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raport oceny śladu węglowego

StReSZcZeNie

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w  ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów” 
(DOKLIP) realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy wsparciu Związku Powiatów 
Polskich i organizacji Community Energy Plus z Wielkiej Brytanii. Zawiera ono wyniki oblicza-
nia emisji gazów cieplarnianych ogółem i na jednego mieszkańca, czyli tzw. ślad węglowy. 
Metodykę obliczania śladu węglowego opisano w oddzielnym opracowaniu(1). W trakcie prac 
kierowano się, na ile to było możliwe, metodą stosowaną  przez Międzyrządowy Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (powołany przez ONZ), który stosuje tę metodę do oceny postępów poszcze-
gólnych krajów w dziedzinie ochrony klimatu. Opracowaniem objęto główne obszary emisji 
gazów cieplarnianych: przemysł, energetykę i gospodarkę mieszkaniową, transport, gospo-
darkę odpadami komunalnymi oraz procesy oczyszczania ścieków komunalnych, rolnictwo  
oraz użytkowanie gruntów – to wszystko dla lat 2005 i 2010. 
Całkowita emisja gazów cieplarnianych Jaworzna, miasta na prawach powiatu, wzrosła w bada-
nym okresie z poziomu 7056,7 tys. Mg CO2eq  w roku 2005 do 8348,0 tys. Mg CO2eq w roku 2010, 
czyli o 18,5%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca emisja całkowita w roku 2005 wynosiła 
73,3 Mg CO2eq, a w 2010 r. 88,0 Mg CO2eq, czyli o ponad 20% więcej i była 7–8 razy wyższa niż 
średnia krajowa. Wynika to z funkcjonowania na terenie miasta Jaworzno elektrowni Jaworzno 
II i Jaworzno III, których emisje w roku 2005 wynosiły 5768,4 tys. Mg CO2eq, a 7095,2 tys. Mg 
CO2eq. w roku 2010. Bez emisji z elektrowni Jaworzno emisja całkowita na jednego mieszkańca 
w roku 2005 wynosiła 13,4 Mg CO2eq, a w 2010 roku 13,2 Mg CO2eq, czyli o 1,3% mniej, ale po-
zostawała o 28–30% wyższa niż  średnia krajowa.
Największy wzrost odnotowano w transporcie – emisja wzrosła w nim o prawie 27%. Wyraźny 
wzrost (o ponad 18%) nastąpił również w przemyśle oraz energetyce i gospodarce mieszkaniowej. 
Podobnie wzrosła emisja z sektora gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków. O 16% poprawił 
się natomiast bilans pochłaniania i emisji, co było wynikiem zmian w użytkowaniu terenów.
Warto zauważyć, że możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynikających z funk-
cjonowania miasta są znaczne i  wymagają opracowania oraz podjęcia realizacji programu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w mieście Jaworzno. 

(1)  Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych dla wybranych powiatów dla lat 2005 i 2010  z podziałem na sektory, Warszawa, wrzesień 2012.  
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WpROWAdZeNie

Celem opracowania jest wykonanie obliczeń śladu węglowego dla lat 2005 i 2010 w nastę-
pujących sektorach: przemysł, energetyka, gospodarka mieszkaniowa, transport, gospodarka 
odpadami komunalnymi oraz procesy oczyszczania ścieków komunalnych, a także rolnictwo 
i użytkowanie gruntów.
Ślad węglowy miasta Jaworzno to całkowita emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośred-
nio lub pośrednio przez to miasto. Obejmuje on emisje sześciu gazów cieplarnianych wymienionych 
w Protokole z Kioto: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) oraz gazów flu-
orowanych: fluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) oraz sześciofluorku siarki 
(SF6). Miarą śladu węglowego jest wielkość emisji gazów cieplarnianych (CO2eq) na osobę rocznie.  
Obliczenia wykonał zespół w składzie:
•  dr inż. Arkadiusz Węglarz z  Politechniki Warszawskiej – w  zakresie przemysłu, energetyki 

i gospodarki mieszkaniowej; 
•  firma „TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp.j. ” – w zakresie transportu;
•  dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej – w zakresie gospodarki odpadami ko-

munalnymi oraz procesów oczyszczania ścieków komunalnych;
•  Anna Dąbrowska z Instytutu na rzecz Ekorozwoju przy konsultacji Marcina Żaczka – w za-

kresie rolnictwa i użytkowania gruntów;
•  dr Andrzej Kassenberg z  Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert ds. klimatu w  projekcie 

DOKLIP – w zakresie nadzoru merytorycznego;
•  dr Wojciech Szymalski z Instytut na rzecz Ekorozwoju, koordynator projektu DOKLIP – w za-

kresie organizacji prac.
Wykonanie tego obliczenia nie byłoby możliwe bez współpracy z  władzami miasta, które 
przygotowały informacje wyjściowe niezbędne do przeprowadzenia analizy. 
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1. chARAkteRyStykA miAStA 
 NA pRAWAch pOWiAtu JAWORZNO

Jaworzno jest gminą miejską, a od 1999 r. – miastem na prawach powiatu. Położone jest we 
wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski.
Liczba ludności miasta w  2005 r. wynosiła 96  217 (dane GUS), a  w  2010 r. – 94  807 (dane 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach, „Ludność, ruch naturalny i migracje w  
województwie śląskim w 2010 r.”, lipiec 2011 r.).  Powierzchnia Jaworzna wynosi 15 259 ha, co 
sprawia, że jest ono jednym z największych powierzchniowo miast w województwie śląskim.  

1.1. Charakterystyka sektora mieszkaniowego

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę zasobów mieszkaniowych i budynków na terenie 
Jaworzna w latach 1999–2010.

Tabela 1. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych miasta Jaworzna

Wyszczególnienie 1999 2007 2008 2009 2010

Zasoby mieszkaniowe – ogółem (liczba mieszkań) 30 902 33 334 33 431 33 618 33 761

Izby (liczba) b.d. 114 922 115 570 116 446 117 216

Powierzchnia użytkowa mieszkań – ogółem (tys. m2) 1 806 2 095 2 117 2 138 2 160

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) 58,4 62,9 63,3 63,6 64,0

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (m2) 19,0 21,9 22,2 22,5 22,8

Mieszkania oddane do użytkowania (liczba mieszkań) b.d 70 110 202 170

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania (m2) b.d 11 624 22 810 21 937 27 731

Skróty: b.d. – brak danych
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych.

Według GUS powierzchnia użytkowa mieszkań w Jaworznie w 2005 r. wynosiła 2 075 600 m2
.

1.2. Charakterystyka sektora przemysłowego

Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach liczba podmiotów gospodarczych na te-
renie Jaworzna, zarejestrowanych w systemie REGON na koniec 2010 r., wynosiła: 7475 (w tym 
w sektorze przemysłowym 561), a liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
– 5 575 (w tym w przetwórstwie przemysłowym 395). 
Działalność przemysłowa na terenie Jaworzna była związana głównie z występowaniem na tym 
terenie złóż węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, piasku, wapienia i dolomitu. Obecnie w Ja-

Jaworzno_slad_weglowy_srodek.indd   7 2013-04-09   13:22:16



8 miasto na prawach powiatu JaworZno
dla lat 2005 i 2010

worznie eksploatowane są jedynie złoża węgla kamiennego i piasku. W oparciu o eksploatację 
tych surowców funkcjonuje w mieście: Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Ja-
worzno III, Południowy Koncern Węglowy S. A., DB Schenker Rail Polska S.A. Oprócz wymienio-
nych zakładów przemysłowych zlokalizowane są inne m.in. Zakłady Chemiczne „Organika Azot” 
(produkujące środki ochrony roślin), Szczakowa Glass Sp. z  o.o. (dawna huta szkła), Garbarnia 
Szczakowa S.A. 

