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HORYZONTANE PODEJŚCIE

Uwzględnienie  kwestii kryzysu klimatycznego oraz 
działań na rzecz neutralności klimatycznej 
najpóźniej w 2050r jako horyzontalnej i 
wprowadzenie jej do wszystkich polityk 
sektorowych Dolnego Śląska miast dużych i 
średnich i regionów cennych przyrodniczo jak 
Dolina Baryczy



Wprowadzenie mechanizmów 

liczenia ŚLADU WĘGLOWEGO (wodnego-

wodochłonności), przy nowych inwestycjach, 

działaniach, pracy gmin, i ich władz 

(np. porównanie samolot- auto- kolej)

Przyjęcie kryteriów dla zielonych zamówień 

publicznych preferujących towary i usługi 

generujące minimalne emisje gazów 

cieplarnianych (we wszystkich zamówieniach 

publicznych zlecanych przez województwo, 

gminy, miasto i jednostki miejskie).



ELIMINACJA 
SMOGU I CO2 =

TRANSFORMACJA
ENERGETYCZNA  
regionu i gmin 

Przygotowanie programu poprawy   
efektywności energetycznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem budynków 
publicznych i zasobów komunalnych:

• remont budynków komunalnych zbliżony  
do pasywnego (pompy ciepła, 
rekuperacja),

• przygotowanie miejskich i gminnych 
programów walki z ubóstwem 
energetycznym. 



PROGRAMY ROZWOJU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, OZE I 
PROSUMENTÓW

CEL: 100 % OZE na obszarach wiejskich 2040 r., reszta PL 2050 r.

- Przygotowanie  kompleksowych  programów  rozwoju  odnawialnych źródeł energii OZE –
oddolnych (budynki indywidulane, wspólnoty, spółdzielnie, firmy, jednostki komunalne, gminy)

- Rola klastrów oraz energetyki prosumenckiej (demokracji energetycznej)

- Praktycznie już dziś: wykorzystani nowelizacji ustawy o OZE do zwiększania bezpieczeństwa 
energetycznego samorządów - prosumenci do 50 KW (obiekty komunalne, małe i średnie firmy, 
galerie handlowe, rozwój wyspy energetyczne OZE

- Rolnicze spółdzielnie energetyczne w gminach miejsko-wiejskich Doliny Baryczy - do 1000 osób, 
min. 70 % zaopatrzenia z OZE - współpraca z klastrami (ważny film „Human Energy”)



ROZPOZNANIE ZASOBÓW 
ENERGETYCZNYCH NA 
WYPADEK BLACKOUTU

• struktury zarządzania kryzysowego: 
miejskie, powiatowe, wojewódzkie (tzw. 
moce uśpione- szpitale, galerie, elektrownie 
wodne)

• gry strategiczne: zachowanie władz, ludzi w 
przypadku klęski żywiołowej, klimatycznej, 
blackoutu etc.



• wydzielone korytarze dla szybkiego transportu 
zbiorowego na głównych drogach miast i gmin oraz 
szybkie drogi rowerowe – wraz z harmonogramem ich 
wdrożenia.

• ograniczenie ruchu w ścisłych centrach miast: strefy 
piesze i rowerowe, strefy czystego transportu.

• doświadczenie Kalisza- koszty eksploatacji 
autobusów elektrycznych 3  raz tańsze niż na paliwa 
kopalne  

TRANSPORT – redukcja motoryzacji indywidualnej i smogu

Elektryfikacja   - komunikacji publicznej- elektrobusy, 
- specjalizacja elektromaszyny rolnicze



GOSPODARKA PRZESTRZENIĄ i ZIELEŃ

• aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowania i rozwoju 
zielonej i błękitnej (woda) infrastruktury dla potrzeb adaptacji do zmian klimatu

• przyjęcie priorytetu zachowania i rozwoju zieleni (szczególnie starych drzew), alei drzew przy drogach 
we wszystkich inwestycjach realizowanych przez miasto, jednostki miejskie i samorządowe

• rozbudowa  wydzielonej zielonej sieć połączeń  w miastach i gminach- ścieżek rowerowych, 
rekreacyjnych, spacerowych i komunikacyjnych dla rowerów,  hulajnóg- elektryfikacja – wydzielenie od 
ścieżek pieszych ( przykład min. Hamburg)

• walka z chorobą nazwana „betonoza” – człowiek do przeżycia w upałach ( w 2019 r. było 34 dni powyżej 
30 st. C  na Dolnym Śląsku) potrzebuje naturalnych terenów, drzew i krzewów



ROZWÓJ i ZACHOWANIE SYSTEMÓW RETENCJI GMIN i 

MIAST- INNA GOSPODARKA WODĄ 

balans między suszami i powodziami

• konsekwentna budowa programów zatrzymywania wody – retencja, wychwytywanie wód 
opadowych – lasy, mokradła, torfowiska- naturalne gąbki

MIT: regulując (prostując) rzeki i budując zbiorniki zaporowe (dla żeglugi towarowej!) 
walczymy z suszą i powodzią

• rozszczelnienie zabetonowanych terenów miejskich, hamowanie odpływu wód - susze

