieki zdrowotnej

11

Grupy producentów rolnych

12

Organy
administracji
prowadzące szkoły

13

Organizacje pozarządowe

14

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne

15

Partnerstwa wymienionych podmiotów,
mieszkańcy gminy Łobez.

16

Mieszkańcy gminy Łobez

Czynny – płatnik kosztów związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji.

z

rządowej

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
mieszkańcy będą:
płatnikami
kosztów
związanych
przygotowaniem i realizacją inwestycji

z

i/lub
- odbiorcami korzyści.

Priorytet 2.3. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł
energii
Priorytet jest skierowany do operatorów sieci średniego napięcia i niskiego napięcia (poniżej 110 kV).
Ich realizacja będzie polegała na inwestycjach w postaci budowy, przebudowy, rozbudowy sieci
energetycznych do odbioru energii ze źródeł odnawialnych. Działania te przyczynią się do zwiększenia
produkcji energii z odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.
Interesariusze: Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV)

Priorytet 2.4. Zapewnienie warunków prawnych do budowy lokalnych źródeł wytwarzania energii.
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W ramach tego priorytetu będą realizowane wszystkie działania o charakterze nieinwestycyjnym,
mające na celu przygotowanie lokalnych warunków prawnych ułatwiających rozwój inwestycji
w technologie OZE na terenie Gminy Łobez. Obejmują one swoim zakresem: przygotowanie
projektów zmian w istniejących dokumentach (m.in. w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego), programy oceny wprowadzenia zmian.
Celem realizacji przedsięwzięć w omawianym priorytecie jest budowa mechanizmów prawnych,
które usprawnią proces dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrostu
wytwarzania energii w OZE.
Interesariusze i ich udział w realizacji planu:
Lp.
Interesariusz

Udział w realizacji planu

1

Gmina Łobez

Czynny: budowa mechanizmów prawnych,
które usprawnią proces dywersyfikacji źródeł
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz
wzrostu wytwarzania energii w OZE.

2

Przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Gminy Czynny bądź bierny:
Łobez
- poprzez zgłaszanie propozycji, uwag do
dokumentów takich jak w miejscowych plan
zagospodarowania przestrzennego
lub/i
odbiorcy
korzyści,
wprowadzonych zmian.

wynikających

z

CEL SZCZEGÓŁOWY 3. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY ŁOBEZ W
ZAKRESIE NISKIEJ EMISJI (KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI).
Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją gazów cieplarnianych, ponad 55,88% emisji CO2 ze źródeł
pierwotnych i wtórnych na terenie Gminy Łobez pochodzi z gospodarstw domowych oraz środków
transportu prywatnego. Oznacza to, iż mieszkańcy Gminy Łobez w sposób bezpośredni są głównymi
emitentami CO2 do atmosfery. Mając powyższe na uwadze, dużą rolę w osiągnięciu celu głównego
odgrywać powinny działania nieinwestycyjne, nastawione na podnoszenie świadomości mieszkańców
na temat ich wpływu na emisję CO2 do atmosfery.
Priorytety określone dla celu szczegółowego nr 3:
Priorytet 3.1. Kreowania zachowań zasobooszczędnych
W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania zmierzające do zwiększania
świadomości ekologicznej z zakresu zachowań energooszczędnych. Planuje się podjęcie w tym
zakresie podjęcia komunikacji z mieszkańcami, mającej na celu kreowanie wśród nich zachowań
zmierzających do m.in. wybierania transportu ekologicznego, nastawienia na oszczędzanie energii
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w codziennym życiu, zwiększenia świadomości z zakresu korzyści z montażu instalacji odnawialnych
źródeł energii, etc.. W ramach priorytetu przewiduje się również projekty polegające na: modernizacji
oświetlenia na obszarze gminy w kierunku jego energooszczędności, prowadzeniu kampanii
promujących budownictwo zeroemisyjne, wykonywanie demonstracyjnych projektów z zakresu
budownictwa pasywnego, którym towarzyszyć będą działania informacyjno-promocyjne wpływające
na zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii.

Interesariusze i ich udział w realizacji planu.
Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu

1

Gmina Łobez

2

Organizacje pozarządowe

Czynny: prowadzenie działań zmierzających do
zwiększania świadomości ekologicznej z zakresu
zachowań energooszczędnych

3

Fundacje

4

Wszelkie inne podmioty realizujące
działania z zakresu kreowania zachowań
energooszczędnych na terenie gminy
Łobez

CEL SZCZEGÓŁOWY 4. OBNIŻENIE EMISJI BENZO(A)PIRENU NA OBSZARZE PRZEKROCZEŃ
Zp11sZpB(a)Pa10 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIASTA Łobez O 21,76%.
Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego,
tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin, strefy zachodniopomorskie – TOM II Strefa
Zachodniopomorska, na terenie miasta Łobez wyznaczono obszar przekroczeń o powierzchni 3067
ha, zamieszkiwany przez ok. 10,8 tys. osób. Na obszarze tym odnotowano przekroczenia
w dopuszczalnym poziomie Benzo(a)pirenu w powietrzu. Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza,
na obszarze tym łączny emitowany roczny ładunek Benzo(a)pirenu ze wszystkich typów źródeł
wynosi 14kg. Stężenia roczne osiągają maksymalnie 2,75 ng/m3 a w stężeniach przeważa emisja z
ogrzewania indywidualnego oraz napływ.
W celu zmniejszenia emisji Benzo(a)pirenu na terenie obszaru przekroczeń należy skoncentrować się
na następujących działaniach:



likwidacja pieców i kotłowni węglowych oraz zastępowanie ich innymi źródłami ciepła
(gazowe, olejowe, elektryczne, źródła odnawialne, podłączanie do sieci cieplnej);
termomodernizacja budynków, zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Jak wskazano w Programie Ochrony Powietrza, głównym źródłem emisji benzo(a)pirenu w obszarze
przekroczeń na terenie miasta Łobez są indywidualne źródła ciepła. Dużą część źródeł ciepła na
terenie gminy (i miasta) Łobez stanowią piece węglowe, zarówno w budynkach jednorodzinnych jak i
wielorodzinnych. Oznacza to, że działania inwestycyjnych warto, zgodnie z zapisami programu
114
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ochrony Powietrza, uzupełnić działaniami nie inwestycyjnymi nakierowanymi na zachęcanie
mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na inne, o niższych parametrach związanych z emisją niską.

Priorytety określone dla celu szczegółowego nr 4
Priorytet 4.1. Obniżenie emisji benzo(a)pirenu na obszarze przekroczeń Zp11sZpB(a)Pa10
zlokalizowanego na terenie Miasta Łobez o 21,76%.
Dokonano obliczeń wpływu poszczególnych inwestycji zgłoszonych do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na zmniejszenie emisji Benzo(a)pirenu w obszarze przekroczeń. Przy określaniu skali
zmniejszenia emisji tej substancji w obszarze przekroczeń wzięto pod uwagę wyłącznie inwestycje
zlokalizowane albo na obszarze przekroczeń albo zlokalizowane w nieznacznej od niego odległości
(nie więcej niż 250 metrów). Poniższa tabela przedstawia wykaz inwestycji wpływających na
zmniejszenie poziomu benzo(a)pirenu na obszarze przekroczeń nr Zp11sZpB(a)Pa10.
Tabela 72. wykaz inwestycji wpływających na zmniejszenie poziomu benzo(a)pirenu na obszarze
przekroczeń nr Zp11sZpB(a)Pa10.
Nr
zgłoszenia

Nazwa wnioskodawcy

Zmniejszenie emisji
Benzo(a)pirenu
[kg]

3

C+T Polska Sp. z o.o.

4

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

0,0988

6

Gmina Łobez

0,07614

7

Gmina Łobez

0,064935

8

Gmina Łobez

0,13743

9

Gmina Łobez
GMK Łobez S.A.

0,02835

10

0,08

0,1576
Razem

0,643255

Interesariusze i ich udział w realizacji planu.
Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu

1

Gmina Łobez

Czynny – Gmina będzie głównym płatnikiem
kosztów związanych z przygotowaniem i
realizacją
inwestycji
w
zakresie
termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej na terenie Gminy Łobez

2

Jednostki organizacyjne Gminy Łobez

Bierny – odbiorcy korzyści

3

Osoby prawne jst

4

Czynny bądź bierny – w zależności od tego, kto
będzie finansował i realizował inwestycje –
Inne
jednostki
samorządu
podmioty te będą:
terytorialnego i sektora rządowego
płatnikami
kosztów
związanych
z
realizujące inwestycje w budynkach 115
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Lp.

Interesariusz
użyteczności
gminy Łobez

Udział w realizacji planu
publicznej

na

terenie przygotowaniem i realizacją inwestycji w
zakresie termomodernizacji

5

Związki i stowarzyszenia jst

i/lub

6

Partnerstwa wymienionych podmiotów

- odbiorcami korzyści

7

Organizacje pozarządowe

8

Właściciele i zarządcy budynków (w Czynny – płatnik kosztów związanych
szczególności wspólnoty mieszkaniowe, przygotowaniem i realizacją inwestycji.
spółdzielnie mieszkaniowe, inni),

9

Mieszkańcy

z

Bierny – odbiorcy korzyści

Priorytet 4.2. Zapewnienie warunków prawnych ograniczających emisję benzo(a)pirenu.
Zaleca się stosowanie odpowiednich zapisów umożliwiających ograniczenie emisji B(a)P w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy
zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzanie zieleni izolacyjnej, zagospodarowania
przestrzeni publicznej oraz ustanowienia preferencji stosowania ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub
indywidualnego opartego na paliwach niskoemisyjnych, w obrębie projektowanej zabudowy (w
przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), zakazu likwidacji sieci cieplnej i
przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidulane.
Zaleca się w planie
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przekroczeń
benzo(a)pirenu (część miasta Łobez – zgodnie ze wskazaniem w Programie Ochrony Powietrza dla
województwa zachodniopomorskiego) zawierania zapisów dotyczących zakazu likwidacji sieci
cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidulane.
Interesariusze i ich udział w realizacji planu.
Lp.

Interesariusz

Udział w realizacji planu

1

Gmina Łobez

Czynny: zapewnienie odpowiednich zapisów w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego.

2

przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Gminy Czynny bądź bierny:
Łobez
- poprzez zgłaszanie propozycji, uwag do
dokumentów takich jak w miejscowych plan
zagospodarowania przestrzennego
lub/i
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odbiorcy
korzyści,
wprowadzonych zmian.

wynikających

z

Konkretni interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez (zidentyfikowani w
trakcie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) zostali szczegółowo wskazani w załączniku
nr 1 do Planu „Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze
badanej gminy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i źródłami finansowania” w kolumnie
„Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji (interesariusz)”. Szczegółowa lista interesariuszy
będzie ulegała zmianom, przy aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Łobez.
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8.