1.3. Ocena zapotrzebowania miasta na energię 

1.3.1. Źródła ciepła na terenie miasta Jaworzno

Potrzeby cieplne są w Jaworznie pokrywane przez energetykę zawodową, przemysłową i ko-
munalną. Zasilające odbiorców za pośrednictwem systemu sieci ciepłowniczych lub bezpo-
średnio czynnikiem wodnym lub parowym.
Na terenie miasta zlokalizowane są:
•  2 źródła energetyki zawodowej – Jaworzno II i Jaworzno III – wchodzące w skład PKE S.A. 

Elektrownia Jaworzno III;
•  64 kotłownie lokalne;
•  liczne kotłownie indywidualne oraz (w obiektach indywidualnych) piece kaflowe lub grzejniki 

akumulacyjne zasilane energią elektryczną oraz w  inny sposób (pompy ciepła, kolektory 
słoneczne, kominki).

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III (SCE 
Jaworzno III) dysponowała zamówioną mocą cieplną 153,5 MW, w tym z energetyki zawodowej 
148,0 MW, a  ze źródeł własnych 5,5 MW. Moc zamówiona przez odbiorców końcowych 
w Jaworznie wynosiła 134 MW.
W końcu 2010 r. SCE Jaworzno III pokrywała zapotrzebowanie odbiorców na ciepło w 96,45% po-
przez zakup ze źródła energetyki zawodowej oraz w 3,55% poprzez własną produkcję w kotłow-
niach lokalnych.
Łączna kubatura ogrzewanych przez SCE Jaworzno III budynków na terenie miast: Jaworzno i My-
słowice to 6083,8 tys. m3, przy czym 4768,7 tys. m3 stanowią jedno- i wielorodzinne budynki miesz-
kalne. Ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania dostarczane było do mieszkań o powierzchni 
987,8 tys. m2, natomiast w postaci ciepłej wody – do mieszkań o powierzchni 627,5 tys. m2. Łączna 
powierzchnia ogrzewana wynosiła 1293,0 tys. m2. Zapotrzebowanie odbiorców ciepła z SCE Ja-
worzno III prezentuje tabela 2.
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Tabela 2.  Zapotrzebowanie na ciepło odbiorców podłączonych do systemu ciepłowniczego 
SCE Jaworzno III w latach 2005 i 2010(2)(3)

Rok 2005 2010

Lp. Przeznaczenie ciepła

Zamówiona 
moc cieplna 

CO(2)

Zamówiona 
moc cieplna 

CWU(3)
Zużycie ciepła

Zamówiona 
moc cieplna 

 CO

Zamówiona 
moc cieplna 

CWU
Zużycie ciepła

MW MW GJ MW MW GJ

1 Cele mieszkaniowe 91,849 12,274 751 693 80,050 11,227 693 144

2 Cele sektora 
 publicznego 11,799 0,891 70 494 16,627 1,906 103 369

3 Cele 
technologiczne 27,367 4,738 232 147 25,722 3,911 184 955

4
Odbiorcy pozostali 

+ prywatne budynki 
jednorodzinne

8,343 0,978 69 443 9,767 2,515 89 173

Razem 139,358 18,881 1 123 777 132,166 19,559 1 070 641

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno.  Energoekspert Sp. z o.o, Katowice, grudzień 2011.

W Jaworznie zapotrzebowanie na ciepło w końcu 2010 r. określono na ok. 325 MW, w tym:
•  221 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
•  25 MW dla potrzeb użyteczności publicznej,
•  79 MW dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości (w tym przemysłu).

Roczne zużycie ciepła na terenie miasta w 2010 r. oszacowano na ok. 2122 TJ, w tym:
•  1442 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
•  152 TJ dla potrzeb użyteczności publicznej,
•  528 TJ dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości (w tym przemysłu).

Na rys. 1 przedstawiono procentowy udział źródeł ciepła dostarczanego odbiorcom końco-
wym w Jaworznie w roku 2010. Zużycie ciepła przez miasto w roku 2005 oszacowano, przyj-
mując taką samą struktur  źródeł i sposobów wytwarzania ciepła w latach 2005 i 2010.
Roczne zużycie ciepła na terenie miasta w 2005 r. oszacowano na ok. 2122 TJ, w tym:
•  1 442 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
•  152 TJ dla potrzeb użyteczności publicznej,
•  528 TJ dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości (w tym przemysłu).

(2) Centralne ogrzewanie.
(3) Ciepła woda użytkowa.
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1.3.2. Zużycie energii elektrycznej w Jaworznie

Największymi odbiorcami energii elektrycznej w  mieście Jaworzno są zakłady przemysło-
we, wśród których najwięcej energii zużywa Południowy Koncern Węglowy S.A. ZG Sobieski. 
Zestawienie największych odbiorców energii elektrycznej z  ich zapotrzebowaniem na moc 
szczytową (dane na 01.01.2011) oraz rocznym zużyciem energii (2010) przedstawia tabela 3. 

Rys. 1.  Procentowy udział źródeł ciepła dostarczanego odbiorcom w mieście Jaworzno w 2010 r.

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno.  Energoekspert Sp. z o.o, Katowice, grudzień 2011.

Rok 2010: Zużycie energii przez zakłady przemysłowe wymienione w  tabeli 3 wyniosło 
195 748 MWh, a łączne zużycie energii elektrycznej na obszarze miasta Jaworzno przez pozo-
stałe sektory nieco przekracza 250 000 MWh(4).
Rok 2005: Z powodu braku danych przyjęto założenie, że  zużycie energii przez miasto Jaworzno 
jest dokładnie takie samo jak w 2010 roku. Zgodnie z danymi GUS, nastąpiła jedynie zmiana zuży-
cia energii przez gospodarstwa domowe z 661 kWh na osobę w 2005 r. na 721 kWh w roku 2010. 
Zmieniono więc proporcje między sektorem gospodarstw domowych a pozostałymi sektorami. 
Takie podejście nie powinno powodować błędu oszacowania większego niż 5%.

1.3.3. Charakterystyka odbiorców i zużycie gazu ziemnego w Jaworznie

Najliczniejszą grupę odbiorców gazu ziemnego (2010), stanowią gospodarstwa domowe zu-
żywające 98,9% gazu. Następne miejsca zajmują: usługi 0,5%, handel 0,3%, przemysł 0,3%.
Również pod względem zużycia gazu gospodarstwa domowe są najpoważniejszym odbior-
cą, zużywając (2010) 4,83 mln m3 gazu, co stanowi 61,6% całkowitego rocznego zużycia. Na 
drugim miejscu znajdują się odbiorcy przemysłowi: 2,27 mln m3, czyli 28,9% całkowitego zu-
życia; następne miejsca zajmują usługi (0,58 mln m3, 7,3%) i handel (0,17 mln m3, 2,2%). 

(4)  Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno.  Energoekspert Sp. z o.o, Katowice, grudzień 2011.

