
UCHWAŁA NR XXXII/292/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta 
i gminy Staszów na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się do wdrożenia Aneks nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Staszów na 
lata 2016-2020 przyjętego uchwałą nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 kwietnia 
2016 roku w sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów, 
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/292/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 6 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. 
poz. 713) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 
ustawy nie stanowią inaczej, zaś w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu 
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 
a także wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. W dniu 21.04.2016 r. Rada Miejska 
w Staszowie uchwałą nr XXIII/207/16 przyjęła do wdrożenia „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
i Gminy Staszów”, który został opracowany w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez firmę IGO Sp. z o.o., ul. Wybickiego 
17/8, 31-302 Kraków. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje 
się na podniesieniu efektywności wykorzystania energii, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii 
w ogólnym bilansie rynku energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie 
korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisję 
gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma charakter dokumentu obowiązującego, 
określającego cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w perspektywie krótko, 
średnio i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł 
finansowania. Obecnie, w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, zachodzi potrzeba między innymi dodania zadań dotyczących 
termomodernizacji następujących obiektów: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 
Wschodnia 23, budynek kotłowni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Staszowie, budynek spalarni odpadów i dializ SPZZOZ w Staszowie. Uchwalenie aktualizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej” przez Radę Miejską w Staszowie przyczyni się i umożliwi SPZZOZ 
w Staszowie aplikować o środki zewnętrzne możliwe do pozyskania w ramach Działania 3.3 "Poprawa 
efektywności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym" 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W toku prac nad 
aktualizacją dokumentu dokonano uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach 
oraz ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, którzy jednoznacznie 
stwierdzili, iż aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem dla którego nie jest 
wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Działania przedstawione 
w ww. dokumencie nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia 
ludzi, przyczynią się do ograniczenia użycia paliw energetycznych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co 
przyczyni się do ogólnej poprawy stanu środowiska na terenie gminy Staszów. 
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Załącznik nr 1
do uchwały nr  XXXII/292/2020
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 6 listopada 2020 r.

Aneks nr 3
do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

dla miasta i gminy Staszów na lata 2016-2020

W  wyniku  aktualizacji  harmonogramu  działań  2016-2020  polegającej  na  dodaniu   zadania  „Poprawa

efektywności  energetycznej  w  budynkach  użyteczności  publicznej  położonych  na  terenie  SPZZOZ  

w Staszowie”, wprowadza się Aneks nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów na

lata 2016-2020 dotyczący, niżej wymienionych budynków:

1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wschodnia 23, 28 – 200 Staszów

Zakres projektu:

- modernizacja systemu grzewczego,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana okien,

- instalacja PV 38,50 kWp.

2. Budynek kotłowni SPZZOZ w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28 -200 Staszów

Zakres projektu:

- modernizacja systemu grzewczego,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie stropodachu,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana okien,

- instalacja PV 49,00 kWp.
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3. Budynek  spalarni  odpadów  medycznych  ze  stacją  dializ  SPZZOZ  w  Staszowie,  

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

Zakres projektu:

- modernizacja systemu grzewczego,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie stropodachu,

- ocieplenie dachu,

- wymiana stolarki otworowej,

-wymiana drzwi zewnętrznych,

-wymiana okien.

4. Wymiana  lokalnego  źródła  ciepła  -  Lokalna  kotłownia  SPZZOZ  przy  ul.  11  Listopada  78  

w Staszowie

Zakres projektu: 

- modernizacja istniejącej kotłowni, polegająca na wymianie aktualnie eksploatowanych kotłów parowych na

dwa niskociśnieniowe kotły wodne wysokotemperaturowe o mocy 650 kW każdy, 

-  montaż  trzech  gazowych  kotłów  warzelnych  każdy  pojemności  150  l  oraz  jednego  elektrycznego  kotła

warzelnego przechylnego o pojemności 3x30 l

5. Modernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej SPZZOZ przy ul. 11 Listopada 78 w Staszowie 

Zakres projektu - modernizacja sieci obejmuje:

-  budowa  nowej  dwuprzewodowej  wodnej  sieci  ciepłowniczej  centralnego  ogrzewania  od  kotłowni  do

budynku głównego i bloku operacyjnego, wykonanej z rur preizolowanych układanych w gruncie. Średnice

oraz parametry temperaturowe czynnika pozostają niezmienione,

-  budowa  nowej  dwuprzewodowej  wodnej  sieci  ciepła  technologicznego  na  potrzeby  zasilania  central

wentylacyjnych od kotłowni do budynku głównego i  bloku operacyjnego, wykonanej z  rur preizolowanych

układanych w gruncie. Średnice oraz parametry temperaturowe czynnika pozostają niezmienione,

-  budowa  nowej  sieci  ciepłej  wody  użytkowej  i  cyrkulacji,  od  kotłowni  do  budynku  głównego  i  bloku

operacyjnego,  wykonanej  z  rur  preizolowanych  układanych  w  gruncie.  Średnice  oraz  parametry

temperaturowe czynnika pozostają niezmienione. Trasa sieci będzie zbliżona do aktualnej, czyli długość sieci

nie ulegnie zmianie.
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L.p. Rodzaj działania/ nazwa zadania
Podmiot

odpowiedzialny

Planowane
lata

realizacji

Koszt w PLN Źródła
finansowania

Redukcja
emisji CO2 

Zmniejszenie
zużycia
energii
finalnej

Ilość energii
wytworzona

z OZE 

[PLN] [Mg/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
Sektor budynków użyteczności publicznej. 
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie”

1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
Wschodnia 23, 28 – 200 Staszów

SPZZOZ 
w Staszowie

2016-2020 941 106,14 RPO WŚ,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,

x x 37,876

2. Budynek kotłowni SPZZOZ w Staszowie, 
ul. 11 Listopada 78, 28 -200 Staszów

SPZZOZ 
w Staszowie

2016-2020 255 465,80 RPO WŚ,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,

x x 48,206

3. Budynek spalarni odpadów medycznych ze 
stacją dializ SPZZOZ w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78, 28 – 200 Staszów

SPZZOZ 
w Staszowie

2016-2020 530 040,40 RPO WŚ,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,

x x -

4. Wymiana  lokalnego źródła ciepła. Lokalna 
kotłownia SPZZOZ przy ul. 11 Listopada 78 
w Staszowie

SPZZOZ 
w Staszowie

2016-2020 1 135 000,00 RPO WŚ,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,

x x -

5.Modernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej 
SPZZOZ przy ul. 11 Listopada 78 
w Staszowie

SPZZOZ 
w Staszowie

2016-2020 955 000,00 RPO WŚ,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,

x x -

X – wskaźniki zostaną przeliczone zgodnie z wytycznymi Konkursu, w ramach którego Wnioskodawca stara się o uzyskanie wsparcia.
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