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Dokument opracowany na podstawie: 
  

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych  
na lata 2014-2020 - MIiR  

   które odwołują się do: 
  Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego.  
 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 
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A. Identyfikacja projektu. 

A.1 Informacje na temat koncepcji projektu oraz jego logicznych ram 

Prezentacja projektu jako przedmiotu realizowanego przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitą 
wysokością wydatków kwalifikowanych itd.) 

Zarys i ogólny charakter projektu.  

Projekt: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku” będzie polegał na wykonaniu 
programu głębokiej termomodernizacji budynku szkoły wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne i 
zastosowaniu fotowoltaiki. 
W ramach realizacji projektu planowane są następujące zadania: 
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku szkoły: 

• dokumentacja projektowa 

• docieplenie ścian zewn. (komunikacja+sanitariaty); 

• docieplenie ścian zewn.; 

• docieplenie ściany w gruncie w piwnicach ogrzewanych; 

• docieplenie dachu szkoły i sali gimnastycznej, 

• montaż nawiewników automatycznych lub higrosterowanych; 

• modernizacja co; 

• montaż paneli fotowoltaicznych (PV); 

• modernizacja oświetlenia; 

• system zarządzania energią; 

 
Zadanie 2: Inspektor nadzoru 
Do zadań inspektora nadzoru będzie należało: nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych. Udział 
w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. Nadzór inwestorski – wynika z  Prawa budowlanego, w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 
Zadanie 3: Promocja projektu 
Promocja projektu – promocja w mediach, na spotkaniach z mieszkańcami oraz postawienie tablicy informacyjno-
promocyjnej. Z uwagi na fakt ubiegania się o dofinansowanie, niniejszy wydatek jest niezbędny, w celu spełnienia 
wymogów stawianych przed Beneficjentami. Szczegółowe omówienie tego zadania przedstawiono w rozdziale „J” 
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niniejszego Studium Wykonalności. 
 
Dzięki realizacji projektu, budynek szkoły w Domecku będzie spełniał wymogi dotyczące energooszczędności, 
zmniejszą się straty ciepła, zapotrzebowanie na ciepło.  

Całkowita wartość wydatków 
kwalifikowanych 

 
Całkowity koszt inwestycji: 1 172 367,69 

Koszt kwalifikowany: 1 172 367,69 

Kwota dofinansowania:  936 721,77 

Dofinansowanie projektu stanowi 
Pomoc publiczną? (Tak lub NIE).  NIE 

Projekt należy do jednej z kategorii 
projektów generujących dochód?  
(TAK lub NIE).  NIE  

Projekt stanowi samodzielną jednostkę 
analizy? (TAK lub NIE). 

 TAK 
W sytuacji gdy projekt nie stanowi samodzielnej jednostki (pod kątem operacyjności, jest np. jedną z faz większego przedsięwzięcia) należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania 
inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt. Należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, 
które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu 
(szczegółowe informacje zawarte w Przewodniku AKK -  Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych ang.Guide to cost-benefit analysis of investment projects, 
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. Dokument (w wersji anglojęzycznej) dostępny jest pod adresem: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11974/Przewodni_AKK_wersja_angielska.pdf  ;wersja polskojęzyczna dostępna pod adresem: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11975/Przewodnik_AKK_wersja_polskojezyczna.pdf.  

Analiza w kontekście całego układu 
infrastruktury, tj. funkcjonalne  
i rzeczowe powiązania między danym 
projektem a istniejącą infrastrukturą. 

Wnioskodawcą jest Gmina Komprachcice, zlokalizowana w województwie opolskim oraz znajdująca się na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej. Projekt dotyczy termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Domecko. (województwo opolskie, powiat opolski, gmina Komprachcice).  
Właścicielem działek, na których będzie zlokalizowana inwestycja jest Gmina Komprachcice, w związku z czym 
Wnioskodawca posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością oraz realizacji projektu.  
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku została wpisana na listę zadań w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice, który został zatwierdzony Uchwałą Nr V.21.2015 Rady 
Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015 r., zadanie: Sukcesywna termomodernizacja pozostałych jednostek 
oświatowych – 7 szt. 
Gmina Komprachcice znajduje się w bezpośredniej odległości od autostrady A4, 11 km od centrum Opola, 90 km 
do Wrocławia oraz 111 km od Katowic.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11974/Przewodni_AKK_wersja_angielska.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11975/Przewodnik_AKK_wersja_polskojezyczna.pdf
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku jest jednym z 28 obiektów użyteczności publicznej, jedną z siedmiu 
placówek szkolnych znajdujących się na terenie Gminy Komprachcice.   
 