46,4

29,8

10,2

8,0
5,3 0,3

Miejski system ciepłowniczy
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EL. Jaworzno
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W tabeli 4 przedstawiono wielkość sprzedaży gazu ziemnego na terenie miasta w latach 2005 
i 2010. Średnie zużycie gazu przez gospodarstwo domowe w 2010 r. wynosiło 420 m3; odbiorcy 
wykorzystujący gaz na potrzeby grzewcze zużyli w tym samym roku niemal 1 500 m3.

Tabela 3.  Zestawienie największych odbiorców energii elektrycznej w mieście Jaworzno

L.p. Nazwa odbiorcy Zapotrzebowanie mocy szczytowej 
[w kW] na dzień 01.01.2011 r.

Roczne zużycie energii 
[w MWh] za 2010 r.

1 Południowy Koncern Węglowy S.A. – Zakład Górniczy 
Sobieski 27 000 159 451

2 Szczakowa Glass Sp. z o.o. 2 500 8 140

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
 i Kanalizacji Sp. z o.o. 2 700 7 187

4 KNAUF Jaworzno III Sp. z o.o. 1 500 7 000

5 Zakłady Chemiczne  „Organika Azot” S.A. 2 100 5 265

6 Garbarnia  „Szczakowa” S.A. 1 200 3 169

7 Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
 Centrum Produkcyjne w Jaworznie 1 000 1 830

8 VG-ORTH POLSKA Sp. z o.o. b.d. 1 200

9 PKP Cargo S.A. Śląsko Dąbrowski Zakład Spółki Sekcja 
Utrzymania i Napraw Taboru w Jaworznie Szczakowej 500 920

10 Kaufland Jaworzno 250 800

11 JAGO PRO Sp. z o. o. 230 786

12 Razem 38 980 195 748

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno.  Energoekspert Sp. z o.o, Katowice, grudzień 2011 r.
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Tabela 4. Zużycie gazu ziemnego w mieście Jaworzno w tys. m3

Rok

Zużycie paliwa gazowego

Ogółem

Gospodarstwa  
domowe

Przemysł Handel Usługi Pozostali

ogółem
w tym:

ogrzewanie 
mieszkań

2005 26 663,9 4 784,9 3 183,2 20 422,3 192,7 13,0 1251,0

2010 7 855,5 4 834,6 3 205,0 2 271,3 171,7 577,9 0,0

Źródło: PGNiG S.A  Górnośląski Oddział Obrotu Gazem. 

Od roku 2007 następuje znaczący  spadek zużycia gazu spowodowany zmniejszeniem zuży-
cia gazu przez przemysł, głównie w wyniku upadłości huty szkła Szczakowa Glass.

2. OceNA pOZiOmu emiSJi gAZóW 
ciepLARNiANych W JAWORZNie 

 Według SektORóW

2.1.  Ocena poziomu emisji gazów cieplarnianych powstających w przemyśle, energetyce 
i gospodarce mieszkaniowej

2.1.1. Analiza emisji CO2 z dużych źródeł wytwarzania energii w Jaworznie

Na terenie miasta Jaworzno funkcjonuje PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, której w Krajowym 
Planie Rozdziału Uprawnień przyznano na lata 2008–2012 limit emisji CO2 wynoszący(5):
•  dla Elektrowni II – średniorocznie 853 934 Mg,
•  dla Elektrowni III – średniorocznie 5 225 963 Mg.

Rzeczywiste wielkości zanieczyszczeń wyemitowanych przez Elektrownię II w  latach 1999 
i 2005–2010 przedstawiono w tabeli 5. Elektrownia II przekroczyła przyznany limit darmo-
wych uprawnień do emisji CO2 w latach 2008 i 2010.

(5)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji. Dziennik Ustaw nr 202 z 2008 r., poz. 1248
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Tabela 5. Zanieczyszczenia  emitowane przez Elektrownię II w latach 1999 i 2005–2010

Wyszczególnienie 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Emisja [w Mg]

Pył 1 032 53 49 60 65 43 54

SO2 9 758 2 106 1 940 1 807 1 894 1 751 2 023

NO2 2 026 1 190 1 040 953 1 052 940 1 092

CO 146 150 123 128 126 112 120

CO2 1 069 783 1 026 204 853 934 846 777 905 748 792 669 895 529

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno.  Energoekspert Sp. z o.o, Katowice, grudzień 2011.

Rzeczywiste wielkości zanieczyszczeń wyemitowanych przez Elektrownie III w  latach 1999 
i 2005–2010 przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Zanieczyszczenia wyemitowane w Elektrowni III w latach 1999 i 2005–2010

Wyszczególnienie 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Emisja [w Mg]

Pył 2 485 312 392 296 167 161 195

SO2 26 085 18 718 23 232 33 370 6 977 6 567 7 081

NOx 10 295 9 707 12 219 13 815 8 914 10 303 10 987

CO 822 677 873 1 001 3 539 2 709 2 547

CO2 5 464 416 4 742 203 5 994 543 6 952 392 5 635 994 5 650 486 6 199 688

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno.  Energoekspert Sp. z o.o, Katowice, grudzień 2011.

Zestawienie w tabeli 6 pokazuje że w zakresie emisji CO2 w każdym z  lat 2008 – 2010 były 
przekraczane wielkości limitów darmowych.
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2.1.2.  Wielkość emisji CO2 w wyniku zużycia energii elektrycznej przez miasto Jaworzno

W tabeli 7 przedstawiono wyniki obliczenia emisji CO2eq w wyniku zużycia energii elektrycz-
nej przez miasto Jaworzno, wyznaczone za pomocą algorytmu opisanego w Metodyka oceny 
poziomu emisji gazów cieplarnianych.(6)

Tabela 7. Emisja CO2 w wyniku zużycia energii elektrycznej przez miasto Jaworzno

Rok 2005

Użytkownicy Zużycie
(w MWh)

Współczynniki emisji CO2
(w Mg CO2 na 1 MWh)

Emisja CO2
(w Mg)

Mieszkańcy 62 795 1,1 69 075

Przemysł 195 748 1,1 215 323

Pozostali 187 205 1,1 205 926

Razem 44 5748 1,1 490 324

Rok 2010

Mieszkańcy 71 010 0,93 66 040

Przemysł 195 748 0,93 182 046

Pozostali 178 990 0,93 166 461

Razem 445 748 0,93 414 547

Źródło: Obliczenia własne. 