Spójność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ze strategicznymi
dokumentami gminnymi.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Łobez jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez.
Misja gminy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez
została określona w następujący sposób: „Ziemia
łobeska
przyjazna
dla
ludzi
i środowiska. Malownicza kraina czystych wód opiekuńcza i żywicielska stwarzająca korzystne
warunki inwestowania oraz aktywnego i kameralnego wypoczynku”. Z określeń tych wynikają
główne kierunki polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej łączącej harmonijnie potrzeby
nowoczesnej gospodarki z ochroną wartości przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych,
stanowiących podstawy wielofunkcyjnego rozwoju - a więc dbałość o walory i zasoby
przyrodniczo-kulturowe z troską o człowieka i potrzeby rozwoju gospodarki.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez zakłada
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska przyrodniczo-kulturowego poprzez m.in. rozwój systemów
inżynieryjnej ochrony środowiska w zakresie neutralizacji ścieków sanitarnych i stałych odpadów oraz
ograniczenie emisji w obszarze całej gminy.
Zgodnie z zapisami Studium planuje się podejmowanie działań na terenie gminy Łobez mające na celu
redukcję emisji gazów cieplarnianych, m.in. w następujących obszarach:
ELEKTROENERGETYKA
• zaleca się:
- utrzymanie małych elektrowni wodnych (M.E.W.) w obszarze miasta Łobez na rzece
Łożnica (przy ulicach Rapackiego, H. Sawickiej, Wojcelskiej) i na rzece Redze (rejon ul. Bema)
oraz w obszarze gminy na Redze w Prusinowie i na Starej Redze w Tarnowie,
- ewentualną realizację M.E.W. na rzece Łoźnicy w oparciu o pozostałości młyna w rejonie
Worowa w uzgodnieniu ze służbami ochrony przyrody,
• celowy jest rozwój energetyki wiatrowej w obszarze gminy z preferowaniem lokalizacji wskazanych
na rysunkach studium w rejonach: Byszewo, Bełczna - Klępnica, Karwowo, Dobieszewo – Unimie, oraz
Zachełmie, Meszne i Karwowo oraz Zajezierze, Zagórzyce i Rożnowo Łobeskie, nie wykluczając innych
lokalizacji:
- w oparciu o opracowania specjalistyczne i mpzp,
- w uzgodnieniu ze służbami ochrony środowiska, ochrony zabytków oraz właścicielami
i zarządzającymi terenów przyległych,
• rezerwacja terenów pod realizację infrastruktury niezbędnej do przyłączenia projektowanych
elektrowni wiatrowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej:
- projektowana stacja transformatorowa SN/110 kV (GPZ) w rejonie miejscowości Worowo;
- projektowana linia napowietrzna 110 kV wraz z obszarem ograniczonego użytkowania
o szerokości 40,0 m (po 20,0 m na stronę od osi linii) relacji: GPZ Łobez – projektowany
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GPZ w rejonie miejscowości Worowo – projektowany GPZ Resko;
- projektowane linie kablowe SN od GPZ w rejonie miejscowości Worowo do obszaru
lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Powyższe zapisy umożliwiają rozwój produkcji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łobez,
co jest zgodne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
ZAOPATRZENIE W GAZ
• utrzymanie korytarza technicznego dla systemu wysokiego ciśnienia relacji Łobez - Dalno - (Resko),
• zwiększenie przepustowości stacji redukcyjnych I i II0, z ograniczeniem dla zabudowy i
zagospodarowania wg warunków technicznych w celu:
- zapewnienia potrzeb wynikających z rozbudowy miasta,
- sukcesywnej restrukturyzacji ciepłowni komunalnych, zakładowych i indywidualnych
głównie na paliwo gazowe,
- ewentualnego włączenia wsi Dalno gazociągiem średniego ciśnienia,
• rozwój sieci średniego ciśnienia w obszarze „za torami", z doprowadzeniem tej sieci do północnych i
południowych rejonów miasta o funkcji wytwórczo-usługowej, w dostosowaniu do potrzeb
restrukturyzacji ciepłowni oraz do wsi Dalno,
• rozwój sieci niskiego ciśnienia w obszarach przeznaczonych do zabudowy - na zachód i południe od
śródmieścia,
• w pozostałych obszarach wiejskich gminy zaopatrzenie odbiorców w gaz płynny.
Powyższe zapisy umożliwiają zmianę źródła produkcji ciepła na terenach obecnie nie podłączanych
do sieci gazowniczej.
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
Strefy restrukturyzacji i porządkowania systemu zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o sukcesywne
wprowadzanie technologii proekologicznych, wyznacza się w jednostkach osadniczych:
1) miasto Łobez, ze strefami restrukturyzacji i porządkowania zaopatrzenia w ciepło w oparciu o
kotłownie o funkcji rejonowej,
2) Dalno, w oparciu o istniejącą kotłownię osiedlową (na dzień sporządzenia opracowania zapis ten
jest nieaktualny – odbiorcy indywidualni przechodzą na ogrzewanie indywidualne),
3) Bełczna w oparciu o istniejącą kotłownię osiedlową (na dzień sporządzenia opracowania zapis ten
jest nieaktualny – kotłownia została zlikwidowana a odbiorcy indywidualni przechodzą na ogrzewanie
indywidualne).
Kotłownia w Dalnie w złym stanie technicznym, wymagają modernizacji.
Do tych systemów ciepłowniczych planuje się włączyć:
• zabudowę wielorodzinną,
• budynki jednorodzinne w pobliżu magistral cieplnych,
• zabudowę usługową i zakładów pracy.
Utrzymywana będzie również kotłownia zakładów przemysłu ziemniaczanego w Łobzie.
W uprzednio wymienionych jednostkach osadniczych zaleca się sukcesywną przebudowę w/w
kotłowni oraz kotłowni własnych w zabudowie jednorodzinnej w oparciu o wykorzystanie gazu
przewodowego. W pozostałych obszarach gminy utrzymywany będzie dotychczasowy system
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ogrzewania budynków, z zaleceniem wykorzystania do celów grzewczych gazu płynnego, oleju
opałowego oraz ogrzewania elektrycznego.
Powyższe zapisy wskazują na preferowanie rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie gminy Łobez,
co w konsekwencji może prowadzić do likwidacji indywidulanego ogrzewania węglowego.
Powyższe zapisy są zgodne z celami PGN:
Cel szczegółowy 1. Redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej o 3,6%, w stosunku do roku 2013 r.
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na
terenie gminy Łobez o 5,7 punktów procentowych do roku 2020, w stosunku do roku 2013 r.
Cel szczegółowy 4. Obniżenie emisji benzo(a)pirenu na obszarze przekroczeń zp11szpb(a)pa10
zlokalizowanego na terenie miasta Łobez o 21,76%.
2. Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020
Misja Strategii Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013 – 2020 została określone w sposób następujący:
„Zrównoważony rozwój gminy w oparciu o unikalne walory przyrodnicze, lokalizacyjne oraz mądrość
i umiejętność współpracy jej mieszkańców, rozwój społeczności lokalnej, czynnie uczestniczącej w
życiu gminy oraz budującej własną tożsamość regionalną, tworzenie warunków dla coraz większej
aktywności gospodarczej w mieście i na wsiach.”
W Strategii wyznaczono 4 priorytety, które mają przyczynić się do realizacji ww. misji tj.:
Priorytet 1. Zrównoważony rozwój gospodarczy gminy Łobez oparty o unikalne walory przyrodnicze.
Priorytet 2. Dostosowanie infrastruktury technicznej na terenie Gminy Łobez do wymogów
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
Priorytet 3. Rozwój rynku pracy oraz ograniczanie zjawiska bezrobocia.
Priorytet 4. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Łobez w aspekcie społecznym.
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyni się w sposób bezpośredni do realizacji Strategii
w sposób bezpośredni poprzez podjęcie działań określonych w priorytecie 1 i 4, w których to
wskazano m.in. na konieczność:
1) rozwoju energetyki odnawialnej na terenie gminy Łobez,
2) poprawę infrastruktury (w tym budynków) na terenie gminy Łobez.
Ponadto, całość działań, które będą w podejmowane w ramach realizacji PGN, przyczyni się
wskazanej w Strategii misji tj. „Zrównoważony rozwój gminy w oparciu o unikalne walory
przyrodnicze (…)”. Realizacja PGN przyczyni się bowiem do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
na terenie gminy Łobez, co bezpośrednio wpłynie na utrzymanie unikalnych walorów przyrodniczych
na terenie Gminy.
Powyższe zapisy są zgodne z celami PGN:
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Cel szczegółowy 1. Redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej o 3,6%, w stosunku do roku 2013 r.
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na
terenie gminy Łobez o 5,7 punktów procentowych do roku 2020, w stosunku do roku 2013 r.
Cel szczegółowy 4. Obniżenie emisji benzo(a)pirenu na obszarze przekroczeń zp11szpb(a)pa10
zlokalizowanego na terenie miasta Łobez o 21,76%.

3. Program Ochrony środowiska dla powiatu Łobeskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem
lat 2017 – 2020
W ramach PGN przewidziane zostały do realizacji konkretne działania (projekty infrastrukturalne oraz
działania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców z gminy Łobez z zakresu
zanieczyszczenia powietrza), które będą realizowały poniższe cele określone w Programie Ochrony
środowiska dla powiatu Łobeskiego (działania te zostały szczegółowo opisane w rozdziale nr 9
„Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze gminy Łobez
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i źródłami finansowania.”)
- systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarze gmin powiatu,
- zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza,
w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
- wspieranie i promocja ekologicznych nośników energii,
- wymiana konwencjonalnie opalanych pieców węglem na ogrzewania gazowe lub inne przyjazne
środowisku nośniki energii zarówno w obiektach publicznych, jak mieszkaniach prywatnych
(realizacja programu ograniczenia niskiej emisji),
- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- kontynuowanie prac termomodernizacyjnych na terenie gmin powiatu łobeskiego.
Powyższe zapisy są zgodne z celami PGN:
Cel szczegółowy 1. Redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej o 3,6%, w stosunku do roku 2013 r.
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
na terenie gminy Łobez o 5,7 punktów procentowych do roku 2020, w stosunku do roku 2013 r.
Cel szczegółowy 3. Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Łobez w zakresie niskiej emisji.
Cel szczegółowy 4. Obniżenie emisji benzo(a)pirenu na obszarze przekroczeń zp11szpb(a)pa10
zlokalizowanego na terenie miasta Łobez o 21,76%.
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9.

Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności
energetycznej
na
obszarze
gminy
Łobez
wraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i źródłami
finansowania.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej na
obszarze gminy Łobez wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i źródłami finansowania
planowanych do realizacji w latach 2015 – 2020 znajdują się w załączniku nr 1 do Planu.
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10. System wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze
strukturą organizacyjną i zasobami ludzkimi.
Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej
Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łobez będzie polegało w głównej mierze na
realizacji projektów zgłoszonych do Planu oraz na identyfikowaniu nowych, których wykonanie
przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Łobez.
Działania gminne
Za realizację projektów inwestycyjnych na poziomie gminy bezpośrednio odpowiedzialny będzie
Burmistrz Łobza, który zadania związane z wdrożeniem konkretnych projektów wykona we
współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łobzie.
Osoby odpowiedzialne za wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łobez:
1) Burmistrz Łobza – nadzór na realizacją poszczególnych inwestycji; koordynowanie
opracowywania kolejnych/aktualizacji istniejących planów inwestycyjnych, zlecanie
rozpoczęcia procedur przetargowych,
2) Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – audyty energetyczne, dokumentacje
projektowe, nadzór nad realizacją poszczególnych inwestycji, prowadzenie zamówień
publicznych dla działań przewidzianych w ramach Planu, pozyskiwanie środków
zewnętrznych na realizację inwestycji,
3) Skarbnik Gminy – zapewnienie środków finansowych na realizację inwestycji, nadzór
finansowy nad realizacją projektów.
Władze Gminy Łobez będą wspierać inwestorów zewnętrznych w zakresie podejmowanych przez
nich inwestycji związanych z redukcją emisji CO2 ze źródeł pierwotnych i wtórnych na terenie Gminy
Łobez. Niewykluczone jest także wprowadzanie odpowiednich zapisów (tam gdzie to będzie
możliwe) do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie
gminy.
Osoby odpowiedzialne:
1) Burmistrz Łobza,
2) Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami we współpracy z
Kierownikiem Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
3) Rada Miejska w Łobzie.
Kolejnym działaniem Gminy Łobez związanym z wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie
szerokorozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie niskiej emisji (komunikacja z mieszkańcami).
W tym zakresie planuje się w szczególności:
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1) utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej
(lobez.epgn.pl),
2) publikację na stronie internetowej gminy informacji o planowanych i dostępnych konkursach
umożliwiających pozyskanie dotacji z funduszy unijnych oraz krajowych na działania związane
z niską emisją,
3) prowadzenie tzw. działań „miękkich” – spotkań, prelekcji w zakresie niskiej emisji
skierowanych do mieszkańców gminy.
Osoby odpowiedzialne:
1) Przedstawiciele zewnętrznych instytucji/fundacji/innych, których celem działania jest
propagowanie „czystej energii” – realizacja działań związanych z edukacją społeczeństwa
w zakresie niskiej emisji,
2) Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – realizacja części
merytorycznej w zakresie działań miękkich – spotkań, prelekcji dotyczących niskiej emisji, w
ramach konkursów umożliwiających pozyskanie dotacji z funduszy unijnych oraz krajowych,
3) Informatyk – część techniczna.
Działania podmiotów zewnętrznych.
Za realizację projektów zgłoszonych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez podmioty zewnętrzne
będą odpowiedzialni inwestorzy. Rolą gminy, wspierającą działania podmiotów zewnętrznych, będą
powyżej opisane działania informacyjno–edukacyjne oraz w miarę możliwości działania prawne,
ułatwiające realizację inwestycji na terenie gminy.
Podmioty odpowiedzialne:
1) Inwestorzy zgłoszonych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łobez.
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11. System monitoringu i oceny- wytyczne.
Obowiązki związane z prowadzeniem procesu monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Łobez zostaną powierzone wskazanemu przez Burmistrza Łobza pracownikowi Urzędu
Miejskiego w Łobzie lub zlecone podmiotowi zewnętrznemu.
Zadaniem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie monitoringu będzie zbieranie danych w sposób
opisany poniżej oraz wprowadzanie ich do informatycznej bazy danych emisji CO2 Gminy Łobez. Po
uzupełnieniu danych powstanie możliwość generowania raportów dotyczących:
1) struktury źródeł pierwotnych i wtórnych emisji CO2,
2) struktury paliw zużywanych do celów grzewczych,
3) wskaźników monitoringu Planu.

W budżecie Gminy Łobez w każdym roku prowadzenia monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
należy zabezpieczyć środki na pokrycie wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za jego prowadzenie.
Osoba odpowiedzialna za proces monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie
zobowiązana do współpracy z Doradcą Energetycznym wskazanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, którego zadaniem jest m.in.:
1) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności
energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE);
2) prowadzenie doradztwa przy wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
3) wparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych i wdrażaniu
rekomendacji wynikających z audytów energetycznych;
4) informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwych i najkorzystniejszych źródłach
finansowania w obszarze EE i OZE, m.in. w ramach POIiŚ 2014 – 2020, RPO 2014-2020 i
krajowych źródłach finansowania,
5) przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu
terytorialnego, spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, szkołach oraz dla lokalnych
przedsiębiorców;
6) wsparcia w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy Unii Europejskiej;
7) prowadzenia doradztwa w zakresie montażu finansowego.