Stan obecny infrastruktury:  
Budynek szkoły stanowią dwa budynki połączone komunikacją. Na parterze jednego z nich mieści się sala 
gimnastyczna, jest on częściowo podpiwniczony. Środkowa część to komunikacja z sanitariatami. Pozostałą część 
stanowią sale lekcyjne. Od strony wschodniej przylega do przedwojennego budynku szkolnego. 
Budynki są trzykondygnacyjne. Dachy płaskie. Stropy ceramiczne. Ściany z cegły ceramicznej, dachy kryte papą na 
lepiku; na ociepleniu ze styropianu. 
Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku można ocenić jako dobry. 
Opisywany obiekt nie spełnia obecnie obowiązujących norm cieplnych, przegrody zewnętrzne cechuje niska 
izolacyjność termiczna. Koniecznu jest montaż nawiewników higrosterowanych lub automatycznych. 
Wadliwa izolacji pionowa powoduje zamakanie ścian szatni w piwnicach. 
Poszycie dachu jest w dobrym stanie technicznym. Dachy wymagają docieplenia z uwagi na zbyt duże straty 
ciepła. 
Elementy wykończeniowe budynku są w znacznym stopniu wyeksploatowane. 
Wskazane jest jego kompleksowe ocieplenie wraz z wykonaniem nowej elewacji. 
System grzewczy 
Instalacja zasilana z kotłowni węglowej zainstalowanej na parterze budynku w dobudówce, kotłownia węglowa 
2X100 kW z układem otwartym. Instalacja i grzejniki są w złym stanie technicznym. Brak jest zaworów 
termostatycznych i odpowietrzników indywidualnych. 
System zaopatrzenia w cwu 
Ciepła woda jest wytwarzana indywidualnie poprzez elektryczne podgrzewacze wody. 
System wentylacji 
Świeże powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. Stan techniczny przewodów 
kominowych wg ostatniego przeglądu zużyty w 25%. 
Przegrody zewnętrzne 
Przegrody zewnętrzne mają niezadawalające wartości współczynników przenikania ciepła: 1,330; 1,882; 0655; U 
[W/m2K]. Strop nad ostatnią kondygnacją 0,298 U [W/m2K] 0,255 [W/m2K] 
Okna 
Okna w klatce schodowej w dobrym stanie. 
Wentylacja grawitacyjna – stwierdza się zbyt małe przewietrzenie 
Instalacja wody ciepłej użytkowej – CWU wytwarzana w podgrzewaczach elektrycznych 
System grzewczy – instalacja zasilana z kotłowni węglowej w złym stanie technicznym.  
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Powierzchnia użytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1258,89 m² 
Liczba użytkowników ogrzewanej części budynku 93,0  
Zużycie energii finalnej elektrycznej w stanie istniejącym 28,994 MWh/a 
Zużycie paliw w stanie istniejącym (energia finalna) - węgiel 303,161 MWh/a 
Koszty eksploatacyjne w stanie istniejącym KE1 82 646 zł/a 
Emisja CO2 w stanie istniejącym E1: 127,735 Mg/a 
Ilość zużywanej energii elektr. przed modern: 28,994 MWh/a 
Ilość zużywanego ciepła przed modernizacją: 303,161 MWh/a 
Zapotrzebowanie na moc cieplną na c.o. 160,25 kW  
Zapotrzebowanie na moc cieplną na cwu 22,82 kW 
 
Planowane prace termomodernizacyjne budynku 
Przegrody (ściany) zewnętrzne 
Należy docieplić przegrody (ściany) zewnętrzne U[W/m2K] 
Dla ścian R>4 U<0,20 WT 2021 
Dla stropodachu R>5 U<0,15 WT 2021 
 