2.1.3. Wielkość emisji CO2 w wyniku zużycia energii cieplnej przez miasto Jaworzno

W tabeli 8 przedstawiono wielkość emisji CO2 w wyniku zużycia ciepła przez miasto Jaworzno wyzna-
czone za pomocą algorytmu opisanego w cytowanym wcześniej opracowaniu Metodyka oceny...(7)

(6)  Metodyka oceny…, op. cit. 
(7)  Metodyka oceny…, op. cit.
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Tabela 8. Emisje CO2 w wyniku zużycia ciepła przez miasto Jaworzno

Rok 2005

Wyszczególnienie
Ciepło 

sieciowe Węgiel Gaz ziemny Elektrownia 
Jaworzno Inne Razem

47,8,4 % 30,6 % 8,2 % 10,5 % 2,9 % 100,0 % 

Roczne zużycie ciepła na terenie 
miasta (w TJ) 1 037 667 180 228 63 2 175

w tym: dla potrzeb budownictwa 
mieszkaniowego 705 453 122 155 43 1 478

dla potrzeb użyteczności publicznej 74 48 13 16 4 155

dla potrzeb usług komercyjnych 
i wytwórczości (w tym przemysłu) 258 166 45 57 16 542

Współczynniki emisji CO2  
(w t/MW) 0,348 0,346 0,202 0,348 0,279

Roczne emisje CO2 (w Mg) 100 386 64 102 10 047 22 068 4 856 201 459

w tym: z sektora mieszkaniowego 68 217 43 560 6 827 14 996 3 300 136 900

z sektora publicznego 7 191 4 592 720 1 581 348 14 432

z sektora usług komercyjnych 
i wytwórczości (w tym przemysłu) 24 978 15 950 2 500 5 491 1 208 50 127

Rok 2010

Wyszczególnienie
Ciepło 

sieciowe Węgiel Gaz ziemny Elektrownia 
Jaworzno Inne Razem

47,8 % 30,6 % 8,2 % 10,5 % 2,9 % 100,0 % 
Roczne zużycie ciepła na terenie 
miasta (w TJ) 985 632 169 217 59 2 062

w tym: dla potrzeb budownictwa 
mieszkaniowego 669 430 115 147 40 1 401

dla potrzeb użyteczności publicznej 71 45 12 16 4 148

dla potrzeb usług komercyjnych 
i wytwórczości (w tym przemysłu). 245 157 42 54 15 513

Współczynniki emisji CO2  
(w Mg /MW) 0,348 0,346 0,202 0,348 0,279

Roczne emisje CO2 w  Mg CO2 95 255 60 826 9 533 20 939 4 609 191 162

w tym: z sektora mieszkaniowego 64 730 41 334 6 478 14 229 3 132 129 903

z sektora publicznego 6 823 4 357 683 1 500 330 13 693

z sektora usług komercyjnych 
i wytwórczości (w tym przemysłu). 23 702 15 135 2 372 5 210 1 147 47 566

Źródło: Obliczenia własne..
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2.1.4. Wielkość emisji CO2 w wyniku zużycia gazu ziemnego przez miasto Jaworzno

W  tabeli 9 przedstawiono wyniki obliczenia emisji CO2 w  wyniku zużycia gazu ziemnego 
przez miasto Jaworzno, wyznaczone wskazaną wcześniej metodą.  

Tabela 9. Emisja CO2 w wyniku zużycia gazu ziemnego przez miasto Jaworzno

  Zużycie gazu (w tys. m3)

Rok Gospodarstwa domowe Przemysł Pozostali Razem

2005 1 602 20 422 1 457 23 481

2010 1 630 2 271 750 4 651

  Emisja CO2 ( w Mg)

Rok Gospodarstwa domowe Przemysł Pozostali Razem

2005 3 145 40 098 2 860 46 103

2010 3 200 4 460 1 472 9 132

Źródło: Obliczenia własne.

2.1.5. Sumaryczna wielkość emisji CO2 w wyniku zużycia energii przez miasto Jaworzno

Kluczową pozycję w  śladzie węglowym miasta Jaworzno zajmują zakłady przemysłowe, 
w tym Elektrownia Jaworzno, która odpowiadała za 89% emisji CO2 w 2005 r. i 92% w roku 
2010. Bez uwzględniania emisji z tego dużego źródła (objętego systemem EU ETS(8)) ślad wę-
glowy miasta kształtuje się na typowym dla polskich miast tej wielkości poziomie. Ze względu 
na brak niektórych danych dotyczących roku 2005 oszacowanie poziomu emisji może być 
obarczone niewielkim błędem, w granicach ± 5%.  Podział emisji na poszczególne sektory 
(mieszkaniowy, przemysł itd.) może być obarczony błędem także na poziomie ± 5%.  
W  tabeli 10 zaprezentowano emisje CO2 powstałe w  wyniku zużycia energii ze wszystkich 
źródeł w mieście Jaworzno  w latach 2005 i 2010.

(8)  EU ETS - European Union Emissions Trading Scheme tj. Europejskiej Unii System Handlu Uprawnieniami do Emisji.
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Tabela 10. Emisje CO2 ze wszystkich źródeł energii w mieście Jaworzno  w latach 2005 i 2010

Emisja CO2 (w Mg)

Rok Energia elektryczna Ciepło Gaz ziemny Elektrownia 
Jaworzno Razem

2005 490 323 201 459 46 103 5 768 407 6 506 292

2010 414 546 191 161 9 131 7 095 217 7 710 055

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 11 prezentuje emisje CO2 powstałe w  wyniku zużycia energii w  mieście Jaworzno  
w tych samych latach, ale bez uwzględnienia elektrowni Jaworzno.

Tabela 11.  Emisje CO2 powstałe w wyniku zużycia energii  w mieście Jaworzno  w latach 2005 
i  2010 roku bez uwzględnienia elektrowni Jaworzno

Emisja CO2 (w Mg)

Rok Energia elektryczna Ciepło Gaz ziemny Razem

2005 490 323 201 459 46 103 737 885

2010 414 546 191 161 9 131 614 838

Źródło: Obliczenia własne.

2.2. Ocena poziomu emisji gazów cieplarnianych powstających w transporcie

2.2.1. Podstawowe informacje wykorzystane do oceny

W procesie oceny posłużono się następującymi dostępnymi materiałami:
•  Praca przewozowa w komunikacji zbiorowej za rok 2010;
•  Podział taboru komunikacji zbiorowej w zależności od wielkości, stan na 2005 oraz 2010 rok;
•  Wyniki badań ruchu na ulicach miasta za rok 2010, wykonane przez Przedsiębiorstwo Projekto-

wo-Usługowe „INKOM” s.c. w Katowicach oraz przez pracowników MZDiM w Jaworznie;
•  Liczba zarejestrowanych pojazdów, stan na 31.12.2005 oraz 31.12.2010 rok.
Obliczenia przeprowadzono, uwzględniając przynależność administracyjną drogi. Analizy 
dotyczą lat 2005 i 2010. Zostały one oparte na istniejącej w badanych latach sieci drogowej. 
Obrazy sieci drogowej miasta Jaworzno przedstawia rys. 2.
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Rys. 2. Sieć drogowa w mieście Jaworzno w latach 2005 i 2010

Źródło: TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp. j. 

2.2.2. Emisja w roku 2005

Oceniając wielkość emisji z transportu drogowego, posłużono się wskaźnikami opisanymi w cy-
towanym wcześniej opracowaniu metodologicznym; zwracając przy tym uwagę na obciążenie 
poszczególnych dróg. Wartości rocznej jednostkowej emisji CO2eq  na jeden kilometr poszcze-
gólnych dróg przedstawiono na rys. 3. Te wartości są odzwierciedleniem natężenia i struktury ru-
chu. Emisje jednostkowe umożliwiają wykonanie analizy porównawczej ciągów drogowych pod 
względem intensywności emisji. Łączny poziom emisji (tabela 12) jest wynikiem przemnożenia 
wartości jednostkowych przez długość odcinka.

Tabela 12. Emisje roczne CO2eq z transportu drogowego w mieście Jaworzno w 2005 r.