11.1. Wskaźniki do monitorowania
Tabela 73. Wskaźniki do monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez.
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Sektor

Inwestycje

Transport

Budynki

Lokalna
produkcja
energii

Wskaźnik

Liczba zrealizowanych inwestycji
na terenie gminy z zakresu
gospodarki niskoemisyjnej
Liczba zgłoszonych inwestycji na
terenie gminy z zakresu
gospodarki niskoemisyjnej
Łączna redukcja emisji gazów
cieplarnianych w wyniku
zrealizowanych inwestycji
Łączna planowana redukcja emisji
gazów cieplarnianych w wyniku
zgłoszonych (nie zrealizowanych)
inwestycji
Długość ścieżek rowerowych w km
Średniodobowy ruch pojazdów w
ustalonym, reprezentatywnym
punkcie na terenie gminy Łobez
Ilość paliw zużywanych przez
pojazdy zgłaszane do Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego
Całkowite zużycie energii w
budynkach publicznych
Jednostkowe roczne zużycie
energii końcowej w budynkach
publicznych kWh/m2/rok
Całkowite zużycie energii
elektrycznej
Całkowite zużycie gazu sieciowego
w gospodarstwach domowych
Całkowite zużycie gazu sieciowego
przez innych odbiorców niż
gospodarstwa domowe
Łączna ilość wyprodukowanej
energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych
Łączna ilość energii cieplnej
wyprodukowanej w

Sugerowana
częstotliwość
prowadzenia
monitoringu

Źródło danych

Raz do roku

Inwestorzy

Raz do roku

Inwestorzy

Raz do roku

Raport z bazy danych

Raz do roku

Raport z bazy danych

Raz do roku

Urząd Miejski w Łobzie

Raz do roku

Badanie ruchu

Raz do roku

Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego

Raz na dwa
lata

Ankiety

Raz na dwa
lata

Ankiety

Raz do roku

Zakłady energetyczne

Raz do roku

Dostawcy gazu
sieciowego

Raz do roku

Dostawcy gazu
sieciowego

Raz do roku

Zakłady energetyczne

Raz do roku

Właściciele/zarządcy
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Sektor

Wskaźnik

biogazowniach
Liczba wytwórców energii
elektrycznej na terenie gminy
Łobez, w tym mikroinstalacji o
mocy do 40kW
Liczba mieszkańców
uczestniczących
w różnego rodzaju wydarzeniach
Zaangażowanie poświęconych efektywności
mieszkańców energetycznej/wykorzystaniu
odnawialnych źródeł
energii/zwiększenia efektywności
transportu
Liczba postępowań
Zielone
przetargowych, w których
zamówienia
wprowadzono kryterium związane
publiczne
z gospodarką niskoemisyjną
Liczba miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
w których wprowadzono zapisy
ułatwiające rozwój inwestycji
w technologie OZE.
Planowanie
przestrzenne
Liczba miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
w których wprowadzono zapisy
promujące niskoemisyjne systemy
grzewcze

Sugerowana
częstotliwość
prowadzenia
monitoringu

Źródło danych

biogazowni

Raz do roku

Zakłady energetyczne

Raz do roku

Instytucje
odpowiedzialne za
realizację działań
nieinwestycyjnych
przewidzianych w Planie
Gospodarki
Niskoemisyjnej

Raz do roku

Urząd Miejski w Łobzie

Raz do roku

Urząd Miejski w Łobzie

Raz do roku

Urząd Miejski w Łobzie

Podstawową miarą oceny (ewaluacji) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest stopień osiągnięcia
celów. Zgodnie z zapisami rozdziału 7 niniejszego opracowania, określono następujące cele:






Redukcja emisji CO2 na terenie gminy Łobez ze źródeł pierwotnych i wtórnych o 3,1% do
roku 2020 r., w stosunku do roku 2013 r.,
Redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej o 3,6%, w stosunku do roku 2013 r.,
Zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na
terenie gminy Łobez o 5,7 punktów procentowych do roku 2020, w stosunku do roku
2013 r.,
Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Łobez w zakresie niskiej emisji.

System ewaluacji Planu koncentruje się na 2 aspektach:
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analiza stopnia osiągnięcia poszczególnych celów planu,
analiza efektywności osiągania celów planu przez poszczególne inwestycje do niego
zgłaszana.

Poniższa tabela przedstawia analizę efektywności inwestycji zgłoszonych do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej gminy Łobez
Tabela 74. Analiza efektywności inwestycji zgłoszonych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy
Łobez
Mierniki efektywności [w PLN] - wartość inwestycji w przeliczeniu na
Zmniejszenie
zmniejszenie zużycia
Nr
emisji
Nazwa
zwiększenie
energii - podniesienie
zgłosz
zmniejszenie
Benzo(a)pirenu
wnioskodawcy
produkcji energii z
efektywności
enia
emisji CO2 [Mg]
[kg]
OZE [MWh]
energetycznej
[MWh]
0

Gmina Łobez

5 556,53

4 511,90

2

Gmina Łobez

10 370,75

8 421,05

3

4

C+T Polska Sp. z o.
o.
Spółdzielnie
mieszkaniowe i
wspólnoty
mieszkaniowe z
terenu Gminy Łobez

326,41

90,00

2 500 000,00

9 041,16

2 723,68

116 396 761,13

1 116 364,59

6

Gmina Łobez

3 251,20

1 085,11

7

Gmina Łobez

2 519,49

673,60

8

Gmina Łobez

6 357,36

2 121,81

9

Gmina Łobez

3 081,81

1 028,57

1 058 201,06

10

GMK Łobez S.A.

10 160,44

4 568,53

12 690 355,33

13 157,89

1 386 001,39
2 182 929,49

11.2 Opis sposobu pozyskiwania danych niezbędnych do monitorowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej
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1. SEKTOR INWESTYCJE
Wskaźniki:
1)
2)
3)
4)

liczba zrealizowanych inwestycji na terenie gminy z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,
liczba zgłoszonych inwestycji na terenie gminy z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,
łączna redukcja emisji gazów cieplarnianych w wyniku zrealizowanych inwestycji,
łączna planowana redukcja emisji gazów cieplarnianych w wyniku zgłoszonych (nie
zrealizowanych) inwestycji.
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Sposób pozyskania danych do obliczenia wskaźników:
Osoba odpowiedzialna po zakończeniu roku monitoruje inwestycje, które miały zostać zrealizowane
w danym okresie. Wykaz inwestycji znajduje się w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz w
informatycznej bazie danych.
W przypadku, gdy inwestycja została zrealizowana w zakładanym czasie i zakresie, po potwierdzeniu
zrealizowania inwestycji - system informatyczny automatycznie obliczy wpływ tej inwestycji na
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Jeżeli inwestycja została zrealizowana w zakładanym czasie, ale w innym zakresie osoba
odpowiedzialna za monitoring jest zobowiązana do skorygowania zakresu inwestycji (ze szczególnym
uwzględnieniem jej wpływu na środowisko) w bazie danych, na podstawie informacji od podmiotu
realizującego daną inwestycję. Po wprowadzeniu zaktualizowanych danych system informatyczny
automatycznie obliczy wpływ tej inwestycji na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
W sytuacji, gdy inwestycja nie została zrealizowana w zakładanym czasie i zakresie, osoba
odpowiedzialna za monitoring przesuwa modyfikuje/odpowiednio inwestycję (opis inwestycji)
w systemie.
Jeśli podmiot zgłaszający inwestycję zaniecha jej wykonania, należy usunąć ją z bazy danych.
W przypadku zgłoszenia nowych inwestycji, system umożliwi ich wprowadzenie do bazy danych.
Wskaźniki odpowiednio:
1) łączna redukcja emisji gazów cieplarnianych w wyniku zrealizowanych inwestycji,
2) łączna planowana redukcja emisji gazów cieplarnianych w wyniku zgłoszonych
(niezrealizowanych) inwestycji
- zostaną przeliczone przez system, a ich wyniki będzie można wygenerować w raporcie.

2. SEKTOR TRANSPORT
1) Długość ścieżek rowerowych w km.
Na podstawie informacji z Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łobzie należy
wprowadzić długość (w km) ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie Gminy Łobez.
2) Średniodobowy ruch pojazdów w ustalonym, reprezentatywnym punkcie na terenie Gminy
Łobez.
Raz do roku należy przeprowadzić badania ruchu na terenie Gminy Łobez, przynajmniej w punkcie o
najwyższym natężeniu ruchu. Dla Gminy Łobez na rok 2015 jest to punkt na drodze krajowej nr 151
(zaznaczony na czerwono na mapie poniżej).
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Źródło: google.maps.com

Wyniki badań ruchu należy wprowadzić do informatycznej bazy danych. Na tej podstawie system
automatycznie oszacuje zmianę natężenia ruchu na terenie gminy. Jeżeli zmiana ta będzie znacząco
odbiegać od prognoz opracowanych w oparciu o instrukcję oceny efektywności inwestycji drogowych
przeprowadzonych przez Instytut Budowy Dróg i Mostów, pojawi się komunikat sugerujący
rozszerzenie badań o kolejne punkty pomiarowe, celem zmniejszenia błędu szacunku.
Oszacowany w ten sposób średniodobowy ruch pojazdów na terenie całej gminy posłuży, w oparciu
o bazową inwentaryzację, do obliczenia szacowanej ilości łącznej emisji CO2 z transportu na terenie
Gminy Łobez.
3) Ilość paliw zużywanych przez pojazdy zgłaszane do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Osoba odpowiedzialna za monitoring będzie zobowiązana do wysłania do Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosku
o udostępnienie danych dotyczących łącznego zużycia paliw przez pojazdy zgłoszone do Urzędu
celem naliczenia opłaty środowiskowej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 10.
Po uzyskaniu danych należy je wprowadzić do bazy.
Do oszacowania emisji CO2 łącznie posłużą wskaźniki nr 2 i 3. Waga każdego z nich wynosi 50%.
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3. SEKTOR BUDYNKI
1) Całkowite zużycie energii w budynkach publicznych.
2) Jednostkowe roczne zużycie energii końcowej w budynkach publicznych kWh/m2/rok.
Na podstawie załączonego do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wykazu budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Łobez (załącznik nr 6) należy skierować prośbę o wypełnienie ankiety
przez zarządców obiektów publicznych w informatycznej bazie danych emisji CO2. Po wypełnieniu
ankiet zostaną przeliczone wartości wskaźników nr 1 i 2.
3) Całkowite zużycie energii elektrycznej.
Osoba odpowiedzialna za monitoring będzie zobowiązana do wysłania do zakładów energetycznych
wniosku o udostępnienie danych dotyczących całkowitego zużycia energii elektrycznej na terenie
Gminy Łobez. Wzór pisma stanowi załącznik nr 11 Po uzyskaniu danych należy je wprowadzić do
informatycznej bazy danych emisji CO2. Po wprowadzeniu danych wskaźnik zostanie przeliczony
automatycznie.
4) Całkowite zużycie gazu sieciowego w gospodarstwach domowych.
5) Całkowite zużycie gazu sieciowego przez innych odbiorców niż gospodarstwa domowe.
Osoba odpowiedzialna za monitoring będzie zobowiązana do wysłania do dostawców gazu
sieciowego na teren Gminy Łobez wniosku o udostępnienie danych dotyczących całkowitego zużycia
gazu sieciowego w gospodarstwach domowych oraz przez pozostałe podmioty z terenu gminy Łobez.
Wzór pisma stanowi załącznik nr 12. Po uzyskaniu danych należy je wprowadzić do informatycznej
bazy danych emisji CO2. Po wprowadzeniu danych wskaźnik zostanie przeliczony automatycznie.

4. SEKTOR - LOKALNA PRODUKCJA ENERGII
1) Łączna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Osoba odpowiedzialna za monitoring będzie zobowiązana do wysłania do zakładów energetycznych
wniosku o udostępnienie danych dotyczących ilość wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych Gminy Łobez. Wzór pisma stanowi załącznik nr 13. Po uzyskaniu danych należy je
wprowadzić do informatycznej bazy danych emisji CO2. Po wprowadzeniu danych wskaźnik zostanie
przeliczony automatycznie.
2) Łączna ilość energii cieplnej wyprodukowanej w biogazowniach.
Osoba odpowiedzialna za monitoring na podstawie jawnego rejestru wytwórców biogazu rolniczego
prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478)) zobowiązana jest do sprawdzenia, czy na
terenie gminy nie powstała nowa biogazownia. W przypadku znalezienia nowej biogazowni, osoba
odpowiedzialna za monitoring zobowiązana jest do skierowania zapytania do wytwórców biogazu o
ilość wyprodukowanej energii cieplnej w biogazowni. Po uzyskaniu danych należy je wprowadzić do
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informatycznej bazy danych emisji CO2. Po wprowadzeniu danych wskaźnik zostanie przeliczony
automatycznie.
W sytuacji gdy budowa biogazowni była wcześniej zgłoszona do gminy jako planowana inwestycja
i wprowadzona do informatycznej bazy danych emisji CO2 w sektorze „Inwestycje” – danych
dodatkowych nie wprowadza się.
3) Liczba wytwórców energii elektrycznej na terenie Gminy Łobez, w tym mikroinstalacji
o mocy do 40Kw.
Osoba odpowiedzialna za monitoring będzie zobowiązana do wysłania do zakładów energetycznych
wniosku o udostępnienie danych dotyczących liczby wytwórców energii elektrycznej na terenie
Gminy Łobez. Wzór pisma stanowi załącznik nr 14. Po uzyskaniu danych należy je wprowadzić do
informatycznej bazy danych emisji CO2. Po wprowadzeniu danych wskaźnik zostanie przeliczony
automatycznie.
W przypadku, gdy liczba wytwórców energii elektrycznej na terenie Gminy Łobez, w tym
mikroinstalacji o mocy do 40 Kw, wzrośnie w niezadawalającym stopniu należy zintensyfikować
działania określone w sektorze „zaangażowanie mieszkańców” np. poprzez przeprowadzenie akcji
informacyjnej na temat możliwości pozyskania dofinansowania na mikroinstalacje.

5. SEKTOR - ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW
1) Liczba mieszkańców uczestniczących w różnego rodzaju wydarzeniach poświęconych
efektywności energetycznej/wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii/zwiększenia
efektywnemu transportu.
Osoba odpowiedzialna za monitoring kieruje zapytania do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie
działań nieinwestycyjnych przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łobez,
dotyczące liczby uczestników w różnego rodzaju wydarzeniach poświęconych efektywności
energetycznej/wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii/zwiększenia efektywnemu transportu.
Zapytanie może dotyczyć również ewentualnych dodatkowych, a nie przewidzianych w PGN działań
informacyjno/promocyjnych.
6. SEKTOR - ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1) Liczba postępowań przetargowych, w których wprowadzono kryterium związane
z gospodarka niskoemisyjną.
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zamówienia publiczne w Gminie Łobez, jest zobowiązana
do prowadzenia ewidencji postępowań o udzielenie zamówień przetargowych, w których
wprowadzono kryterium związane z gospodarka niskoemisyjną.
11. SEKTOR - PLANOWANIE PRZESTRZENNE
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Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zamówienia publiczne w Gminie Łobez, jest zobowiązana
do uwzględniania (tam gdzie to będzie możliwe) w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, zapisów umożliwiających wskaźników:
1) Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w których wprowadzono
zapisy ułatwiające rozwój inwestycji w technologie OZE.
2) Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w których wprowadzono
zapisy promujące niskoemisyjne systemy grzewcze.

11.3. Procedura wprowadzania zmian do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Czynnikami determinującymi wprowadzenie zmian w dokumencie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Łobez” są:


wnioski w przeprowadzonego monitoringu planu dotyczące osiąganych celów i wskaźników
ich realizacji;



dodatkowe inwestycje zgłaszane do planu przez interesariuszy;



zaniechanie realizacji inwestycji zgłoszonych do planu przez interesariuszy.

Zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską Łobza.
Podjęcie stosownej uchwały powinno zostać poprzedzone analizą konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian do dokumentu.
Zgodnie z art. 48 ust.2. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko Planu (zmian do Planu) może dotyczyć wyłącznie projektów
dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów
dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
W innych przypadkach odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko PGN może nastąpić, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art.
57 i 58 ww. ustawy, jeżeli organ opracowujący zmiany uzna, że realizacja postanowień dokumentu
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Informację o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt
zmiany podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.
W przypadku, gdy organ opracowujący zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie
analizy zapisów ustawy oraz po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58
ww. ustawy, uzna, iż przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ)
zmian do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest konieczne, przed podjęciem uchwały przez Radę
Miejską w Łobzie o zmianie PGN – należy przeprowadzić SOOŚ zgodnie z ustawą.
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12. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera zestaw działań strategicznych, które przyczynią się do
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, a także poprawy stanu sektora energetycznego. Działania
zaproponowane w tym dokumencie korzystnie wpłyną na jakość powietrza w gminie Łobez,
ponieważ prognozują zmniejszenie emisji niebezpiecznych związków, które powstają przede
wszystkim podczas spalania paliw stałych w kotłowniach indywidualnych jak i zawodowych oraz
spalania paliw w silnikach samochodowych, takich jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki
azotu i innych.
Zmniejszenie ilości emitowanych do powietrza substancji spowoduje obniżenie depozycji mokrej i
suchej zanieczyszczeń, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń
gruntów oraz wód powierzchniowych, a także na zieleń. Zmniejszenie się ilości emitowanych do
powietrza substancji wpłynie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców gminy Łobez zmniejszy się ilość zachorowań na choroby układu oddechowego i krwionośnego. Szczególnie
pozytywny wpływ zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu będą odczuwać dzieci (rozwój ich płuc
nie będzie poddawany presji zanieczyszczonego powietrza) oraz ludzie starsi, mający problemy z
układem oddechowym (astma, zapalenie płuc).
Zmiana sposobu ogrzewania czy termomodernizacje budynków często wiążą się również z remontami
i odnowieniem zasobów mieszkaniowych, tak więc istnieje szansa podwyższenia standardu
życiowego mieszkańców gminy Łobez. Ponadto działania prowadzące do zmniejszenia natężenia
ruchu na lokalnych drogach spowodują, iż emisja hałasu ulegnie obniżeniu, co również poprawi
komfort życia ludzi. Pozytywne zmiany będą odczuwalne już w krótkim terminie po realizacji
przedsięwzięć, ale ich skutki będą długofalowe. Wprowadzenie w życie założeń Planu wpłynie
pozytywnie na rozwój flory, poprzez lepsze warunki jej rozwoju. Spadek emisji tlenku węgla i
dwutlenku węgla przyczyni się do zmniejszenia efektu cieplarnianego.
Ze względu na rozłożenie w czasie (6 lat) oraz w przestrzeni (obszar zabudowany miasta)
proponowanych działań nie nastąpi skumulowanie ich negatywnego (spowodowanego pracami
budowlanymi) oddziaływania. Natomiast skupienie pozytywnego oddziaływania będzie można
uzyskać po wdrożeniu wszystkich działań i będzie ono przede wszystkim polegać na obniżeniu stężeń
CO2 i innych zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego PM10 i B(a)P, obniżeniu energochłonności w
różnych dziedzinach gospodarki miasta. Działania te spowodują także wzrost wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych.
Wszystkie założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyczynią się do realizacji zobowiązań Polski
wobec Unii Europejskiej, związanych z wymogami pakietu energetyczno-klimatycznego. Wpłyną
również na realizację celów Programów Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej.
Realizacja działań zaproponowanych w Planie spowoduje ograniczenie uciążliwości związanych z
zanieczyszczeniem powietrza w gminie Łobez, a szczególnie w obszarze zurbanizowanym - w
mieście Łobez, które jest poddane największej presji zanieczyszczonego powietrza. Nastąpi
obniżenie nie tylko emisji dwutlenku węgla, ale także wszystkich zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza z procesów spalania paliw stałych i ciekłych, czyli pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5,
benzo(a)pirenu, metali ciężkich, tlenków azotu, ditlenku siarki, tlenku węgla. Nastąpi obniżenie
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depozycji zanieczyszczeń na gruntach, w wodach powierzchniowych oraz na obszarach zielonych i
chronionych, a także zauważalna będzie poprawa klimatu akustycznego w mieście i gminie.
Zgodnie z art. 48 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko może nastąpić tylko w przypadku, gdy: realizacja postanowień
danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, projekt dokumentu
stanowi niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub dotyczy obszarów w
granicach jednej gminy.
W związku z powyższym, Burmistrz Łobza wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub na uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez”. Jednocześnie do publicznej wiadomości została
podana informacja o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 11.09.2015 r. znak: WOPNOS.410.191.2015.KM wyraził opinię, że dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Łobez” istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko oraz w piśmie z dnia 11.09.2015 r. znak: WOPN-OS.411.121.2015.KM odstąpił od
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko.
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 8
września 2015 r. znak: NZNS.7040.1.41.2015 wyraził opinię, że dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do projektu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez.
Wobec powyższego, oraz mając na względzie, iż:
- przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest opracowaniem koncepcyjnym, zawierającym
m.in.: cele strategiczne i szczegółowe, stan obecny, identyfikacje obszarów problemowych, aspekty
organizacyjne i finansowe, wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, działania/zadania i
środki zaplanowane na cały okres objęty planem,
- działania objęte Planem mają charakter lokalny i będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego
się w granicach administracyjnych Gminy Łobez,
- przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a
mianowicie:
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1) charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczy działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery, cel ten ma być realizowany poprzez cztery poniższe cele szczegółowe:
- redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej o 3,1% w stosunku do roku 2013,
-zwiększenie do 2020 r. udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie
gminy Łobez o 4,3% w stosunku do roku 2013,
-zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Łobez w zakresie niskiej emisji,
-obniżenie emisji benzo(a)piranu na obszarze przekroczeń Zp11sZpB(a)Pa10 zlokalizowanego na
terenie Miasta Łobez o 1,3%.
Cele wskazane w dokumencie wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego
rzędu oraz dokumentów planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz
gminnym: tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez,
Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013 – 2010; Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Łobeskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020.
2) rodzaj i skala oddziaływania na środowisko:
Charakter planowanych działań oraz ich rodzaj powoduje, że realizacja zadań proponowanych w
dokumencie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a wręcz
przeciwnie – przyczyni się do jego poprawy. Największym źródłem emisji dwutlenku węgla do
atmosfery na terenie gminy są systemy grzewcze w gospodarstwach domowych (56,46%). Zadania
inwestycyjne związane z niskoemisyjnym budownictwem, ukierunkowane m.in. na zmianę sposobu
zasilania w ciepło, modernizację energetyczną budynków w zakresie przebudowy przestarzałych
indywidualnych ogrzewań węglowych oraz poprawę sprawności wytwarzania energii, doprowadzą w
konsekwencji do zdecydowanego zmniejszenia obciążenia środowiska poprzez redukcję wielkości
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Te korzystne efekty zostaną wzmocnione wysokim
stopniem wykorzystania energii odnawialnych oraz działaniami związanymi z racjonalizacją
użytkowania energii, zarówno w sferze jej wytwarzania, przesyłu, jak i wykorzystania u odbiorcy.
3)cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko:
Na obszarze Gminy Łobez występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym: obszar specjalnej
ochrony ptaków „Ostoja Ińska” PLB320008 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty: „Dorzecze
Regi” PLH320049, jednakże stwierdza się, że projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Łobez”, ze względu na swój koncepcyjny charakter, nie wpłynie negatywnie na wymienione formy
ochrony przyrody, a jego wdrożenie pozwoli na poprawienie parametrów środowiska, zwłaszcza
stanu powietrza atmosferycznego.
Burmistrz Łobza Obwieszczeniem z dnia 14 września 2015 roku odstąpił od przeprowadzenia
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Łobez”.
Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez”
podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Łobez oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
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13. Wykaz skrótów
JST – jednostki samorządu terytorialnego
PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
GC – gazy cieplarniane
POP – program naprawczy ochrony powietrza
PDK – plany działań krótkoterminowych
OZE – odnawialne źródła energii
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14. Wykaz załączników
Załącznik nr 1 – Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze
badanej gminy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i źródłami finansowania.
Załącznik nr 2 - wydruk strony internetowej poświęconej Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Łobez.
Załącznik nr 3 - Plakat informacyjny wykorzystywany podczas zbierania danych do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.
Załącznik nr 4 - Ulotka informacyjna wykorzystywane podczas opracowywania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla gminy Łobez.
Załącznik nr 5 - Baza przedsiębiorstw, do których został skierowany indywidualny mailing w trakcie
procesu ankietyzacji.
Załącznik nr 6 - Baza jednostek użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Załącznik nr 7 – Wzór ankiety kierowanej do mieszkańców podczas prowadzonej inwentaryzacji.
Załącznik nr 8 - Wzór ankiety kierowanej do przedsiębiorców podczas prowadzonej inwentaryzacji.
Załącznik nr 9 - Wzór ankiety kierowanej do jednostek użyteczności publicznej i zarządców
nieruchomościami podczas prowadzonej inwentaryzacji.
Załącznik nr 10 – Wzór wniosku o udostępnienie danych dotyczących łącznego zużycia paliw przez
pojazdy zgłoszone do Urzędu celem naliczenia opłaty środowiskowej.
Załącznik nr 11 – Wzór wniosku o udostępnienie danych dotyczących całkowitego zużycia energii
elektrycznej na terenie gminy Łobez.
Załącznik nr 12 – Wzór wniosku o udostępnienie danych dotyczących całkowitego zużycia gazu
sieciowego w gospodarstwach domowych oraz przez pozostałe podmioty z terenu gminy Łobez.
Załącznik nr 13 – Wzór wniosku o udostępnienie danych dotyczących ilość wyprodukowanej energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych gminy Łobez.
Załącznik nr 14 – Wzór wniosku o udostępnienie danych dotyczących liczby wytwórców energii
elektrycznej na terenie gminy Łobez.
Załącznik nr 15 – Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11.09.2015
r. znak: WOPN-OS.410.191.2015.KM
Załącznik nr 16 - Pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia
11.09.2015 r. znak: WOPN-OS.411.121.2015.KM
Załącznik nr 17 - Opinia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie z dnia 8 września 2015 r. znak: NZNS.7040.1.41.2015.
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Załącznik nr 1 Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze badanej gminy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i źródłami finansowania.
Powiązanie z bazową inwentaryzacją emisji
CO2 (BEI)

2

Budowa farmy
fotowoltaicznej
oczyszczalni ścieków
w Łobzie

Gmina Łobez

Gmina Łobez

Montaż ogniw fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności publicznej w
celu poprawienia efektywności
kosztowej i energetycznej budynków.
Ogniwa będą zamontowane na
następujących obiektach: -Hala
Sportowo-Widowiskowa, Zespół Szkół
Gimnazjalnych, Szkoła Podstawowa nr
2, (Orlik: 11 067kWh + SP2: 50 438
kWh), Przedszkole Miejskie, Urząd
Miejski, Szkoła Podstawowa nr 1. Taki
system posiadający własny bank
akumulatorów i jednocześnie
podłączenie z siecią publiczną jest w
stanie magazynować lub na bieżąco
wykorzystywać energie elektryczną.
System nie przewiduje sprzedaży energii
elektrycznej do zakładu energetycznego.
Moc zainstalowana energii elektrycznej
wykorzystującej energię promieniowania
słonecznego 0,502 MW
Planowany jest montaż paneli
fotovoltaicznych na gruncie
wspomagających zasilanie urządzeń
technicznych oczyszczalni ścieków w
Łobzie. Planowany jest montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 40 kW z
akumulatorami. Budowa farmy
fotowoltaicznej oczyszczalni ścieków w

Termin
realizacji

Szacunkow
y koszt
realizacji

Źródła
finansowani
a

Gmina Łobez

Nr umowy:

POIS.09.03.00-00-662/13-00

Nazwa projektu:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, woj. zachodniopomorskie

Wskaźniki osiągane w
wyniku realizacji projektu

Mierniki
monitorowania
realizacji
działań/zadań

Rodzaj
działania

387,24

Rok 2020

2 151 725 zł

Gmina Łobez
oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 20142020.

Tak

zwiększenie produkcji energii
z OZE [MWh]

krótkoterminowe i
średnioterminowe

476,9

Rok 2020

320 000 zł

Gmina Łobez
oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 20142020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent:

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

Cel szczegółowy 2 Priorytet 2.1.

1

Montaż ogniw
fotowoltaicznych na
budynkach
użyteczności
publicznej w Łobzie

Cel i
priorytet
PGN

Opis inwestycji

Cel szczegółowy 2
Priorytet 2.1.

Tytuł projektu

Lp

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
inwestycji
(interesariusz)

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

Tak

30,86

krótkoterminowe i
średnioterminowe

Powiązanie z bazową inwentaryzacją emisji
CO2 (BEI)

Termomodernizacja
budynków będących w
zarządzie spółdzielni i
wspólnot
mieszkaniowych
funkcjonujących na
terenie gminy Łobez

Szacunkow
y koszt
realizacji

Źródła
finansowani
a

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

Wskaźniki osiągane w
wyniku realizacji projektu

zwiększenie produkcji energii
z OZE [MWh]

W ramach inwestycji planuje się:
-wymianę dachu z blachy nierdzewnej i
zastąpienie jej materiałem
blachodachówka ,
- docieplenie dachu blaszanego,
- docieplenie stropu,
-wymiana drzwi x5

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

Roboty termomodernizacyjne będą
polegały na:
-dociepleniu ścian zewnętrznych;
-dociepleniu stropów i stropodachów;
-wymianie okien na PCV;
-modernizacji/wymianie źródeł ciepła

Mierniki
monitorowania
realizacji
działań/zadań

Rodzaj
działania

Priorytet 1.3.

