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Uwarunkowania prawne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Protokół z Kioto 

Jeden z najważniejszych międzynarodowych instrumentów 
prawnych mających na celu walkę ze zmianami klimatu. Zawiera 
zobowiązania państw uprzemysłowionych do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie 

Przyjęty  11 grudnia 1997 r. w Kioto.  

Protokół z Kioto zajmuje się emisjami sześciu gazów cieplarnianych 

dwutlenku węgla (CO2) metanu (CH4) 

tlenku azotu (N2O) fluorowęglowodorów (HFCs) 

perfluorowęglowodorów (PFCs) sześciofluorku siarki (SF6) 

Uwarunkowania prawne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
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Decyzja Rady 
2002/358/WE z dnia 
25 kwietnia 2002 r. 

Zatwierdzenie przez Wspólnotę Europejską 
protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu i wspólnej realizacji wynikających  

z niego zobowiązań 

Uwarunkowania prawne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 

 w dniu 10 listopada 2009 roku 

Uwarunkowania prawne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
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Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) jako pierwowzór PGN 

Zmniejszenie emisji CO2 
co najmniej o 20% w 
stosunku do 1990 r. 

Zwiększenie 
efektywności 

energetycznej o 20% w 
stosunku do 1990 r. 

Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł 
energii w całkowitym 

zużyciu energii do 20% 
w stosunku do 1990 r. 

(15%  dla Polski) 

Sygnatariusze 
Porozumienia 

zobowiązują się do 
spełnienia  

i przekroczenia celów 
unijnej polityki 
klimatyczno-

energetycznej poprzez 
zmniejszenie emisji CO2 
na swoim terenie o co 
najmniej 20% do 2020 

roku (nowi 
sygnatariusze o 40% do 

2030 r.) 

Plan Działań na Rzecz 
Zrównoważonej Energii 

  (Sustainable Energy 
Action Plan) 

  

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej  

6 583  Sygnatariuszy  
210  milionów 
mieszkańców 

Dokument tworzony  
w ciągu roku od 

przystąpienia gminy do 
Porozumienia 
Burmistrzów 

 i przedkładany do jego 
biura 

  

Po akceptacji przez 
NFOŚiGW lub WFOŚiGW 
umożliwia ubieganie się 
o środki finansowe np. z 

RPO 

Pakiet 
klimatyczno-
energetyczny 
UE 20/20/20 

Porozumienie 
Burmistrzów SEAP  PGN  

Struktura SEAP i PGN 
1. Streszczenie  
2. Ogólna strategia 

a) Cele strategiczne i szczegółowe 
b) Stan obecny i wizja na przyszłość 
c) Aspekty organizacyjne i finansowe: 

• Struktury organizacyjne 
• Kadry 
•  Zaangażowanie zainteresowanych stron  

i mieszkańców 
• Szacowany budżet 
• Przewidywane źródła finansowania inwestycji ujętych 

w Planie działań 
• Planowane środki w zakresie monitoringu i oceny 

3. Bazowa inwentaryzacji emisji CO2 
4. Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem 

(2020) zawierające: 
• Opis 
• Odpowiedzialny wydział, osobę lub firmę 
• Harmonogram (początek – koniec, kamienie milowe) 
• Oszacowanie kosztów 
• Szacowaną oszczędność energii/wzrost produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych 
• Szacowaną redukcję emisji CO2 

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) jako pierwowzór PGN 
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Podstawowe informacje liczbowe zawarte w PGN 

Emisja CO2 w roku 
bazowym 

 [Mg] 

Zużycie energii  
w roku bazowym 

[MWh] 

Energia z OZE  
w roku bazowym  

 [MWh] 

Udział energii  
z OZE w bilansie 
energetycznym  

w roku bazowym 
 [%] 

Planowana emisja 
CO2 w roku 2020 

 [Mg] 

Planowane zużycie 
energii  

w roku 2020 [MWh] 

Planowana energia z 
OZE  

w roku 2020  
 [MWh] 

Planowany udział 
energii z OZE  

w bilansie 
energetycznym  

w roku 2020 
 [%] 

Redukcja emisji 
CO2 [Mg] 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
energii z OZE 

[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[%] 

Redukcja 
zużycia 

energii [%] 

Wzrost 
energii z OZE 

[%] 

Wyznaczenie  celu w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza 
(dotyczy PGN gmin, w których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

stężeń zanieczyszczeń w powietrzu: PM10; PM2,5; B(a)P ) 

Rozkład stężeń 
średniorocznych 
benzo(a)pirenu  
w województwie 
podkarpackim w 2015 r. - 
wyniki modelowania  
(wartość dopuszczalna 
1ng/m3) 
 
Źródło: Ocena jakości powietrza w 
Województwie Podkarpackim za rok 2015r. 
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Proces opiniowania PGN 

Dziękujemy za uwagę 
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