Wentylacja grawitacyjna 
Możliwe obniżenie zużycia ciepła przez wprowadzenie wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników. 
System grzewczy 
Przewiduje się modernizację polegającą na: wymianie starych grzejników wraz z termozaworami i 
odpowietrznikami automatycznymi, wymianie całej instalacji poziomej i pionowej. Należy zastosować układ 
podmieszania pompowego. Planowa zabudowa kotłów gazowych. 
Docieplone zostaną ściany piwnic ogrzewanych. 
Docieplony zostanie dach. 
Wprowadzone zostaną nawiewniki automatyczne lub higrosterowane 
Zastosowanie paneli PV 
Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o powierzchni ok. 13m2 (ok.2kWp) na dachu 
budynku. Energię elektryczną wytworzoną w instalacji planuje się wykorzystać na potrzeby własne szkoły. Nie 
planuje się oddawania energii do sytemu energetycznego. 
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B. Definicja celów projektu. 

B1. Zdefiniowanie celów projektu 

Proszę o dokonanie odniesienia do celów  projektu zgodnych z celami realizowanymi w ramach osi priorytetowej, w ramach której składany jest dany 

wniosek. Cele projektu, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie  powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-

gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. 

Jakie korzyści społeczno-gospodarcze pozwoli 

wdrożyć realizowany projekt? 

Analiza korzyści wynikających z realizacji projektu została poprzedzona wyznaczeniem celów, które Wnioskodawca 

zamierza osiągnąć poprzez realizację inwestycji. Podstawę do ich sformułowania stanowiła dokonana weryfikacja 

potrzeb otoczenia, które bezpośrednio odczuje skutki przedsięwzięcia (obszar gminy Komprachcice). W wyniku 

przeprowadzonej analizy społecznej i gospodarczej, za cel główny projektu przyjęto:  

Poprawa jakości powietrza i środowiska poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

dzięki głębokiej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku. 

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe: 

• zmniejszenie strat w energii zużywanej do ogrzania budynku,  

• redukcji emisji CO2,  

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

• zmniejszenie wykorzystania tradycyjnych źródeł energii poprzez zastosowanie systemu zarządzania 

energią oraz modernizację kotła grzewczego, wykorzystanie OZE, 

• zaoszczędzenie zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, 

• poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców regionu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, 

• promowanie OZE wśród mieszkańców Gminy Komprachcice, 

• zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby ochrony przyrody i jej zasobów, 

• poprawa jakości życia mieszkańców, uczniów i nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

• poprawa estetyki przestrzeni publicznej, 

• poprawa wizerunku gminy jako nowoczesnej i dbającej o środowisko naturalne. 

Do głównych korzyści społeczno-gospodarczych należy: 

• poprawa warunków technicznych obiektu Szkoły, poprawa warunków i komfortu pracy, nauki, 

• zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw 
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konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych, 

• poprawa środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie OZE, oraz zmianę sposobu ogrzewania z 

kotłowni węglowej na gazową, 

• większa świadomość ekologiczna mieszkańców i użytkowników projektu, 

• zmniejszenie ryzyka zachorowalności lokalnej społeczności na choroby związane z pyłkami jak pylicy płuc 

czy alergie. Projekt zapobiegał będzie dalszej degradacji środowiska przyrodniczego gminy (powietrze). 

Wzrośnie jakość powietrza terenów Gminy Komprachcice, podniesie się tym samym komfort życia jego 

mieszkańców, zmniejszone zostanie ryzyko ich zachorowalności na choroby górnych dróg układu 

oddechowego, choroby układu krążenia czy choroby nowotworowe związane ze zwiększonym stężeniem 

zanieczyszczeń pyłowych, 

• upowszechnienie i promocja rozwiązań z zakresu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze 

publicznym, 

• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku PSP w Domecku w Gminie Komprachcice. Odpowiednio 

dobrane elementy izolacyjne zmniejszą znacznie zużycie energii grzewczej. Ograniczenie zapotrzebowania 

na energię przyczyni się do zmniejszenia ilości potrzebnych surowców do uzyskania zamierzonego ciepła, 

co realizuje postulat oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi, 

• zniwelowane zostaną różnice w poziomie zaopatrzenia w infrastrukturę społeczną oraz w jakości życia 