Kategoria drogi Długość  dróg 
(w km)

 Emisje z samochodów 
osobowych   (w Mg)

 Emisje z samochodów 
dostawczych  (w Mg)

 Emisje z samochodów 
ciężkich* (w Mg)

krajowa 27,8 15 816,892 1 890,880 16 977,114

powiatowa/gminna 78,9 11 044,953 897,279 4 490,019

Razem 106,7 26 861,845 2 788,159 21 467,133

* W tym autobusy transportu zbiorowego PKS.
Źródło: TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp. j.
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Rys. 3.  Roczne jednostkowe emisje CO2eq  na jeden kilometr drogi w mieście Jaworzno w 2005 r. (w kg)

Liczby oznaczają roczne jednostkowe emisje CO2eq na 1 km drogi.
Źródło: TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp. j.

Łącznie w 2005 r. emisja z transportu w mieście Jaworzno wyniosła 51,12 tys. Mg CO2eq. Tak 
wysoka emisja wynika przede wszystkim z ruchu samochodów ciężarowych. 

2.2.3 Emisja w roku 2010

Emisje w 2010 r. obliczono i zaprezentowano poniżej w taki sam sposób, jak emisje w 2005 roku (rys. 
4). Łączna emisja gazów cieplarnianych z transportu w mieście Jaworzno, dodając emisję z trans-
portu zbiorowego wynoszącą 4 043, 081 Mg CO2eq, osiągnęła w 2010 r. wartość 64,85 tys. Mg 
CO2eq, była zatem o 27% większa niż w roku 2005 (tabela 13). Tak wysoka emisja wynika przede 
wszystkim z ruchu samochodów ciężarowych.
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Rys. 4.  Roczne jednostkowe emisje CO2eq  na jeden kilometr drogi (w kg ) w mieście Jaworzno 
w 2010 r.

Liczby oznaczają roczne jednostkowe emisje CO2eq na 1 km drogi. 
Źródło: TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp. j.

Tabela 13. Emisji roczne CO2eq z transportu drogowego w mieście Jaworzno w 2010 r.

Kategoria drogi Długość  dróg 
(w km)

 Emisje z samochodów osobo-
wych   (w Mg)

 Emisje z samochodów 
dostawczych

 (w Mg)

 Emisje z samochodów 
ciężkich* (w Mg) 

krajowa 27,8 19 296,440 2 193,529 20 613,457

powiatowa/gminna 78,9 13 474,788 1 039,950 4 186,319

Razem 106,7 32 771,228 3 233,479 24 799,776

* W tym autobusy transportu zbiorowego PKS.
Źródło: TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp. j.

2.3.  Ocena poziomu emisji gazów cieplarnianych powstających w gospodarce odpadami 
komunalnymi oraz w procesie oczyszczania ścieków komunalnych

Dostępne informacje i przyjęte założenia metodologiczne pozwoliły stwierdzić, że emisja gazów 
cieplarnianych powstających w gospodarce odpadami i w procesie oczyszczania ścieków w mie-
ście Jaworzno wzrosła w okresie 2005–2010 o blisko 15%. Szczegółowe dane zawiera tabela 14.
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Tabela 14.  Zbiorcze zestawienie emisji gazów cieplarnianych  powstających w gospodarce od-
padami komunalnymi oraz w  procesie oczyszczania ścieków komunalnych miasta 
Jaworzno

Lp. Źródło emisji Rodzaj 
emisji

Wielkość emisji
(tys. Mg)

Wielkość emisji CO2eq  
(ekwiwalent)(9)  (tys. Mg)

2005 2010 2005 2010

1. Gospodarka odpadami 
komunalnymi, w tym:

CH4 25,51 29,33

535,71 615,93N2O - -

CO2 - -

a. Składowanie CH4 25,51 29,33 535,71 615,93

b. kompostowanie (MBP)(10)
CH4 - -

N2O - -

c. termiczne przekształcanie
CO2 - - - -

N2O - - - -

2. Oczyszczanie ścieków 
komunalnych(11), w tym:

CH4 - -

13,39 15,40N2O - -

CO2 - -

a. zrzut ścieków nieoczyszczonych
CH4 - - - -

N2O - - - -

  b. zrzut ścieków oczyszczonych
CH4 - - - -

N2O - - - -

c. fermentacja osadów ściekowych
CH4 - - - -

CO2 - - - -

d. termiczne przekształcanie osadów
CO2 - - - -

N2O - - - -

3. Łącznie - - 549,10 631,33

Źródło: Obliczenia własne.

2.4.  Ocena poziomu emisji gazów cieplarnianych powstających w  rolnictwie i wynikających 
z użytkowania terenów

Całkowita emisja metanu i podtlenku azotu w rolnictwie przedstawiona jako ekwiwalent dwutlenku 
węgla w 2005 r.  wyniosła 2377 Mg, a w 2010 r. była mniejsza o 55 Mg i wyniosła 2322 Mg (tabela 15). 
W przypadku miasta Jaworzno w 2005 r. głównym źródłem emisji są gleby rolne,  źródło ponad 

(9)  W celu wyliczenia emisji ekwiwalentnej wyrażonej w CO2eq przyjęto, że 1 Mg CH4 odpowiada 21 Mg CO2, a 1 Mg N2O odpowiada 310 Mg CO2. 
(10)  Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie.
(11)  Policzenie emisji ze ścieków komunalnych uniemożliwił brak szczegółowych informacji. Przyjęto zatem, że stanowi ona 2,5% emisji z gospodarki odpadami.
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81% całkowitej emisji z rolnictwa. W roku 2010 powodowały one ponad 89% emisji z rolnictwa. 
Bilans emisji i pochłaniania według kategorii gruntów w mieście Jaworzno obrazuje tabela 16, 
natomiast bilans emisji i pochłaniania wynikający ze zmian w użytkowaniu gruntów oraz zdolność 
poszczególnych gruntów do pochłaniania CO2 prezentuje tabela 17. Wielkość bilansu emisji i po-
chłaniania dla sektora „użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo” wyrażona 
w ekwiwalencie  dwutlenku węgla jest głównym czynnikiem zmniejszającym wielkość antropo-
genicznej emisji z pozostałych sektorów. Wielkość pochłaniania netto dla tego sektora w roku 
2010 wzrosła o ponad 16% w odniesieniu do roku 2005. Jest to głównie skutkiem zwiększenia 
powierzchni gruntów leśnych, stanowiących główny rezerwuar węgla w sektorze „użytkowanie 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo”.

Tabela 15.  Emisja z rolnictwa w mieście Jaworzno według źródeł w latach 2005 i 2010

Źródło emisji
Mg CO2eq Mg CO2eq

2005 2010

Fermentacja jelitowa 128,10 25,43

Odchody zwierzęce 311,09 225,53

Grunty rolne 1 936,42 2 069,89

Spalanie resztek roślinnych 0,98 1,04

Rolnictwo ogółem 2 376,59 2 321,89

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 16.  Bilans emisji i pochłaniania netto według kategorii(12) użytkowania gruntów w sektorze 
„użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo”  w latach 2005 i 2010

Bilans (w Mg CO2eq)

Rok Grunty leśne Grunty uprawne Grunty trawiaste Grunty podmokłe Grunty zabudowane Inne

2005 –55 685 105 310 2 872 229 NO(13)

2010 –63 574 1 217 2 551 240 NO

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 17.  Bilans emisji i pochłaniania netto w sektorze „użytkowanie gruntów, zmiany użyt-
kowania gruntów i leśnictwo”  w latach 2005 i 2010 

2005
(tys. Mg CO2eq) 

2010
(tys. Mg CO2eq)

–52, 17 –60,56

Źródło: Obliczenia własne.