38

Cel szczegółowy 4 Priorytet 4.1.

C+T Polska Sp.
z o.o.

Wspólnoty
mieszkaniowe i
spółdzielnie
mieszkaniowe

Termin
realizacji

Łobzie. Planowany jest montaż paneli
fotowoltaicznych na gruncie
wspomagających zasilanie urządzeń
technicznych oczyszczalni ścieków w
Łobzie. Planowany jest montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 40 kW z
akumulatorami

Cel szczegółowy 4 Priorytet
4.1.

4

Termomodernizacja
budynku przy ul. Gen.
J. Bema 30c w Łobzie

Cel i
priorytet
PGN

Cel szczegółowy 1

3

Tytuł projektu

Opis inwestycji

Cel szczegółowy 1 Priorytet
1.2.

Lp

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
inwestycji
(interesariusz)

od 07.2015 do
10.2015

Od 01.2016 do
12.2022

200 000 zł

11 500 000
zł

C+T Polska
Sp. z o.o.
oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 20142020.

Wspólnoty
mieszkaniowe
i spółdzielnie
mieszkaniowe

oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 2014-

612,72
krótkoterminowe i
średnioterminowe

Nie dotyczy
zmniejszenie zużycia energii podniesienie efektywności
energetycznej [MWh]

Nie dotyczy

2 222,22

zmniejszenie emisji Benzo(a)
pirenu [kg]

0,08

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

1 271,96

zmniejszenie zużycia energii podniesienie efektywności
energetycznej [MWh]

długoterminowe

4 222,22

Powiązanie z bazową inwentaryzacją emisji
CO2 (BEI)

Lp

Tytuł projektu

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
inwestycji
(interesariusz)

Opis inwestycji

Cel i
priorytet
PGN

Termin
realizacji

Szacunkow
y koszt
realizacji

Źródła
finansowani
a

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

Wskaźniki osiągane w
wyniku realizacji projektu

Mierniki
monitorowania
realizacji
działań/zadań

zmniejszenie emisji Benzo(a)
pirenu [kg]

0,0988

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

196,84

Rodzaj
działania

5

6

W ramach inwestycji planuje się:
-montaż
instalacji
ogniw
fotowoltaicznych na dachach o pow.
2000m2,
-wymianę okien ok. 25szt.,
-wymianę drzwi 6szt,
- docieplenie ścian zewnętrznych
ok.3000m2,
przebudowę
istniejących
rozdrobnionych obiektów w jeden obiekt

Termomodernizacja
obiektów budowlanych
znajdujących się przy ul.
Bema 35 w Łobzie wraz
z montażem instalacji
fotowoltaicznych

Termomodernizacja
budynku przy ul.
Niepodległości 60 w
Łobzie

Gmina Łobez

Przedmiotem
inwestycji
jest
termomodernizacja
budynku
komunalnego w Łobzie, przy ul.
Niepodległości 60.
W ramach inwestycji planowane jest: 1.
Docieplenie dachu - 430 m2
2. Wymiana drzwi - 1szt.

Cel szczegółowy
1 Priorytet 1.2.
Cel szczegółowy
4 Priorytet 4.1.

GKM Łobez
S.A.

Cel szczegółowy 1 Priorytet 1.3.
Cel szczegółowy 2 Priorytet 2.2.
Cel szczegółowy 4 Priorytet 4.1.

2020.

od 01.2016 do
12.2020

2017

2 000 000 zł

30 000 zł

GKM Łobez
S.A. oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 20142020.

Gmina Łobez
oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 20142020.

Nie dotyczy

zmniejszenie zużycia energii podniesienie efektywności
energetycznej [MWh]

długoterminowe

437,78

Tak

zwiększenie produkcji energii
z OZE [MWh]

152

zmniejszenie emisji Benzo(a)
pirenu [kg]

0,1576

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

9,73

zmniejszenie zużycia energii podniesienie efektywności
energetycznej [MWh]

29,17

krótkoterminowe i
średnioterminowe

Powiązanie z bazową inwentaryzacją emisji
CO2 (BEI)

Lp

Tytuł projektu

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
inwestycji
(interesariusz)

Cel i
priorytet
PGN

Opis inwestycji

Termin
realizacji

Szacunkow
y koszt
realizacji

Źródła
finansowani
a

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

3. Okna - 2 szt. 4.
4.Docieplenie ścian zewnętrznych – 80
m2

Wskaźniki osiągane w
wyniku realizacji projektu

Mierniki
monitorowania
realizacji
działań/zadań

zmniejszenie emisji Benzo(a)
pirenu [kg]

0,02835

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

47,19

Rodzaj
działania

Gmina Łobez

8
Termomodernizacja
budynku przy ul.
Niepodległości 58 w
Łobzie

Gmina Łobez

Przedmiotem inwestycji jest
termomodernizacja budynku
komunalnego w Łobzie, przy ul.
Niepodległości 58. W ramach inwestycji
planowane jest :
1. Docieplenie dachu - 430 m2

Cel
szczegółowy 1
Priorytet 1.2.
Cel
szczegółowy 4
Priorytet 4.1.

Termomodernizacja
budynku przy ul. Wojska
Polskiego 17 w Łobzie

Przedmiotem inwestycji jest
termomodernizacja budynku biurowosocjalnego oczyszczalni ścieków w
Łobzie, przy ulicy Wojska Polskiego 17
W ramach inwestycji planowane jest :
1. Docieplenie dachu - 320 m2
2. Wymiana drzwi - 6,5 m2
3. Docieplenie ścian zewnętrznych – 280
m2
4. wymiana stolarki okiennej- 47 m2
5. wymiana instalacji c.o.

Cel szczegółowy 1 Priorytet 1.2.
Cel szczegółowy 4 Priorytet 4.1.

7

od 2019
do2020

2016

300 000 zł

90 000 zł

Gmina Łobez
oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 20142020.

Gmina Łobez
oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 2014-

Tak

Tak

krótkoterminowe i
średnioterminowe

zmniejszenie zużycia energii podniesienie efektywności
energetycznej [MWh]

141,39

zmniejszenie emisji Benzo(a)
pirenu [kg]

0,13743

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

35,72

zmniejszenie zużycia energii podniesienie efektywności
energetycznej [MWh]

133,61

krótkoterminowe i
średnioterminowe

Powiązanie z bazową inwentaryzacją emisji
CO2 (BEI)

Lp

Tytuł projektu

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
inwestycji
(interesariusz)

Opis inwestycji

Cel i
priorytet
PGN

Termin
realizacji

Szacunkow
y koszt
realizacji

2. Wymiana drzwi - 2 szt.
3. Docieplenie ścian zewnętrznych – 300
m2

Źródła
finansowani
a

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

2020.

Wskaźniki osiągane w
wyniku realizacji projektu

zmniejszenie emisji Benzo(a)
pirenu [kg]

Gmina Łobez

9

Mierniki
monitorowania
realizacji
działań/zadań

Rodzaj
działania

0,064935

26,14

Termomodernizacja
budynku przy ul.
Niepodległości 62 w
Łobzie

10

Budowa elektrowni
wiatrowej o mocy do 800
kW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną
posadowiona na działce
o nr ewid. 90, obręb

Firma
NOWICO
Witold Jurczyk

Przedmiotem inwestycji jest budowa
elektrowni wiatrowej o mocy do 800
kW. W skład projektowanej inwestycji
wchodzą: turbina wiatrowa, kable
teletechniczne
wraz
z
kablami

Cel szczegółowy 2
Priorytet 2.1.

Przedmiotem inwestycji jest
termomodernizacja budynku
komunalnego w Łobzie, przy ul.
Niepodległości 62.
W ramach inwestycji planowane jest :
1. Docieplenie dachu - 220 m2
2. Wymiana drzwi - 2 szt.
3. Wymiana stolarki okiennej- 7 m2
4. Docieplenie ścian zewnętrznych – 302
m2

Cel szczegółowy 1 Priorytet 1.2.
Cel szczegółowy 4 Priorytet 4.1.

zmniejszenie emisji CO2 [Mg]

2016

2018

85 000 zł

4 500 000 zł

Gmina Łobez
oraz
UE w ramach
RPO WZ na
lata 20142020.

Tak

Środki własne
inwestora,
kredyt
inwestycyjny
Nie dotyczy
oraz UE w
ramach RPO

zmniejszenie zużycia energii podniesienie efektywności
energetycznej [MWh]

78,33

zmniejszenie emisji Benzo(a)
pirenu [kg]

0,07614

zmniejszenie emisji CO2
[Mg/rok]

1 329,6

zmniejszenie emisji SO2
[Mg/rok]

0,27

zmniejszenie emisji NOx
[Mg/rok]

1,98

krótkoterminowe i
średnioterminowe

długoterminowe

Powiązanie z bazową inwentaryzacją emisji
CO2 (BEI)

Lp

Tytuł projektu

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
inwestycji
(interesariusz)

Poradz, gm. Łobez

Pabianice

Opis inwestycji

Cel i
priorytet
PGN

Termin
realizacji

Szacunkow
y koszt
realizacji

energetycznymi doziemnymi, droga
dojazdowo-techniczna, plac manewrowy

Źródła
finansowani
a

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

WZ na lata
2014-2020.

Wskaźniki osiągane w
wyniku realizacji projektu

Mierniki
monitorowania
realizacji
działań/zadań

Pyły [Mg/rok]

0,18

emisja równoważna[Mg/rok]

3,78

Rodzaj
działania

Gmina Łobez

Cel szczegółowy 3

11

Edukacja
społeczeństwa w
zakresie niskiej
emisji

Planuje się prowadzenie co najmniej
2 spotkań informacyjnych w ciągu
roku z mieszkańcami gminy Łobez,
w tym wśród młodzieży szkolnej.
Spotkania będą poświęcone
zagadnieniem związanym z
wpływem codziennych decyzji
każdego z mieszkańców gminy na
emisje gazów cieplarnianych.
Spotkania zostaną przeprowadzone
we współpracy z fundacjami
ekologicznymi.

Priorytet 3.1.

Projekty Celu szczegółowego 3 ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY ŁOBEZ W ZAKRESIE NISKIEJ EMISJI

Liczba mieszkańców
uczestniczących
w różnego rodzaju
wydarzeniach
od 08.2015
do 12.2019 r.

0 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

poświęconych efektywności
energetycznej/wykorzystaniu
odnawialnych źródeł
energii/zwiększenia
efektywności transportu
(w ciągu roku)

70 osób

długoterminowe

Powiązanie z bazową inwentaryzacją emisji
CO2 (BEI)

Lp

Tytuł projektu

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
inwestycji
(interesariusz)

Opis inwestycji

Cel i
priorytet
PGN

Termin
realizacji

Szacunkow
y koszt
realizacji

Źródła
finansowani
a

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

Wskaźniki osiągane w
wyniku realizacji projektu

Mierniki
monitorowania
realizacji
działań/zadań

Rodzaj
działania

300 osób

długoterminowe

100

długoterminowe

12

Utrzymanie strony
internetowej
dotyczącej
gospodarki
niskoemisyjnej
(http://pliki.lobez.pl/
PGN/lobez.html)

- informuje o tym czym jest plan
gospodarki niskoemisyjnej, w jakim
celu jest on tworzony,
Gmina Łobez

- informuje o współfinansowaniu
opracowania PGN Łobez przez Unię
Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko,
- umożliwia wypełnienie ankiet on –
line.

Cel szczegółowy 3

Strona m.in.:

Priorytet 3.1.

W trakcie przygotowywania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej
Opracowano stronę informacyjno –
promocyjną projektu http://pliki.lobez.pl/PGN/lobez.html
(wejście przez główną stronę gminy
Łobez)

od 07.2015
do –
bezterminowo

0 zł

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Liczba wyświetleń strony
internetowej
(w ciągu roku)

Strona będzie utrzymywana. Koszty
związane z jej utrzymaniem
zawierały się w opłacie za
opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.

Gmina Łobez

Liczba wyświetleń strony
internetowej

Priorytet

Osoba odpowiedzialna w gminie za
pozyskiwanie środków
zewnętrznych, w zakresie swoich
obowiązków służbowych będzie
zamieszczała na stronie internetowej
gminy Łobez informację o
planowanych i dostępnych
konkursach umożliwiających
pozyskanie dotacji z funduszy
unijnych oraz środków krajowych na
działania związane z niską emisją.

(w ciągu roku)
od 07.2015

Cel szczegółowy 3
3.1.

13

Publikacja na stronie
internetowej gminy
informacji o
planowanych i
dostępnych
konkursach
umożliwiających
pozyskanie dotacji z
funduszy unijnych
oraz krajowych na
działania związane z
niską emisją;

do –
bezterminowo

0 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Powiązanie z bazową inwentaryzacją emisji
CO2 (BEI)

14

Tytuł projektu

Monitoring i ocena
PGN

Gmina Łobez
(samodzielnie,
bądź zlecając
wykonawcy)

Opis inwestycji

Monitoring wdrażania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej powinien
być prowadzony w celu identyfikacji
i oceny rzeczywistych rezultatów
realizacji Planu, ma także na celu
nadzór nad stopniem realizacji celów
i zadań zapisanych w PGN.

Cel i
priorytet
PGN

Termin
realizacji

Szacunkow
y koszt
realizacji

Źródła
finansowani
a

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

Wskaźniki osiągane w
wyniku realizacji projektu

Mierniki
monitorowania
realizacji
działań/zadań

Rodzaj
działania

1

Nie dotyczy

Lp

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
inwestycji
(interesariusz)

Co roku

6 000 zł/ rok

Środki
własne
Gminy

Nie dotyczy

Liczba wykonanych
aktualizacji PGN w ciągu roku

długoterminowe
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Baza przedsiębiorstw, do których został skierowany indywidualny mailing w trakcie procesu ankietyzacji
L.p.