mieszkańców regionu. Poziom rozwoju infrastruktury społecznej stanowi pośredni czynnik atrakcyjności 

inwestycyjnej. Inwestycje w poprawę warunków życia wpływają na większe zadowolenie społeczności 

lokalnej, 

• wzrost atrakcyjności Gminy Komprachcice pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Realizacja 

projektu poprzez redukcję strat energii, a także zmniejszenie ilości gazów przedostających się do 

atmosfery wpłynie korzystnie na jakość środowiska naturalnego, co doprowadzi do podniesienia jego 

walorów turystycznych. Wzrost estetyki budynku będzie pozytywnie przekładać się na atrakcyjność 

turystyczną miejscowości, będzie również wyrazem dbałości o zagospodarowanie i ład przestrzenny. 

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wielu korzyści społeczno-gospodarczych krótko i 

długoterminowych, poprawy warunków życia, rozwoju działań promujących czyste powietrze, walkę ze smogiem i 

zanieczyszczeniem powietrza. Część z nich to korzyści, których nie można określić policzalnymi wskaźnikami. 

Należą do nich między innymi: budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, zwiększenie zainteresowania 

zagadnieniami związanymi z ekologią, budowanie postaw aktywnych i prośrodowiskowych, wrażliwych na sytuację 

środowiska naturalnego i jego sytuacji na obszarze lokalnym. Działania zaplanowane w ramach projektu zmierzają 

do zahamowania negatywnych tendencji i procesów zachodzących na tym obszarze, takimi jak: zanieczyszczenie 
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powietrza, odpływ mieszkańców, utrzymujący się proces degradacji środowiska naturalnego wynikający z braku 

odpowiedniej świadomości mieszkańców. 

Realizacja projektu skutkować będzie zwiększeniem świadomości ekologicznej, poprawą stanu środowiska 

naturalnego, powietrza na terenie Domecka, Gminy Komprachcice, powiatu opolskiego. 

Czy realizowane w ramach projektu cele są ze 

sobą logicznie powiązane? 

Cele projektu są ze sobą logicznie powiązane. Aby możliwe było zapewnienie lepszych warunków życia 

mieszkańców, poprawa sytuacji środowiska naturalnego, zwiększenie wykorzystania OZE na terenie gminy oraz 

zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, niezbędne jest wykonanie opisanej w projekcie inwestycji.  

Zaplanowane do realizacji cele są spójne, wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb i wpłyną na osiągnięcie 

określonych, istotnych korzyści społeczno-gospodarczych o bardzo szerokim zasięgu. Wnioskodawca w celu 

określenia zakresu projektu, który jest jednym z działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przeprowadził 

konsultacje społeczne aby móc opracować przedsięwzięcie, które najlepiej przyczyni się do osiągnięcia założonych 

celów i poprawie stanu obecnego na tym terenie. Dzięki realizacji zaplanowanych prac, możliwe będzie osiągnięcie 

celu głównego: Poprawa jakości powietrza i środowiska poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w 

sektorze publicznym dzięki głębokiej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku. Cel 

główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych: zmniejszenie strat w energii zużywanej do 

ogrzania budynku, redukcji emisji CO2, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa 

stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie 

wykorzystania tradycyjnych źródeł energii poprzez zastosowanie systemu zarządzania energią oraz modernizację 

kotła grzewczego, wykorzystanie OZE, zaoszczędzenie zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii elektrycznej, poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców regionu poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, promowanie OZE wśród mieszkańców Gminy Komprachcice, zwiększenie 

świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby ochrony przyrody i jej zasobów, poprawę jakości życia 

mieszkańców, uczniów i nauczycieli i innych pracowników szkoły, poprawę estetyki przestrzeni publicznej, 

poprawę wizerunku gminy jako nowoczesnej i dbającej o środowisko naturalne. 

Nowe inwestycje przyczynią się również do zwiększenia stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez 

jednostki samorządu terytorialnego na terenie objętym realizacją projektu.  