(12)   Poszczególne nazwy kategorii użytkowania gruntów w sektorze „użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo” są zgodne z definicjami użytków gruntowych 
wykazywanymi w ewidencji gruntów (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. 
z dnia 2 maja 2001 r., §  67).

(13)  NO – nie występuje.
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3. emiSJA gAZóW ciepLARNiANych 
 i śLAd WęgLOWy – pOdSumOWANie

Całkowita emisja gazów cieplarnianych miasta na prawach powiatu Jaworzno wzrosła w bada-
nym okresie z poziomu 7056,7 tys. Mg CO2eq  w roku 2005 do 8348,0 tys. Mg CO2eq w roku 2010, 
czyli o 18,5%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca emisja całkowita CO2eq w roku 2005 wynosi-
ła 73,3 Mg, a w 2010 roku 88,0 Mg, wzrost wyniósł zatem o ponad 20%, a emisja przekroczyła śred-
nią krajową 7-8 -krotnie (tabela 18). Wynika to z funkcjonowania elektrowni Jaworzno II i Jaworz-
no III, których emisje w roku 2005 wyniosły 5768,4 tys. Mg CO2eq, a 7095,2 tys. Mg CO2eq w roku 
2010. Jeśli pominie się emisje z elektrowni Jaworzno, to - w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
– emisja całkowita w roku 2005 osiągnęła 13,4 Mg CO2eq, a 13,2 Mg CO2eq w 2010 roku, zmalała 
zatem o 1,3%, ale była wyższa od średniej krajowej o 28–30%. Największy wzrost zanotowano 
w obszarze transportu – emisja wzrosła w nim o prawie 27%. Wyraźny, bo 18-procentowy wzrost 
nastąpił również w sektorach przemysłu oraz energetyki i gospodarki mieszkaniowej. Podobnie 
wzrosła emisja z gospodarki odpadami i oczyszczani ścieków. Poprawił się natomiast (o 16%) bi-
lans pochłaniania i emisji związany ze zmianami w użytkowaniu terenów.

Tabela 18. Emisja gazów cieplarnianych i ślad węglowy miasta Jaworzno w latach 2005 i 2010

Źródło
Całkowita emisja (tys. Mg CO2eq) Zmiany w latach 

2005–2010
(w %)2005 2010

Przemysł, energetyka i gospodarka 
mieszkaniowa 6506,29 7710,06   ↑18,5 

Transport 51,12 64,85   ↑26,9 

Gospodarka odpadami
i proces oczyszczania ścieków 549,10 631,33   ↑15,0 

Rolnictwo 2,38 2,32 ↓2,5 

Zmiany w użytkowaniu  terenów –52,17 –60,56 ↓16,1

Razem 7056,72 8348,00   ↑18,3

(w Mg CO2eq)

Emisje na osobę 73,34 88,05   ↑20,1

Emisje na osobę, bez Elektrowni Jaworzno II i III 13,39 13,21  ↓1,3

Źródło: Obliczenia własne.
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4. RekOmeNdOWANe dZiAłANiA mAJące NA ceLu 
RedukcJę emiSJi gAZóW ciepLARNiANych

4.1.  Emisja gazów cieplarnianych powstających w  przemyśle, energetyce i  gospodarce 
mieszkaniowej

W celu zmniejszenia wielkości śladu węglowego generowanego w mieście Jaworzno proponu-
je się przeprowadzenie następujących działań:
•  wprowadzenie w mieście systemu zarządzania energią oraz powołanie osoby odpowiedzial-

nej za energetykę i za promocję energetyki przyjaznej środowisku;
•  wprowadzenie w  mieście systemu monitoringu oraz określenie potencjału oszczędności 

energii; 
•  przeprowadzenie termomodernizacji obiektów komunalnych i  użyteczności publicznej, co 

ma się przyczynić do polepszenia ich efektywności energetycznej, a zatem do zmniejszenia 
zużycia energii i kosztów jej zakupu;

•  zmiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z ogrzewa-
niem piecowym na zasilanie z sieci miejskiej lub wytwarzanie ciepła z OZE i gazu ziemnego na 
podstawie planu ograniczenia niskiej emisji;

•  przeprowadzenie (m.in. w  ramach realizacji programu powiatowego ochrony środowiska) 
kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących racjonalne wykorzystanie energii; sta-
ła edukacja ekologiczna mieszkańców dotycząca oszczędnego zużycia energii cieplnej i elek-
trycznej oraz korzystania z proekologicznych nośników energii; 

•  odtworzenie i modernizacja źródeł ciepła lub wykorzystanie innych źródeł wytwarzają-
cych energię elektryczną i ciepło w układzie skojarzonym oraz obniżenie wskaźników za-
nieczyszczeń;

•  popieranie przedsięwzięć prowadzących do wykorzystywania energii odpadowej oraz skoja-
rzonego wytwarzania energii;

•  wykonywanie wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wyko-
rzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej (energii: słonecznej, wiatrowej, ze spalania bio-
masy oraz tzw. płytkiej geotermii) na potrzeby miasta;

•  rozbudowa sieci cieplnej tam, gdzie jest to uzasadnione; 
•  wydawanie dla projektowanych obiektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu ze wskazaniem obowiązku podłączenia się do sieci ciepłowniczej, np. uwzględnia-
jących proekologiczną i energooszczędną politykę miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło 
(np. wykorzystywanie źródeł energii przyjaznych środowisku, stosowanie energooszczęd-
nych technologii w budownictwie i przemyśle, uzasadniony wysoki stopień wykorzystywania 
energii odpadowej, wytwarzanie energii w skojarzeniu i in.); 

•  popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na przecho-
dzeniu (w użytkowaniu na cele grzewcze i sanitarne – m.in. poprzez dofinansowanie z bu-
dżetu miasta w zakresie ochrony środowiska) na czystsze rodzaje paliwa, energię elektryczną, 
energię ze źródeł odnawialnych itd.;
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•  stosowanie przez miasto przy zakupach energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby komunalne 
preferencji dla producentów wytwarzających tanią energię w skojarzeniu lub z OZE; 

•  wprowadzenie w urzędzie miasta systemu zielonych zamówień publicznych;
•  przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła w obiektach użyteczności 

publicznej oraz do oświetlenia ulic, placów itd.; przeprowadzanie regularnych prac konserwa-
cyjno-naprawczych i czyszczenia oświetlenia;

•  ograniczanie ilości zanieczyszczeń z sektora komunalnego; 
•  likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez rezygnację z indywidualnych pieców na paliwo stałe 

(należy skorzystać z systemów wsparcia oferowanych przez fundusze ekologiczne);
•  rozbudowa sieci gazowej;   
•  termomodernizacja budynków indywidualnych oraz zamieszkania zbiorowego; budowa mo-

delowych obiektów użyteczności publicznej prawie nie zużywających energii (zeroenerge-
tycznych); 

•  promowanie przez miasto upraw energetycznych na  nieużytkach i słabych pod względem 
rolniczym gruntach (uprawa roślin energetycznych to możliwość zagospodarowania grun-
tów niewykorzystywanych do produkcji żywności);

•  budowa biogazowni produkujących paliwo dla generatorów energii elektrycznej; takie insta-
lacje mogą być zasilane różnymi rodzajami biomasy stwarzającej często problem ekologiczny, 
np. stanowiącej odpad przy uprawie i  przetwarzaniu produktów żywnościowych; pracując 
w  sieciach z  farmami wiatrowymi, mogą niwelować nierównomierności produkcji energii 
elektrycznej przez wiatraki.