Nazwa

Adres

Adres e-mail

Numer telefonu

1

Ekowat Sp. J.

ul. Niepodległości 44;
73-150 Łobez

ekowatsc@sz.home.pl

602 254 722
602 787 071

2

C+T Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 30 C;
73-150 Łobez

-

(91) 397 62 21

3

Zakład Kominiarski
Adam Misztela

ul. Nowe Osiedle 21;
73-150 Łobez

magda-1958@wp.pl

605 216 932

4

Długosz Okna

ul. Przedmiejska 15;
73-150 Łobez

dlugoszokna@interia.pl

502 029 180
501 774 617

5

"eMart" Marcin
Łukasik

ul. Władysława Łokietka 6;
73-150 Łobez

emart@emartdeko.pl

(91) 397 68 19
502 252 000

6

Ceramika Dekor
Mirosław Wrona

ul.Bema 31;
73-150 Łobez

produkcja@ceramikadekor.pl

(91) 579 31 32
509 679 501

7

Ceramiktherm S.C.

ul. Browarna 10;
73-150 Łobez

info@ceramiktherm.pl

(91)392 59 50

8

DELU-INSTAL

-

delu.delu@wp.pl

505 320 716

Piekarnia i cukiernia
„Drożdżyk”
Przedsiębiorstwo
Przemysłu
Ziemniaczanego
"NOWAMYL" S.A.
Łobez

Ul. Rolna 19,
73-150 Łobez

biuro@drozdzyk.pl

(91) 397 41 04
(91) 579 21 65

ul. Szosa Świdwińska 1;
73-150 Łobez

info@nowamyl.pl

(91) 397 40 21

ul. Niepodległości 19a;
73-150 Łobez

biuro@puklobez.p

(91) 397 44 65

9

11

12

Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Łobzie

13

ROBCOLD
URZĄDZENIA
CHŁODNICZE ROBERT
KOCIUBA

ul. Drawska;
73-150 Łobez

robcold@vp.pl

506 135 335

14

Zakład Kamieniarski
“GŁAZ” Teresa
Drzewiecka

-

glazteresadrzewiecka@wp.pl

(91) 397 42 14

15

Zakład
Ogólnobudowlany
Sagan Robert

ul. Jagiellonów 1;
73-150 Łobez

robertsagan1@o2.pl

516 187 602

16

ZHU ORIENT

ul. Obrońców Stalingradu
22;
73-150 Łobez

michal@komputeryorient.com

609 135 856

17

ANDREAS Usługi
Koparko-Ładowarką
Roboty Ziemne
Kruszywa Opał
Transport F.U.H.
Andrzej Adamów

ul. Spokojna 3;
73-150 Łobez

andreas.lobez1@o2.pl

502 079 240
(91) 397 50 94

18

ALF Auto Serwis Auto
Gaz Klimatyzacja
Samochodowa
Mechanika
Pojazdowa

ul. Rapackiego 5;
73-150 Łobez

lobezalf@o2.pl

(91) 397 37 05
602 434 743

19

COMP BI

ul. Niepodległości 10;
73-150 Łobez

compbi@home.pl

(91) 397 35 59

ul. Prusinowo 31;
73-150 Łobez

univexspzoo@wp.pl

(91) 397 48 36
605 274 153

ul. Drawska 6;
73-150 Łobez

-

(91) 397 40 11
(91) 397 40 15

ul.Wojska Polskiego 17;
73-150 Łobez

biuro@pwik-lobez.eu

(91) 397 47 85
(91) 397 44 86
695 399 257

20

21

22

ZAKŁAD PRODUKCJI
WYROBÓW
BETONOWYCH univex
sp z o. o.
PROVIMI POLSKA Sp.
z o.o. - Wytwórnia
Pasz w Łobzie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji spółka z
o.o.

23

"Bo-De" sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 15;
73-150 Łobez

bozena.klysiak@bo-de.pl

(91) 397 45 18

24

RIVAAL

ul. Bema 30c;
73-150 Łobez

info@rivaal.com

(91) 397 62 21

ul. Podgórna 23;
73-150 Łobez

arimar@eskrzynka.pl

(91) 397 08 12

ul. Kościuszki 15 m. 9;
73-150 Łobez

sagitsoft@poczta.fm

(91) 397 47 52

ul. Waryńskiego 20;
73-150 Łobez

phudaniel@szczecin.home.pl

(91) 397 65 01
(91) 397 57 57

25

26
27

"Inter Arimar"
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowoUsługowe Arkadiusz
Świrski
"Sagittarius-Soft"
Bartosz Szulc
Daniel. PHU. Usługi
motoryzacyjne.
Barbara D.

28

SEC ŁOBEZ SP Z O O

ul. Magazynowa 16;
73-150 Łobez

sec.lobez@sec.com.pl

(91) 397 33 97

29

Mirex-Hurt. Firma
transportowa

ul. Przemysłowa 2;
73-150 Łobez

anetao83@wp.pl

(91) 397 55 27

ul. Magazynowa 18;
73-150 Łobez

maximalobez@gmail.com

(91) 397 58 01

ul. Niepodległości 44;
73-150 Łobez

ecoenergiasc@sz.home.pl

(91) 397 54 23

30

31

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE MAXIMA
II JAN POBIARŻYN
SPÓŁKA JAWNA
"Ecoenergia" S.C.
Adam Kamiński Artur
Barański i Marek
Wójcik

32

Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Łobzie

ul. Niepodległości 19 A;
73-150 Łobez

biuro@puklobez.pl

(91) 397 44 65

33

Firma Handlowo Usługowa

ul. Waryńskiego 15;
73-150 Łobez

info@tympol.pl

(91) 397 40 56
508 050 008

34

Gebr Lessat Sp. z o.o

-

gebr.lessat@wp.pl

(91) 416 60 10
(91) 431 22 95

35

"Karwo Agro" Sp. z
o.o.

-

barnim@sonet.com.pl

606 943 832

36

A & G ŁUKASZEWICZ

aniela@aglukaszewicz.pl

(91) 397 42 29

37

GMK Łobez S.A.

biuro@gmklobez.pl

(91) 397 40 41

38

AUTEX

autex@post.pl

(91) 397 34 11

39

BŁYSKAWICA

lobez@zgwrp.org.pl

(91) 397 44 02

40

DAN-SAT

dansat@dansat.pl

501 223 945

41

DIPOL Grzegorz
Hryniewiecki

grypa9@wp.pl

726 140 349

42

FOTO-VIDEO KRZYŚ

fotopyrczak@o2.pl

(91) 397 41 84

43

GEODEZJA

mstrack@go2.pl

(91) 397 46 53

44

GIGA

lobez@giga.zp.pl

(91) 397 54 97

45

LOLA POLSKA

lola.polska@wp.pl

(91) 397 32 30

46

MATERIAŁY
BUDOWLANE

kuras-mj@wp.pl

(91) 397 47 45

ul. Mieszka I 31;
73-150 Łobez
ul. Bema 35;
73-150 Łobez
ul. Boczna 20;
73-150 Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez
ul. Kościelna 2A;
73-150 Łobez
ul. Okopowa 26/1;
73-150 Łobez
ul. Browarna 20,
73-150 Łobez
ul. Obrońców Stalingradu
23/9; 73-150 Łobez
ul. Ogrodowa 5a;
73-150 Łobez
ul. Waryńskiego 26;
73-150 Łobez
ul. Konopnickiej 24;
73-150 Łobez
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Baza jednostek użyteczności publicznej
Budynki użyteczności publicznej
Adres
(ulica, kod pocztowy,
miejscowość)

Adres e-mail

Nr telefonu

Urząd Miejski w Łobzie

ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

lobez@lobez.pl

(091) 397 40 01

2

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

mgopslobez@op.pl

(91) 397 62 76, (91) 397
50 82

3

Łobeski Dom Kultury

ul. Niepodległości 52,
73-150 Łobez

lobez-ldk@home.pl

(91) 397 45 71

4

Miejska Biblioteka
Publiczna, Biblioteka
Pedagogiczna

ul. Niepodległości 50,
73-150 Łobez

bib-lo@hot.pl

(91) 397 44 08

5

Sąd Rejonowy w Łobzie

ul. Niepodległości 15,
73-150 Łobez

-

(91) 397 42 83

6

Prokuratura Rejonowa

ul. Sienkiewicza 4,
73-150 Łobez

pr.lobez@szczecin.po.gov.pl

(91) 397 44 52, (91) 397
42 38

7

Komenda Powiatowa
Policji

ul. Wojska Polskiego 2,
73-150 Łobez

-

(91) 577 73 11, (91) 577
73 12

8

Straż Miejska

ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

-

(91) 397 61 58

9

Powiatowa Straż
Pożarna w Łobzie

ul. Przemysłowa 2,
73-150 Łobez

kp.lobez@szczecin.kwpsp.gov.pl

(91) 397 40 26

10

SPZZOZ w Gryficach
MEDICAM w Łobzie

ul. Sikorskiego 6,
73-150 Łobez

-

-

11

Zachodniopomorska
Składnica Akt w Łobzie

ul. Bema 30,
73-150 Łobez

skladnica_akt@anr.gov.pl

(91) 578 83 40, (91) 578
83 43

12

Biuro Paszportowe

ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

-

(91) 397 49 79

Lp.

Instytucja

1

13

Starostwo Powiatowe
w Łobzie

ul. Konopnickiej 41,
73-150 Łobez

sekretariat@powiatlobeski.pl

(91) 397 60 99

14

Dom Dziecka w Łobzie

ul. Konopnickiej 42,
73-150 Łobez

ddzajezierze@wp.pl

(91) 397 83 93

15

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w Łobzie

ul.Konopnickiej 42,
73-150 Łobez

ppplobez@wp.pl,
ppp@powiatlobeski.pl

(91) 397 41 62

16

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Łobzie

ul. Bema 27,
73-150 Łobez

pcpr@powiatlobeski.pl

(91) 397 68 41

17

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

ul. Niepodległości 35,
73-150 Łobez

pinb@powiatlobeski.pl

(91) 397 61 28

18

Powiatowy Lekarz
Weterynarii

ul. Spokojna 5,
73-150 Łobez

piw@powiatlobeski.pl

(91) 397 54 21

19

Telekomunikacja Polska
SA

ul. Okopowa 2,
73-150 Łobez

-

(91) 397 43 00

20

Poczta Polska PPUP

ul. Obrońców
Stalingradu 12, 73-150
Łobez

-

(91) 397 44 24

21

Przedsiębiorstwo PKS
Gryfice Sp. z o.o.

ul. Rolna 22,
73-150 Łobez

-

(91) 397 45 44

22

Zarząd Dróg
Powiatowych w Łobzie

ul. Niepodległości 35,
73-150 Łobez

zdp@powiatlobeski.pl

(91) 397 40 66

23

Powiatowy Urząd Pracy
w Łobzie

ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

szlo@praca.gov.pl

(091) 397 40 88

24

Zakład Usług
Społecznych

Siewna 5a,
73-150 Łobez

-

(91) 397 33 58

25

Urząd Skarbowy

plac Spółdzielców 2

-

(91) 578 87 00

26

Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

plac Spółdzielców 2

-

(91) 397 40 38

27

Środowiskowy Dom
Samopomocy

ul. Sawickiej 31

-

(91) 397 46 19

28

Powiatowa Inspekcja
Sanitarna

ul. Niepodległości 66

-

(91) 397 45 42

29

Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasienniectwa
w Szczecinie z siedzibą
w Koszalinie Oddział
Terenowy w Łobzie

ul. Niepodległości 37,
73-150 Łobez

or-swid@pior.gov.pl

(91) 397 46 38, (91) 397
45 85

Lp.

1

2

Instytucja

Szkoła Podstawowa nr
1 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w
Łobzie
Szkoła Podstawowa nr
2 im. Mikołaja
Kopernika w Łobzie

Szkoły
Adres

Adres e-mail

Nr telefonu

ul. J. Bema 6, 73-150
Łobez

szkola1.lobez@wp.pl

91 397 43 99

ul. Spokojna 4, 73-150
Łobez

lobezsp2@wp.pl

0 91 397 43 70

3

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Bełcznie

ul. Bełczna 28A, 72-15Łobez

spbelczna@interklasa.pl

0 91 397 81 05

4

Zespół Szkół im.
Tadeusza Kościuszki

ul. Niepodległości 54,
73-150 Łobez

lobezlo@post.pl,
pocztazsz@post.pl

0 91 397 43 49

5

Zespół Szkół
Gimnazjalnych w Łobzie

ul. T. Kościuszki 17, 73150 Łobez

zsglobez@poczta.onet.pl

0 91 397 47 61

6

Przedszkole Miejskie nr
1 im. Krasnala Hałabały

ul. Mickiewicza 11,
73-150 Łobez

krasnal.lobez@wp.pl

(91) 397 46 11

Lp.