Inwestycja przyczyni się także do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i budowania postaw 

proaktywnych w zakresie ochrony i dbania o środowisko naturalne. Termomodernizacja Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Domecku będzie idealną okazją do przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród dzieci i 

młodzieży uczęszczającej do tej szkoły. Jest to także bardzo dobry sposób aby dotrzeć do dorosłych – rodziców 

uczniów szkoły. Dzięki temu bardzo liczna grupa odbiorców uzyska informacje o realizowanym projekcie jego 
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celach, korzyściach i rezultatach. Dzięki temu zwiększy się świadomość mieszkańców Domecka i Gminy 

Komprachcice o stanie środowiska naturalnego oraz o konieczności dbania o jakość powietrza.  

Skwantyfitykowanie realizowanych celów 

(określenie wartości bazowych i docelowych wraz 

z metodą pomiaru poziomu ich osiągnięcia). 

Cel główny projektu oraz jego cele szczegółowe skwantyfikowane zostały przy pomocy następujących wskaźników 
produktu i rezultatu projektu: 
 
Wskaźniki produktu: 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-1 szt. 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna, protokół odbioru  wykonany 
audyt ex-post, faktury, dokumentacja zdjęciowa. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej Szkoły 
Podstawowej. 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-1 szt. 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna, protokół odbioru oraz 
wykonany audyt ex-post, faktury, dokumentacja zdjęciowa.  
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej Szkoły 
Podstawowej. 
 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-0,01MWe. 
Zgodnie z audytem energetycznym moc instalacji PV wynosi 2,04 kW. We wniosku o dofinansowanie jednostka 
miary dla ww. wskaźnika wynosi MWe. W związku z powyższym 2,04 kW = 0,00204 MW. Dodatkowo zwraca się 
uwagę, iż nie ma technicznej możliwości uzupełnienia tej wartości we wniosku o dofinansowanie, dlatego też 
podano wartość 0,01 MWe 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna, protokół odbioru oraz 
wykonany audyt ex-post, faktury, dokumentacja zdjęciowa. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej Szkoły 
Podstawowej. 
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Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-1258,89 m2. 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna, protokół odbioru oraz 
wykonany audyt ex-post, faktury, dokumentacja zdjęciowa. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej Szkoły 
Podstawowej. 
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-1 szt. 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna, protokół odbioru oraz 
wykonany audyt ex-post, faktury, dokumentacja zdjęciowa. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej Szkoły 
Podstawowej. 

 
Wskaźniki rezultatu 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-315 911,08 kWh/rok. 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna oraz wykonany audyt ex-
post. 
Wskaźnik mierzony będzie w rok od zakończenia projektu związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej 
Szkoły Podstawowej. 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO2  
Wartość bazowa- 0,   

Wartość docelowa-102,567 CO2. 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna oraz wykonany audyt ex-
post. 
Wskaźnik mierzony będzie w rok od zakończenia projektu związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej 
Szkoły Podstawowej. 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-7,714 MWh/rok. 
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Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna oraz wykonany audyt ex-
post. 
Wskaźnik mierzony będzie w rok od zakończenia projektu związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej 
Szkoły Podstawowej. 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-958,15 GJ/rok. 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna oraz wykonany audyt ex-
post. 
Wskaźnik mierzony będzie w rok od zakończenia projektu związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej 
Szkoły Podstawowej. 
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów  
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-985,92 GJ/rok 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna oraz wykonany audyt ex-
post. 
Wskaźnik mierzony będzie w rok od zakończenia projektu związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej 
Szkoły Podstawowej. 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 
Wartość bazowa- 0,   
Wartość docelowa-1,712 MWhe. 
Źródło informacji o wskaźniku: protokół końcowy obioru robót budowlanych obiektu poddanego 
termomodernizacji. Dokumentem potwierdzającym będzie dokumentacja techniczna oraz wykonany audyt ex-
post. 
Wskaźnik mierzony będzie w rok od zakończenia projektu związanego z termomodernizacją obiektu Publicznej 
Szkoły Podstawowej. 

 
Za monitoring wszystkich wskaźników będzie odpowiedzialna Gmina Komprachcice. 
 
Wskaźniki dla których projekt przyjmuje wartość 0 

• Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 

• Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 
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• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

• Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji 

• Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

• Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

• Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 

• Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

• Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 

• Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

• Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 

• Liczba utrzymanych miejsc pracy 

• Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy. 