Przedsiębiorstwa energetyczne powinny zacząć oferować usługi obejmujące efektywne wyko-
rzystanie energii w takich obszarach, jak: zapewnienie komfortu termicznego w pomieszcze-
niach, ciepłej wody do użytku domowego, chłodzenia, produkcji towarów, oświetlenia oraz 
mocy napędowej. 

4.2. Emisja gazów cieplarnianych powstających w transporcie

Podstawowym założeniem Białej Księgi(14) jest redukcja emisji gazów cieplarnianych z  trans-
portu o 60%. W odniesieniu do obszarów miejskich zakłada się zmniejszenie o połowę liczby 
samochodów o napędzie konwencjonalnym do roku 2030 oraz całkowitą ich eliminację z miast 
do roku 2050. Realizacja tych celów będzie wymagała zrewidowania polityki transportowej na 
terenie miasta (w przypadku jej braku – stworzenia od podstaw); powinny w niej zostać okre-
ślone środki i narzędzia niezbędne do osiągnięcia celów. Zadanie to może być przedmiotem 
prac zlecanych przez miasto w ramach postępowań przetargowych. Polityki transportowe, któ-
re będą wspomagać realizację celu głównego powinny uwzględniać konieczność ograniczania 
wykorzystywania emisyjnych środków transportu poprzez:
•  planowanie przestrzenne, 

(14)   Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i  zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja 
Europejska. KOM(2011) 144 wersja ostateczna.  Bruksela, dnia 28.3.2011
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•  rozwój transportu publicznego, 
•  rozwój infrastruktury dla niezmotoryzowanych środków transportu oraz ładowania ekolo-

gicznych pojazdów i uzupełniania paliwa, 
•  tworzenie planów mobilności miejskiej. 

Należy podkreślić, że największe korzyści przyniesie realizacja następującego zapisu Białej 
Księgi: Tworzenie lepszych warunków do chodzenia pieszo i jazdy na rowerze powinno stanowić 
integralną część projektowania miejskiej mobilności i infrastruktury. Wśród pozostałych działań 
rekomendowanych przez UE są: 
•  stosowanie kalkulatorów śladu węglowego,
•  promowanie ekologicznego stylu jazdy i wprowadzanie ograniczeń prędkości.

4.3.  Emisja gazów cieplarnianych powstających w gospodarce odpadami komunalnymi 
oraz w procesie oczyszczania ścieków komunalnych

Należy rozpocząć (lub kontynuować) wdrażanie zintegrowanego systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi (w tym minimalizację ilości składowanych odpadów, stosowanie metod bio-
logicznych i/lub termicznych ich przetwarzania oraz maksymalizacji odzysku, w tym recyklingu 
użytecznych frakcji materiałowych wydzielonych z odpadów) oraz systematycznie zwiększać 
ilość oczyszczanych ścieków komunalnych i zaprzestać składowania osadów ściekowych. 

4.4.  Emisja gazów cieplarnianych powstających w  rolnictwie i wynikających z użytkowania 
terenów

Wybrane zalecenia:
•  zwiększanie dopływu masy organicznej do gleby (m.in. stosowanie nawozów organicznych, 

uprawa międzyplonów, uprawa roślin o dodatnim wskaźniku reprodukcji glebowej materii 
organicznej, uprawa wieloletnich zielnych lub drzewiastych roślin energetycznych, stosowa-
nie zgodnych z zasadami rolnictwa ekologicznego metod użytkowania gleb, renaturyzacja 
siedlisk hydrogenicznych użytkowanych rolniczo);

•  zmniejszanie strat węgla z  gleby (m.in. stosowanie systemów zredukowanej i  konserwu-
jącej uprawy roli, ochrona gleb przed erozją, utrzymywanie możliwie wysokiego poziomu 
wody gruntowej na obszarach gleb organicznych użytkowanych rolniczo w celu zmniejsze-
nia tempa mineralizacji masy organicznej i przeciwdziałania degradacji tych gleb);

•  zmniejszenie zużycia nawozów azotowych (m.in. zastosowanie ulepszonej technologii stoso-
wania azotu, dostosowanie zaopatrzenia w azot do zapotrzebowania roślin, dostosowanie sys-
temów produkcji do maksymalnego wykorzystania odchodów zwierzęcych w uprawie roślin, 
pozostawianie na polu resztek roślinnych zawierających azot, optymalizacja uprawy ziemi, na-
wadniania lub drenowania);

•  zmniejszenie zużycia nawozów wapniowych (m.in. stosowanie nawozów organicznych, uprawa 
międzyplonów, ograniczenie stosowania nawozów mineralnych);
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•  poprawa technik karmienia zwierząt (m.in. zbilansowanie dawek pokarmowych zapewniają-
ce lepsze wykorzystanie pasz, stosowanie dozwolonych dodatków naturalnie zwiększających 
strawność paszy, wyeliminowanie z dawek pokarmowych zwierząt zbędnych ilości amino-
kwasów, dodawanie do paszy preparatów wiążących związki azotowe, wprowadzenie w ży-
wieniu roślin motylkowych lub dodatku śruty roślin oleistych); 

•  optymalizacja systemów przechowywania, transportu i rozprowadzania na polu odchodów 
zwierzęcych (m.in. powszechne stosowanie płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę, 
kompostowanie obornika i  gnojowicy oraz nawożenie wysokowartościowym kompostem, 
dodawanie do odchodów i ściółek preparatów biotechnologicznych ograniczających emisję 
N2O, zmniejszenie powierzchni parowania odchodów z legowisk i ściółek, obniżanie tempera-
tury składowanych odchodów poprzez odzysk i kumulację energii cieplnej);

•  zwiększenie lesistości (m.in. zalesienia i ponowne zalesienia, ochrona lasów); 
•  ograniczenie pożarów i wypaleń (m.in. podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie 

zapobiegania pożarom lasów, egzekwowanie zakazów wypalania ściernisk, łąk i resztek po-
żniwnych);

•  zagospodarowanie odchodów zwierzęcych i innych odpadów rolniczych (m.in. utylizacja od-
chodów zwierzęcych w biogazowniach);

•  ograniczenie zużycia paliw i  energii oraz upowszechnianie stosowania odnawialnych 
źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich (m.in. stosowanie energooszczędnych 
technologii w  produkcji rolniczej, wykorzystanie odłogów i  ugorów pod uprawę roślin 
energetycznych).