• systemy buforowania i odprowadzania nadmiaru wody - powodzie



MIASTO I WIEŚ ATRAKCYJNA PRZYRODNICZO

• Zachowanie i rozwój zieleni skwerów, parków

• Dzikich miejsc dla przyrody

• Ogrody działkowe- duża rola- dobra alternatywa 
w zaopatrzeniu w żywność

• Zapylacze- pszczoły

• AKTUALNIE:
Radykalnie redukujemy koszenie i cięcie zieleni 
wspieramy i rozwijamy program zielonych, 
kwietnych łąk w miastach, zamiast notorycznego 
koszenie trawy do ziemi, też wzdłuż dróg (  
argumenty ekonomicznego, antysmogowe i 
klimatycznego)



KONIECZNA transformacja energetyczna 

Dolnego Śląska, też obszarów miejsko-

wiejskich jak Żmigród i D. Baryczy

W oparciu o środki własne, budżetu 

państwa i samorządu oraz z UE  1070 mld 

euro w latach 2021-2027, 750 mld euro

Fundusz Odbudowy



USPOŁECZNIENIE DZIAŁAŃ

• panele obywatelskie zamiast przestarzałych i 
nieefektywnych konsultacji społecznych

• Panele i partnerstwo to szansa na dodatkową 
legitymizację  trudnych decyzji, wpływ 
edukacyjny poza grupą już zaangażowanych 
mieszkańców

• kuźnia innowacyjnych pomysłów- projektów   
wobec transformacji regionu i kryzysem 
klimatycznego- modelowe rozwiązanie gmina 
Żmigród i D. Baryczy- transformacja w kierunku 
elektroprosmeryzmu na obszarach cennych 
przyrodniczo



Tło – Świat VII.2020

• katastrofa klimatyczna postępuje – 10 lat na wycofanie się świata z węgla 
mówią naukowcy z IPCC

• pandemia to nie jakiś pech, to skutek zachwiania równowagi przyrodniczej-
drastycznej redukcji bioróżnorodności, stosunku do zwierząt i jedzenia 
mięsa

• potrzeba gruntownej zmiany gospodarki, też zmiany społecznej-
turbokapitalizmu i nierówności- na różnych poziomach od UE, państw, po 
samorządy

• nie czekamy – róbmy swoje



Oddolny program transformacji energetycznej 

• Ważna jest rola społeczna, doradców i kompetencji, włączenia obywateli!

• gmina Żmigród - ma wybitne postaci jako pomocników i doradców ( nie 
zaprzepaśćcie tego!)

3 kierunki dla strategii i  projektów na drodze do elektroprosumeryzmu

• Energetyka prosumencka- samozaopatrzenie w energię elektryczną OZE gmin nad 
Baryczą

• Ciepło – z energii elektrycznej OZE ( problem wsparcia funduszami publicznymi 
głębokiej termomodernizacji budynków- zacząć od komunalnych- 100 % , 
większość gminy, przygotować ścieżki montażu finansowego)

• Elektryfikacja transportu- start elektrobusy gminne, szkolne, elektrocar- sharing



Doświadczenia Dolnośląskiego Alarmu Smogowego

• smog jest zdrowotnym i politycznym problemem na D. Śląsku- uchwały 
antysmogowe Sejmiku Samorządowego-2024 eliminacja kopciuchów!

• dlaczego słabo idzie realizacja tych uchwał?
• słabość umocowania prawnego- kto odpowiada ( osoby indywidualne, rząd , 

samorząd?)
• -instrumenty finansowe – już są, to plus- doskonalony program Czyste 

powietrze, ale ciagle trudny dostęp

• - brak wiedzy i kompetencji, niezależnego dobrego doradztwa- zmiana 
ogrzewania, termorenowacja, dobór ogrzewania,  to trudny i kosztowny 
problem, choć technologie są i środki wsparcie też



Ważna rola władz gmin- patrzenie długoterminowe na 
20- 30 lat- pytania!

Nie półśrodki przejście z kopciuchów na węgiel na węglowe piece  V klasy

• Czy to nie przypomina, jak w dobie elektrycznych pojazdów inwestowania w dorożki na resorach ?

Większość wymiany pieców w programie Czyste Powietrze- dziś następuje na gaz ?!)

To postęp, ale czy dziś optymalny ?

Jak to się ma do neutralności klimatycznej państwa, elektoprosumeryzmu ?

Gaz też jest przejściowym paliwem, emisyjnym( ok połowy CO2, tego co z węgla) i będzie drożał

• Dziś XXI w trzeba przechodzić kopciuchów na pasywizację ( ocieplenie) budynków +  pompy ciepła  + PV (+ 
rekuperacja z odzyskiem ciepła)- wspierać środki własne ludzi programami UE

• Gmina  powinna dać dobry przykład budowy neutralności klimatycznej i walki ze smogiem na swoim 
majątku komunalnym.



Doświadczenia innych, dobre przykłady

• np austriackich małych, peryferyjnych gmin  Güssing i Mureck na 
granicy z Węgrami budujących samowystarczalność energetyczną

Film:

• Energetyczna alternatywa - słońce świeci wszędzie :)

• http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=1351



Wsparcie polityka UE, mocniejsza po COVIDZIE

• Europejski Zielony Ład

• - programów klimatyczno- energetycznych z UE 2021-27- RPO WD

• - Fundusz Odbudowy ( 750 mld Euro)

• Pomysł dla nas wspierający:

• energetyczno- klimatyczny program LIFE dla Doliny Baryczy-
ochrona przyrody wraz z  transformacją energetyczną w kierunku 
elektroprosumeryzmu



Dziękuje za uwagę!

Radosław Gawlik ( Fundacja Ekorozwoju, TEPP)

rgawlik@eko.org.pl