Proszę wykazać logiczne powiązanie projektu z 

ogólnymi celami realizacji osi priorytetowej RPO 

WO 2014-2020, w ramach której jest realizowany 

przedmiotowy projekt. 

Realizacja projektu Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku wpisuje się 

w III Oś priorytetową Gospodarka Niskoemisyjna. 

Realizacja projektu jest spójna z Celem tematycznym nr 4 RPO WO 2014-2020: Wspieranie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, z priorytetem inwestycyjnym 4c: Wspieranie 

efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym oraz 

4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 

przedsiębiorstwach oraz 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych.  

Realizacja projektu głębokiej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku w 

Gminie Komprachcice oraz montażu paneli fotowoltaicznych dzięki czemu zostanie zmniejszona emisja 

oraz redukcja emisji CO2 wpisuje się całkowicie w powyższy cel tematyczny.  

Wnioskodawca wpisuje się w katalog beneficjentów poddziałania, ponieważ są jednostkami samorządu 

terytorialnego. Przedsięwzięcie realizuje 1 typ projektu wskazany w SZOOP: tj. Głęboka kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych 

obiektów na energooszczędne w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz 

oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do 
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źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

 

Dzięki realizacji projektu, głębokiej termomodernizacji zostanie poddany budynek Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Domecku znajdujący się na terenie gminy Komprachcice. Dzięki temu zwiększona 

zostanie efektywność energetyczna, zmniejszą się utraty ciepła, tym samym zmniejszy się 

zapotrzebowanie na ciepło oraz zmniejszą się koszty ogrzewania. Zmniejszy się także emisja CO2 dzięki 

wymianie kotła. 

 

C. Analiza instytucjonalna i wykonalności projektu. 

C.1 Analiza instytucjonalna 

Proszę przedstawić informacje na temat: 
- bezpośrednich i pośrednich grup docelowych projektu oraz problemów ich dotykających, 
- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, 
- powiązań z innymi podmiotami, które znajdują się w polu oddziaływania projektu, 
- właściciela inwestycji po jej zakończeniu, 
- rozwiązań związanych z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim. 

Bezpośrednie i pośrednie grupy docelowe projektu oraz problemy ich dotykające 
Na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz niniejszego projektu Wnioskodawca przeprowadził analizę problemów jakie dotykają bezpośrednich i 
pośrednich odbiorców z grup docelowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano aspekty i obszary problemowe, występujące na terenie Gminy: 
ASPEKTY EMISYJNE: 

• na terenie Gminy nie ma dużych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, jednak położenie gminy na granicy Opola sprawia, że  obszar Gminy jest pod wpływem 
emisji transgranicznej z terenu miasta, 

• duży udział w zanieczyszczeniu powietrza posiada niską emisją związana z ogrzewaniem budynków mieszkalnych i emisją z transportu drogowego na terenie Gminy, 

• znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło, 

• stosunkowo wolny rozwój OZE na terenie gminy, 
ASPEKTY EDUKACYJNE: 

• niewystarczająca świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. 

• niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych takiego stanu rzeczy, 
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• przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych. 
ASPEKTY PRAWNE I GOSPODARCZE: 

• brak jednoznacznych zachęt ze strony państwa dla stosowania paliw ekologicznych (niskoemisyjnych) przez osoby fizyczne (np. w postaci polityki podatkowej), 

• wysokie ceny paliw i ciągły wzrost cen paliw ekologicznych, 

• brak skutecznych narzędzi prawnych na poziomie państwa i samorządów w zakresie możliwości ograniczania „niskiej emisji”, 

• niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody niektórych grup społeczeństwa, co skutkuje spalaniem odpadów w piecach, 

• analiza spójności Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z Programem Ochrony Powietrza (POP)  wykazała, że realizacja części zadań określonych w POP jest w dużym 
stopniu skorelowana z wielkością posiadanych lub możliwych do pozyskania środków finansowych. Obecnie gmina nie dysponuje wystarczającymi i odpowiednimi do 
wyznaczonych działań środkami – pozwalającymi efektywnie i w wyznaczonym czasie zrealizować zadania wyznaczone w POP. 
 