Instytucja

1

Banki
Adres

Adres e-mail

Nr telefonu

PKO BP SA /Łobez

ul. Wybickiego1,
73-150 Łobez

-

(91) 397 34 03, (91) 397
35 42

2

Grupa Pekao SA I/O
Łobez

ul. Kościuszki 26,
73-150 Łobez

-

(91) 397 30 61

3

Bank Spółdzielczy w
Goleniowie O/Łobez

ul. Niepodległości 40,
73-150 Łobez

-

(91) 397 64 10
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Baza wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa Wspólnoty /
Spółdzielnia
Wspólnota Mieszkaniowa
Bełczna-11
Wspólnota Mieszkaniowa Bełczna
12A
Wspólnota Mieszkaniowa
Bełczna 12 A/I i 12 A/II
Wspólnota Mieszkaniowa
Bełczna 12/I i 12/II
Wspólnota Mieszkaniowa - Dalno
21
Wspólnota Mieszkaniowa - Dalno
17
Wspólnota Mieszkaniowa - Dalno
16
Wspólnota Mieszkaniowa - Dalno
20
Wspólnota Mieszkaniowa - Dalno
19
Wspólnota Mieszkaniowa - Dalno
15-15A
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"NADZIEJA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"NADZIEJA"
Wspólnota Mieszkaniowa
Grabowo 24
Wspólnota Mieszkaniowa
Grabowo 23
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Mickiewicza 1-2

Adres Siedziby
Ulica

Miejscowość

Bełczna 11/II lok. 6

73-150 Łobez

Bełczna 12A

73-150 Łobez

Bełczna 12 A/I i 12 A/II

73-150 Łobez

Bełczna 12/II lok. 3

73-150 Łobez

Dalno 21

73-150 Łobez

Dalno 17

73-150 Łobez

Dalno 16

73-150 Łobez

Dalno 20

73-150 Łobez

Dalno 19/6

73-150 Łobez

Dalno 15/3

73-150 Łobez

Dalno 2

73-150 Łobez

Dalno 13

73-150 Łobez

Grabowo 24/3

73-150 Łobez

Grabowo 23/3

73-150 Łobez

ul. Adama Mickiewicza 1-2

73-150 Łobez

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Mickiewicza 3-4-5
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Głowackiego 1-3
Wspólnota Mieszkaniowa "POD
DĘBEM" ul. Głowackiego 5-7
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Głowackiego 10
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Browarna 18
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Browarna 12
Wspólnota Mieszkaniowa
"Marica"
Wspólnota Mieszkaniowa
"Zgoda" ul. Browarna 16
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Browarna 19-20
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Budowlana 16-17-18
Wspólnota Mieszkaniowa
"MALWA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Chopina 8
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa
"WODOSPAD"
Wspólnota Mieszkaniowa "KRET"
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
32"

ul. Adama Mickiewicza 3-4-5

73-150 Łobez

ul. Adama Mickiewicza 6-7-8

73-150 Łobez

ul. Aleksandra Głowackiego 1-3

73-150 Łobez

ul. Aleksandra Głowackiego 5-7

73-150 Łobez

ul. Aleksandra Głowackiego 10

73-150 Łobez

ul. Browarna 18

73-150 Łobez

ul. Browarna 12

73-150 Łobez

ul. Browarna 15

73-150 Łobez

ul. Browarna 16

73-150 Łobez

ul. Browarna 19-20

73-150 Łobez

ul. Budowlana 7 i 9

73-150 Łobez

ul. Budowlana 11 i 14

73-150 Łobez

ul. Budowlana 16-17-18

73-150 Łobez

ul. Budowlana 35-36

73-150 Łobez

ul. Elizy Orzeszkowej 1

73-150 Łobez

ul. Elizy Orzeszkowej 2

73-150 Łobez

ul. Elizy Orzeszkowej 3

73-150 Łobez

ul. Elizy Orzeszkowej 4

73-150 Łobez

ul. Elizy Orzeszkowej 5-5A

73-150 Łobez

ul. Elizy Orzeszkowej 8

73-150 Łobez

ul. Chopina 8

73-150 Łobez

ul. Gen. Józefa Bema 1-2

73-150 Łobez

ul. Gen. Józefa Bema 3-5

73-150 Łobez

ul. Gen. Józefa Bema 7-8A

73-150 Łobez

ul. Gen. Józefa Bema 15A

73-150 Łobez

ul. Gen. Józefa Bema 29

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 32

73-150 Łobez

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
20 A i 21 A"
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
30"
Wspólnota Mieszkaniowa Hanki
Sawickiej 1A
Wspólnota Mieszkaniowa "POD
KLONEM" ul. Sawickiej 3
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Sawickiej 6
Wspólnota Mieszkaniowa
"MODRZEW"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Sawickiej 12
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Sawickiej 16
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Sawickiej 20 B i 21 B
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
20-21"
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
23"
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
24"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Sawickiej 25
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
26"
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
27"
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
28"
Wspólnota Mieszkaniowa "BLOK
29"
Zarząd Budynków
Mieszkaniowych CONSULT
Wspólnota Mieszkaniowa
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Kraszewskiego 7
Wspólnota Mieszkaniowa
"ZGODNY DOMEK"
Wspólnota Mieszkaniowa "STARY
DOMEK"
Wspólnota Mieszkaniowa il.
Kraszewskiego 16
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Kraszewskiego 16A
Wspólnota Mieszkaniowa "LIPA"
Wspólnota Mieszkaniowa
ul.Kraszewskiego 24
Wspólnota Mieszkaniowa
ul.Kraszewskiego 25

ul. Hanki Sawickiej 20 A i 21 A

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 30

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 1A

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 3

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 6

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 10

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 12

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 16

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 20 B i 21 B

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 20

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 23

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 24

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 25

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 26

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 27

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 28

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 29

73-150 Łobez

ul. Hanki Sawickiej 33

73-150 Łobez

ul. Henryka Sienkiewicza 4
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 7
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 12
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 15
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 16
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 16 A
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 19
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 24
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 25

73-150 Łobez
73-150 Łobez
73-150 Łobez
73-150 Łobez
73-150 Łobez
73-150 Łobez
73-150 Łobez
73-150 Łobez
73-150 Łobez

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Wspólnota Mieszkaniowa
"MACIEJ"
Wspólnota Mieszkaniowa
ul.Kraszewskiego 28
Wspólnota Mieszkaniowa
ul.Słowackiego 13
Wspólnota Mieszkaniowa
ul.Słowackiego 15
Wspólnota Mieszkaniowa
ul.Kolejowa 3
Wspólnota Mieszkaniowa
ul.Komuny Paryskiej 2
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa "MAŁY
DOMEK"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Kościelna 5-6-9
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Murarska 3-4
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Murarska 5-6-7
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa
"PRYMULA"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 2-4-6-8
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 5
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 9
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa
"MUCHOMOREK"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 22
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 24-26-28

ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 26
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 28

73-150 Łobez
73-150 Łobez

ul. Juliusza Słowackiego 13

73-150 Łobez

ul. Juliusza Słowackiego 15

73-150 Łobez

ul. Kolejowa 3

73-150 Łobez

ul. Komuny Paryskiej 2

73-150 Łobez

ul. Komuny Paryskiej 3-5

73-150 Łobez

ul. Komuny Paryskiej 6,7,7A

73-150 Łobez

ul. Komuny Paryskiej 8

73-150 Łobez

ul. Komuny Paryskiej 9-11

73-150 Łobez

ul. Komuny Paryskiej 12-14

73-150 Łobez

ul. Komuny Paryskiej 15-16-17

73-150 Łobez

ul. Komuny Paryskiej 18-20

73-150 Łobez

ul. Kościelna 5-7-9

73-150 Łobez

ul. Murarska 1-2

73-150 Łobez

ul. Murarska 3-4

73-150 Łobez

ul. Murarska 5-6-7

73-150 Łobez

ul. Murarska 8-10

73-150 Łobez

ul. Murarska 20

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 2-4-6-8

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 5

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 9

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 10-18

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 20

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 22

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 24-26-28

73-150 Łobez

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 27
Wspólnota Mieszkaniowa
"AKACJA"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 42
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 46-48
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 66 A-88
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 70
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 76
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Niepodległości 78-80
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Obrońców Stalingradu 9 I 10
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Obrońców Stalingradu 1
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Obrońców Stalingradu 11
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Obrońców Stalingradu 17
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Obrońców Stalingradu 20
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Obrońców Stalingradu 23
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Ogrodowa 3
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa
"WRZOS"
Wspólnota Mieszkaniowa
"OKOPOWA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa Pl. 3Marca 1-2-3-4
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Wspólnota Mieszkaniowa
"BARBARA"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Podgórna 19
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Podgórna 20
Wspólnota Mieszkaniowa
"NATALIA"

ul. Niepodległości 27

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 31

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 42

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 46-48

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 66/68

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 70

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 76

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 78-80

73-150 Łobez

ul. Obrońców Stalingradu 9 I 10

73-150 Łobez

ul. Obrońców Stalingradu 1

73-150 Łobez

ul. Obrońców Stalingradu 11

73-150 Łobez

ul. Obrońców Stalingradu 17

73-150 Łobez

ul. Obrońców Stalingradu 20

73-150 Łobez

ul. Obrońców Stalingradu 23

73-150 Łobez

ul. Ogrodowa 3

73-150 Łobez

ul. Ogrodowa 4

73-150 Łobez

ul. Ogrodowa 5, 5A i B,
Niepodległości 36 i 38

73-150 Łobez

ul. Okopowa

73-150 Łobez

ul. Okopowa 6/8

73-150 Łobez

ul. Okopowa 18-26

73-150 Łobez

pl. 3 Marca 1-2-3-4

73-150 Łobez

pl. Kościuszki 1,2,3

73-150 Łobez

ul. Podgórna 18

73-150 Łobez

ul. Podgórna 19

73-150 Łobez

ul. Podgórna 20

73-150 Łobez

ul. Podgórna 21

73-150 Łobez

122
123
124
125
126
127
128

Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Przemysłowa 3-3 A
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Przemysłowa 4
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Przemysłowa 4 A
Wspólnota Mieszkaniowa
"JODŁA"
Wspólnota Mieszkaniowa
Rapackiego 1
Wspólnota Mieszkaniowa
Rapackiego 10
Wspólnota Mieszkaniowa
Rapackiego 12

ul. Przemysłowa 3-3A

73-150 Łobez

ul. Przemysłowa 4

73-150 Łobez

ul. Przemysłowa 4 A

73-150 Łobez

ul. Przyrzeczna 10

73-150 Łobez

ul. Rapackiego 1

73-150 Łobez

ul. Rapackiego 10

73-150 Łobez

ul. Rapackiego 12

73-150 Łobez

129

Wspólnota Mieszkaniowa
Rapackiego 19

ul. Rapackiego 19

73-150 Łobez

130

Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Siewna 2

ul. Siewna 2

73-150 Łobez

131

Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Szkolna 7

ul. Szkolna 7

73-150 Łobez

132

Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Szkolna 8

ul. Szkolna 8

73-150 Łobez

133

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"

ul. Szkolna 9, 12

73-150 Łobez

134

Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Szkolna 26-27

ul. Szkolna 26-27

73-150 Łobez

135

Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Szkolna 6

ul. Szkolna 6

73-150 Łobez

ul. Szosa Świdwińska 1A

73-150 Łobez

ul. Szosa Świdwińska 1B

73-150 Łobez

ul. Świętoborzec 4

73-150 Łobez

ul. Świętoborzec 6

73-150 Łobez

ul.Świętoborzec 5

73-150 Łobez

ul.Świętoborzec 7

73-150 Łobez

ul. Świętoborzec 23 i 23A

73-150 Łobez

ul. Świętoborzec 22 i 22A

73-150 Łobez

136
137
138
139
140
141
142
143

Wspólnota Mieszkaniowa
"NOWA"
Wspólnota Mieszkaniowa
"NASZ DOM"
Wspólnota Mieszkaniowa
ŚWIĘTOBORZEC 4
Wspólnota Mieszkaniowa
ŚWIĘTOBORZEC 6
Wspólnota Mieszkaniowa
ŚWIĘTOBORZEC 5
Wspólnota Mieszkaniowa
ŚWIĘTOBORZEC 7
Wspólnota Mieszkaniowa
ŚWIĘTOBORZEC 23 I 23A
Wspólnota Mieszkaniowa
ŚWIĘTOBORZEC 22 I 22A

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Wspólnota Mieszkaniowa
ŚWIĘTOBORZEC 21 I 21 A
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"JUTRZENKA"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"LOKATOR"
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Kościuszki 15
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Kościuszki 18-19
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Kościuszki 30
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Kościuszki 31
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Węgorzyńska 1
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Węgorzyńska 4
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Węgorzyńska 5
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Wojska Polskiego 6
Wspólnota Mieszkaniowa "BEZ"
Wspólnota Mieszkaniowa "NAD
BANKAMI"
Wspólnota Mieszkaniowa
"BOCIANICA"

ul. Świętoborzec 21 i 21A

73-150 Łobez

ul. Tadeusza Kościuszki 4

73-150 Łobez

ul. Tadeusza Kościuszki 5

73-150 Łobez

ul. Tadeusza Kościuszki 12

73-150 Łobez

ul. Tadeusza Kościuszki 15

73-150 Łobez

ul. Tadeusza Kościuszki 18-19

73-150 Łobez

ul. Tadeusza Kościuszki 30

73-150 Łobez

ul. Tadeusza Kościuszki 31

73-150 Łobez

ul. Węgorzyńska 1

73-150 Łobez

ul. Węgorzyńska 4

73-150 Łobez

ul. Węgorzyńska 5

73-150 Łobez

ul. Wojska Polskiego 6

73-150 Łobez

ul. Wojska Polskiego 8

73-150 Łobez

ul. Wybickiego

73-150 Łobez

Poradz 7

73-150 Łobez

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10
Łobez, dnia ……………….

Znak pisma: …………………………………………
DANE WNIOSKODAWCY:
NAZWA: Gmina Łobez
REGON / NIP : …………………………..
Adres: Ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez
Nr telefonu, e-mail: ……………………………

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Ul. Korsarzy 34
70-540 SZCZECIN

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity, Dz.U. z 24 października 2013 roku, poz.1235) zwracam się z prośbą o udostępnienie
informacji o środowisku w następującym zakresie:

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM
wnioskowane dane dotyczą emisji gazów lub pyłów do powietrza za rok …………..
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent:

Gmina Łobez

Nr umowy:

POIS.09.03.00-00-662/13-00

Nazwa projektu:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, woj. zachodniopomorskie

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
* kserokopia

* pliki komputerowe (Word, * płyta CD lub inny nośnik
Excel, pdf)

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
* Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: …………………………………….
* Przesłanie informacji pocztą pod adres** : ......................................................................
* Odbiór osobisty przez wnioskodawcę

....................................................
podpis wnioskodawcy
Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent:

Gmina Łobez

Nr umowy:

POIS.09.03.00-00-662/13-00

Nazwa projektu:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, woj. zachodniopomorskie

Załącznik nr 1. GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK
2014

Lp
Przedmiot opłaty
.
1 Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
2 Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi
3 Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

Jednostka

Ilość
2008

kg
kg
dam3

Załącznik nr 2, Tabela G. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
Ilość
Lp
Przedmiot opłaty
Jednostka
rok
.
…..
15 Chlorowcopochodne węglowodorów:
kg
25 Halony: 1211, 1301, 2402
kg
26 Halony
kg
34 Metan
Mg
43 Podtlenek azotu
Mg

Załącznik nr 2, Tabela I. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z
kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem,
olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane
Lp
.
I
1
2
3

Przedmiot opłaty
Kotły opalane węglem kamiennym
Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym
Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

Jednostka

Mg
Mg
Mg

4 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem
odpylającym

Mg

5 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia
odpylającego
II Kotły opalane koksem
1 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

Mg

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem
2 odpylającym

Mg

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia
odpylającego
Kotły opalane drewnem
Kotły opalane olejem
Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)
Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)
Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)
Olej napędowy
Kotły opalane paliwem gazowym

Mg

3
III
IV
1
2
3
4
V

Mg

Mg
Mg
Mg
Mg

Ilość
rok
…..