 
5. ZALeceNiA dOtycZące pRZygOtOWANiA bAZy 

iNfORmAcyJNeJ NieZbędNeJ dO ObLicZANiA 
śLAdu WęgLOWegO W pRZySZłOści

5.1.  Emisja gazów cieplarnianych powstających w przemyśle, energetyce i gospodarce 
mieszkaniowej

Aby  w przyszłości prawidłowo przeprowadzić analizę i ocenę śladu węglowego w przemyśle, 
energetyce i gospodarce mieszkaniowej, należy uzyskać: 
•  od przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną – dane na temat zużycia energii 

elektrycznej w  rozbiciu na poszczególne grupy odbiorców (gospodarstwa domowe, prze-
mysł, usługi, pozostałych odbiorców);

•  od przedsiębiorstw dystrybuujących gaz ziemny – dane na temat zużycia tego paliwa w rozbi-
ciu na odbiorców (gospodarstwa domowe, przemysł, usługi, pozostałych odbiorców);

•  z Banku Danych Lokalnych GUS lub innych publikacji GUS – informacje o sposobach wytwarza-
nia ciepła (rozkład procentowy w podziale na nośniki energii) na cele grzewcze i przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej w mieście w rozbiciu na następujące nośniki: ciepło sieciowe, węgiel, 
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gaz ziemny i płynny, olej opałowy, biomasa, pozostałe nośniki (bez energii elektrycznej);
•  informacje o sprzedaży nośników energii cieplnej takich jak: ciepło sieciowe, węgiel, gaz ziem-

ny i płynny, olej opałowy, biomasa;
•  informacje o emisji CO2 z dużych źródeł spalania (instalacji objętych opłatami za korzystanie 

ze środowiska).

5.2. Emisja gazów cieplarnianych powstających w transporcie

Do monitorowania śladu węglowego konieczne jest prowadzenie systematycznych badań i po-
miarów ruchu na wszystkich lub wybranych odcinkach dróg powiatowych, co najmniej co 5 lat. 
Byłoby to uzupełnieniem wykonywanego przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ge-
neralnego pomiaru ruchu na wszystkich drogach krajowych i wojewódzkich. 
Konieczne jest również zbieranie danych dotyczących pracy taboru wykorzystywanego przez poszcze-
gólnych przewoźników (w tym długości tras, częstotliwości kursowania, przewozów oraz typów po-
jazdów) w celu umożliwienia obliczeń i monitoringu wielkości emisji gazów cieplarnianych w mieście.  

5.3.  Emisja gazów cieplarnianych powstających w gospodarce odpadami komunalnymi 
oraz w procesie oczyszczania ścieków komunalnych 

Prawidłowe przeprowadzenie w przyszłości analizy i oceny śladu węglowego wymaga uzyskania 
danych:
•  demograficznych od roku n 1950;
•  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
 •  historycznych o odpadach (danych zebranych lub oszacowanych); 
 •  charakteryzujących jakość odpadów (danych uzyskanych albo oszacowanych);
 •  precyzyjnie charakteryzujących ilościowo strumień wytwarzanych odpadów komunal-

nych oraz sposób postępowania z odpadami (podział strumienia odpadów na podda-
wany poszczególnym metodom zagospodarowania: składowaniu, kompostowaniu, 
sortowaniu, stosowaniu metod termicznych);

• w zakresie gospodarki ściekowej:
 •  o charakterystyce ilościowej i jakościowej nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych 

do odbiornika;
 •  precyzyjnie charakteryzujących sposób zagospodarowania osadów ściekowych.
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5.4.  Emisja gazów cieplarnianych powstających w  rolnictwie i wynikających 
z użytkowania terenów

W prezentowanym dalej zestawieniu (tab. 19) znajduje się ocena dostępności danych, które 
pozwoliłyby lepiej ocenić wpływ rolnictwa na wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Tabela 19.  Dostępność danych pozwalających określić  wpływ rolnictwa na emisję gazów cie-
plarnianych

Dane Dostępność

Pogłowie zwierząt gospodarskich [szt.]
Dane dostępne dla 2010 r.; problem z dostępem do danych dla 

 2005 r. (konieczność interpolacji danych z wykorzystaniem infor-
macji z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r.)

Roczne zużycie nawozów azotowych [kg]
Dane niedostępne, konieczność wykorzystania danych dla poszcze-

gólnych województw

Powierzchnia gruntów rolnych [ha] W większości przypadków dane dostępne

Roczna wielkość zbiorów danej rośliny motylkowej [kg] Dane niedostępne, konieczność wykorzystania danych krajowych

Roczna wielkość zbiorów danej uprawy [kg] Dane niedostępne, konieczność wykorzystania danych krajowych

Roczne wykorzystanie osadów ściekowych [kg] Dane niedostępne, konieczność wykorzystania danych krajowych

Powierzchnia gleb organicznych [ha] Dane niedostępne, konieczność wykorzystania danych krajowych
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W kolejnym zestawieniu (tab. 20) znajduje się ocena dostępności danych, których uwzględ-
nienie pozwoliłoby lepiej ocenić wpływ zmiany użytkowania terenu na wielkości emisji ga-
zów cieplarnianych i ich pochłanianie.

Tabela 20.  Dostępność danych pozwalających określić wpływ zmiany użytkowania terenu 
na emisję gazów cieplarnianych

Dane Dostępność

Powierzchnia gruntów leśnych, gruntów rolnych, łąk i pastwisk, 
sadów, gruntów podmokłych, zieleni miejskiej, pozostałych 

gruntów [ha]

Dane w większości przypadków dostępne
 (są zbierane w ramach ewidencji gruntów)

Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych na cele nieleśne [ha]
Dane w większości przypadków dostępne

 (są zbierane w ramach ewidencji gruntów)

Powierzchnia użytków rolnych wyłączonych na cele nierolnicze 
i nieleśne [ha]

Dane w większości przypadków dostępne
 (są zbierane w ramach ewidencji gruntów)

Wielkość pozyskania drewna  z gruntów leśnych
 [tys. m3 grubizny netto]

Dane niedostępne, konieczność wykorzystania danych krajowych

Wielkość pozyskania drewna  z zadrzewień
 [tys. m3 grubizny netto]

Dane niedostępne, konieczność wykorzystania danych krajowych

Powierzchnia pożarów lasów oraz łąk i pastwisk [ha]
Dane w większości przypadków dostępne (sumaryczne dane 
posiadają Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Roczne zużycie nawozów wapniowych [kg]
Dane niedostępne, konieczność wykorzystania danych dla 

poszczególnych województw
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 I co w 
Twoich czasach nie liczyło 

się śladu węglowego? W naszych się 
liczy, strategicznie planuje 

i mniej emituje
No nie liczyło 

się, teraz wiem, że szkoda... 

Teraz, po 

ograniczeniu emisji 

CO2 żyje się lepiej i zdrowiej. 

spójrz, świetnie wyglądam, co?

No właśnie widzę! a 
ja myślałem, że to liczenie śladu 

węglowego 
to niepotrzebna robota. 

teraz płacę za to zdrowiem. 
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Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank 
powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. InE zajmuje się 
promowaniem i  wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi 
Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji. W  swojej działalności kieruje się misją: 
budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i  gospodarczym a  ochroną 
środowiska oraz występowania w interesie obecnego i przyszłych pokoleń. Fundacja Instytut 
na rzecz Ekorozwoju współpracuje z krajowym i europejskim ruchem pozarządowym. Instytut 
ma doświadczenie w tworzeniu strategii ekorozwoju wspólnie ze społecznościami lokalnymi 
– ich samorządami i partnerami społecznymi, ekologicznymi i partnerami otoczenia biznesu. 
Opracowania InE wykorzystują parlamentarzyści, administracja rządowa i  samorządowa, 
naukowcy, studenci i uczniowie. 
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Wy dru ko wa no na pa pie rze eko lo gicz nym

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów" jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE i Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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