1 Gaz ziemny wysokometanowy
2 Gaz ziemny zaazotowany
3 Gaz płynny propan-butan

106 m3
106 m3
Mg

Załącznik nr 2, tabela J. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z
procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
Ilość
Lp
Przedmiot opłaty
Jednostka
.
rok ….
1 Benzyna silnikowa [BS]
1000 litrów
2 LPG
1000 litrów
3 gaz [CNG]
1000 litrów
4 Olej napędowy [ON]
1000 litrów
5 biodiesel [BD]
1000 litrów

Załącznik 2, tabela K. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z
chowu lub hodowli drobiu
Ilość
Lp
Przedmiot opłaty
Jednostka
.
2008
100 szt.
I
Stada reprodukcyjne
100 szt.
II Kury nieśne
100 szt.
III Brojlery kurze
100 szt.
IV Kurczęta (odchowanie)
100 szt.
V Indyki
100 szt.
VI Perlice
100 szt.
VII Gęsi, kaczki

Załącznik nr 11
Łobez, ……………………………....
Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

ENEA Operator Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży Usługi Dystrybucji W GRYFICACH
ul. Parkowa 5, 72-300 Gryfice

Szanowni Państwo,
W związku z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, zwracamy się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przekazanie nam danych dotyczących:



zużycia energii elektrycznej na terenie gminy Łobez oraz
instalacji OZE na terenie gminy Łobez

w formie załączonych tabel.
Ponadto, w ramach inwentaryzacji planowana jest aktualizacja sporządzonej bazy danych GIS dla wszystkich
instalacji OZE na terenie Gminy. Dodatkowo, dla każdego z Odnawialnych Źródeł Energii w bazie
prezentujemy dane dotyczące rodzaju źródła oraz jego mocy.
Mając powyższe na uwadze, pragniemy pozostać w przekonaniu, iż wykażą Państwo pełne zrozumienie dla
potrzeby skutecznego uczestnictwa w aktualizowaniu przedmiotowego dokumentu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia ………………... na adres: ………………………………….
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami. Osobą do kontaktu w sprawie powyższych
danych
jest
………………………………………………………..,
telefon
…………………………………….,
e-mail: …………………………………..

Z poważaniem,
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Beneficjent:
Nr umowy:
Nazwa projektu:

Gmina Łobez

POIS.09.03.00-00-662/13-00
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, woj. zachodniopomorskie

Tabela 1. Zużycie energii elektrycznej w latach.
Lp.

Zużycie [MWh]
Rok ….

Typ budynków

1

Budynki komunalne (niemieszkalne – stanowiące
w 100% własność Gminy)

2

Budynki usługowe (inne niż budynki komunalne)

3

Budynki mieszkalne wielorodzinne
(niekomunalne)

4

Budynki mieszkalne jednorodzinne

5

Zakłady przemysłowe (nie ujęte w EU ETS)

Tabela 2. Liczba instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Lp.

Miejscowość

Ulica

Nr
domu

Rodzaj instalacji*

Moc
instalacji
[kW]

Rok
zakończenia
inwestycji
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Załącznik nr 11
Łobez, ……………………………....
Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

ENEOS Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Szanowni Państwo,
W związku z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, zwracamy się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przekazanie nam danych dotyczących:



zużycia energii elektrycznej na terenie gminy Łobez oraz
instalacji OZE na terenie gminy Łobez

w formie załączonych tabel.
Ponadto, w ramach inwentaryzacji planowana jest aktualizacja sporządzonej bazy danych GIS dla wszystkich
instalacji OZE na terenie Gminy. Dodatkowo, dla każdego z Odnawialnych Źródeł Energii w bazie
prezentujemy dane dotyczące rodzaju źródła oraz jego mocy.
Mając powyższe na uwadze, pragniemy pozostać w przekonaniu, iż wykażą Państwo pełne zrozumienie dla
potrzeby skutecznego uczestnictwa w aktualizowaniu przedmiotowego dokumentu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia ………………... na adres: ………………………………….
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami. Osobą do kontaktu w sprawie powyższych
danych
jest
………………………………………………………..,
telefon
…………………………………….,
e-mail: …………………………………..

Z poważaniem,
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Tabela 1. Zużycie energii elektrycznej w latach.
Lp.

Zużycie [MWh]
Rok ….

Typ budynków

1

Budynki komunalne (niemieszkalne – stanowiące
w 100% własność Gminy)

2

Budynki usługowe (inne niż budynki komunalne)

3

Budynki mieszkalne wielorodzinne
(niekomunalne)

4

Budynki mieszkalne jednorodzinne

5

Zakłady przemysłowe (nie ujęte w EU ETS)

Tabela 2. Liczba instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Lp.

Miejscowość

Ulica

Nr
domu

Rodzaj instalacji*

Moc
instalacji
[kW]

Rok
zakończenia
inwestycji
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Załącznik nr 11
Łobez, ……………………………....
Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot

Szanowni Państwo,
W związku z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, zwracamy się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przekazanie nam danych dotyczących:



zużycia energii elektrycznej na terenie gminy Łobez oraz
instalacji OZE na terenie gminy Łobez

w formie załączonych tabel.
Ponadto, w ramach inwentaryzacji planowana jest aktualizacja sporządzonej bazy danych GIS dla wszystkich
instalacji OZE na terenie Gminy. Dodatkowo, dla każdego z Odnawialnych Źródeł Energii w bazie
prezentujemy dane dotyczące rodzaju źródła oraz jego mocy.
Mając powyższe na uwadze, pragniemy pozostać w przekonaniu, iż wykażą Państwo pełne zrozumienie dla
potrzeby skutecznego uczestnictwa w aktualizowaniu przedmiotowego dokumentu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia ………………... na adres: ………………………………….
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami. Osobą do kontaktu w sprawie powyższych
danych
jest
………………………………………………………..,
telefon
…………………………………….,
e-mail: …………………………………..

Z poważaniem,
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Tabela 1. Zużycie energii elektrycznej w latach.
Lp.

Zużycie [MWh]
Rok ….

Typ budynków

1

Budynki komunalne (niemieszkalne – stanowiące
w 100% własność Gminy)

2

Budynki usługowe (inne niż budynki komunalne)

3

Budynki mieszkalne wielorodzinne
(niekomunalne)

4

Budynki mieszkalne jednorodzinne

5

Zakłady przemysłowe (nie ujęte w EU ETS)

Tabela 2. Liczba instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Lp.

Miejscowość

Ulica

Nr
domu

Rodzaj instalacji*

Moc
instalacji
[kW]

Rok
zakończenia
inwestycji
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Załącznik nr 11
Łobez, ……………………………....
Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

„TAURON Sprzedaż” Sp. z o.o.
ul. Łagiwenickiej 60,
30-417 Kraków

Szanowni Państwo,
W związku z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, zwracamy się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przekazanie nam danych dotyczących:



zużycia energii elektrycznej na terenie gminy Łobez oraz
instalacji OZE na terenie gminy Łobez

w formie załączonych tabel.
Ponadto, w ramach inwentaryzacji planowana jest aktualizacja sporządzonej bazy danych GIS dla wszystkich
instalacji OZE na terenie Gminy. Dodatkowo, dla każdego z Odnawialnych Źródeł Energii w bazie
prezentujemy dane dotyczące rodzaju źródła oraz jego mocy.
Mając powyższe na uwadze, pragniemy pozostać w przekonaniu, iż wykażą Państwo pełne zrozumienie dla
potrzeby skutecznego uczestnictwa w aktualizowaniu przedmiotowego dokumentu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia ………………... na adres: ………………………………….
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami. Osobą do kontaktu w sprawie powyższych
danych
jest
………………………………………………………..,
telefon
…………………………………….,
e-mail: …………………………………..

Z poważaniem,
195
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Beneficjent:
Nr umowy:
Nazwa projektu:

Gmina Łobez

POIS.09.03.00-00-662/13-00
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, woj. zachodniopomorskie

Tabela 1. Zużycie energii elektrycznej w latach.
Lp.

Zużycie [MWh]
Rok ……

Typ budynków

1

Budynki komunalne (niemieszkalne – stanowiące
w 100% własność Gminy)

2

Budynki usługowe (inne niż budynki komunalne)

3

Budynki mieszkalne wielorodzinne
(niekomunalne)

4

Budynki mieszkalne jednorodzinne

5

Zakłady przemysłowe (nie ujęte w EU ETS)

Tabela 2. Liczba instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Lp.

Miejscowość

Ulica

Nr
domu

Rodzaj instalacji*

Moc
instalacji
[kW]

Rok
zakończenia
inwestycji
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Załącznik nr 12
Łobez, ………………….
Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

PGNiG - Oddział w Złocieńcu
Biuro Obsługi Klienta
Al. Piastów 8
78-520 Złocieniec

Szanowni Państwo,
W związku z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, zwracamy się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przekazanie nam danych dotyczących:


zużycia gazu na terenie gminy Łobez oraz

w formie załączonej tabeli.
Mając powyższe na uwadze, pragniemy pozostać w przekonaniu, iż wykażą Państwo pełne zrozumienie dla
potrzeby skutecznego uczestnictwa w opracowywaniu przedmiotowego dokumentu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia ………………... na adres: ………………………………. .
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami. Osobą do kontaktu w sprawie powyższych
danych
jest
………………………………………….,
telefon
…………………………………..,
e-mail: ……………………………………. .
Z poważaniem,
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Tabela 1. Zużycie gazu w latach.
Lp.

Typ budynków

1

Budynki komunalne (niemieszkalne –
stanowiące w 100% własność Gminy)

2

Budynki usługowe (inne niż budynki
komunalne)

3

Budynki mieszkalne wielorodzinne
(niekomunalne)

4

Budynki mieszkalne jednorodzinne

5

Zakłady przemysłowe (nie ujęte w EU ETS)

Zużycie [m3]
Rok ….
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Załącznik nr 13
Łobez, …………………………………………..
Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Szanowni Państwo,
W związku z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, zwracamy się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przekazanie nam danych dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii
zainstalowanych na terenie Gminy Łobez w formie załączonej tabeli.
Pragniemy podkreślić, iż przekazane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie do oszacowania wielkości
emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez.
Ponadto, planowana jest aktualizacja bazy danych GIS dla wszystkich instalacji OZE na terenie Gminy.
Dodatkowo, dla każdego z Odnawialnych Źródeł Energii w bazie planujemy zaprezentować dane dotyczące
rodzaju źródła oraz jego mocy.
Mając powyższe na uwadze, pragniemy pozostać w przekonaniu, iż wykażą Państwo pełne zrozumienie dla
potrzeby skutecznego uczestnictwa w opracowywaniu przedmiotowego dokumentu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia ……………………….. na adres: ……………………………………
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami. Osobą do kontaktu w sprawie powyższych
danych jest …………………………………., telefon …………………………… , e-mail………………………………. .
Z poważeniem,
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Tabela 1. Instalacje OZE.

Lp.

Miejscowość

Ulica

nr domu

Rodzaj instalacji*

Moc instalacji [kW]
Energia
Energia
elektryczna
cieplna

Rok
zakończenia
inwestycji
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Załącznik nr 13
Łobez, …………………………………………..
Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Szanowni Państwo,
W związku z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, zwracamy się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przekazanie nam danych dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii
zainstalowanych na terenie Gminy Łobez w formie załączonej tabeli.
Pragniemy podkreślić, iż przekazane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie do oszacowania wielkości
emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez.
Ponadto, planowana jest aktualizacja bazy danych GIS dla wszystkich instalacji OZE na terenie Gminy.
Dodatkowo, dla każdego z Odnawialnych Źródeł Energii w bazie planujemy zaprezentować dane dotyczące
rodzaju źródła oraz jego mocy.
Mając powyższe na uwadze, pragniemy pozostać w przekonaniu, iż wykażą Państwo pełne zrozumienie dla
potrzeby skutecznego uczestnictwa w opracowywaniu przedmiotowego dokumentu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia ……………………….. na adres: ……………………………………
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami. Osobą do kontaktu w sprawie powyższych
danych jest …………………………………., telefon …………………………… , e-mail………………………………. .
Z poważeniem,
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Tabela 2. Instalacje OZE.

Lp.

Miejscowość

Ulica

nr domu

Rodzaj instalacji*

Moc instalacji [kW]
Energia
Energia
elektryczna
cieplna

Rok
zakończenia
inwestycji
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Załącznik nr 14
Łobez,……………………………..
Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13,
73-150 Łobez
Enea - Operator Sp. z o. o. Oddział w Międzyzdrojach
ul. Polna 65, 72-500 Międzyzdroje
Szanowni Państwo,
W związku z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łobez zwracamy się do Państwa
z uprzejmą prośbą o przekazanie nam danych dotyczących:
Liczby wytwórców energii elektrycznej na terenie gminy Łobez.

Mając powyższe na uwadze, pragniemy pozostać w przekonaniu, iż wykażą Państwo pełne zrozumienie dla
potrzeby skutecznego uczestnictwa w opracowywaniu przedmiotowego dokumentu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia …………………………….. na adres: ……………………………….
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami. Osobą do kontaktu w sprawie powyższych
danych jest ……………………………………, telefon ………………………… , e-mail: …………………………………

Z poważaniem,
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