Grupą docelową bezpośrednią są mieszkańcy Domecka oraz całej Gminy Komprachcice, którzy zyskają lepszy stan powietrza dzięki realizacji projektu. Do pośredniej grupy 
docelowej należy Urząd Gminy Komprachcic ale także turyści odwiedzający ten rejon.  
 

Instytucje/osoby zaangażowane w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności 
W realizację projektu będzie zaangażowany pracownicy Urzędu Gminy w Komprachcicach wraz z Wójtem oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku.  
Za całość realizacji projektu będzie odpowiadał wójt Gminy Komprachcice. Pracownicy Urzędu Gminy stworzą zespół projektowy realizujący projekt. Koordynatorem projektu 
będzie  Inspektor ds. rozwoju gminy – mgr Joanna Słodkowska-Mędrecka. Zespół projektowy odpowiada przed Wójtem Gminy. Zaangażowany w realizację projektu będzie 
także Dyrektor Szkoły w Domecku, gdzie będą się odbywały prace termomodernizacyjne.  
Pracownicy Urzędu Gminy będą wykonywać zadania w związku z realizacją projektu zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z ich stanowisk pracy, zgodnie z 
Regulaminem Organizacyjny Urzędu Gminy w Komprachcicach ustalonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy 
Nr 299/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komprachcicach. Regulamin pracy Urzędu określa Zarządzenie Wójta Nr 
247/2013 z 19.12.2013 r.  
Urząd Gminy działa na podstawie Statutu Gminy Komprachcice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komprachcice Nr XXIV.166.2017 z dnia 30 marca 2017 r. 
 
 

Tabela 1 Zestawienie osób zaangażowanych w realizację projektu 

 

Lp. 

 

Stanowisko /funkcja 

 

Zakres realizowanych zadań 

1. Wójt  Gminy 

Komprachcice  

Reprezentowanie Gminy na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

podejmowanie decyzji w zakresie realizacji projektu, promocja 

projektu, informowanie o jego realizacji innych wójtów, 

burmistrzów, prezydentów z pobliskich miejscowości. 

Podpisywanie kontraktów w zakresie projektu, nadzór nad 

realizacją, rozliczeniem, monitoringiem i ewaluacją projektu, 
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zarządzanie nad powstałą infrastrukturą. 

2. Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej 

Nadzór nad pracami na terenie w szkole, organizacja pracy i 

funkcjonowania obiektu w trakcie przeprowadzanych prac, 

raportowanie o zagrożeniach dla realizacji projektu, zarządzanie 

powstałą infrastrukturą. 

3. Inspektor ds. rozwoju 

gminy – mgr Joanna 

Słodkowska-Mędrecka 

Opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad poprawną 

realizacją projektu, koordynowanie prac i współpracy pomiędzy 

wykonawcami, pracownikami Urzędu Gminy zaangażowanymi w 

realizację projektu, współpraca z dyrektorem Szkoły, nadzór i 

koordynowanie nad płynnością komunikacji, przekazywania 

informacji, weryfikacja terminów i poprawności realizowanych prac 

zgodnie z harmonogramem i wnioskiem o dofinansowanie, 

promocja projektu, gospodarka finansowa, przygotowanie danych 

do wniosku o płatność oraz rozliczeń dotacji. 

4. Inspektor ds. zamówień 

publicznych – mgr 

Aleksandra Chlewicka 

 

 

Osoba odpowiedzialna będzie za przygotowanie i przeprowadzenie 

zamówień publicznych. 

 

 

5. Inspektor ds. ochrony 

środowiska – mgr Regina 

Jurek 

Nadzór nad zakresem merytorycznym prac 

termomodernizacyjnych. 

6. Inspektor ds. 

budowlanych – Jacek 

Kosidło 

Nadzór nad zakresem merytorycznym prac 

termomodernizacyjnych, prac budowlanych, odbiory częściowe i 

końcowe. 

7. Skarbnik wraz z 

pracownikami – Łukasz 

Raida  

 

Gospodarka finansowa projektu (fakturowanie, płatność) 
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8. Inspektor nadzoru  

 

 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych. Udział 

w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. Inspektor nadzoru 

– wynika z prawa budowlanego, w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych wnioskodawcy. 
 

Powiązanie z innymi podmiotami, które znajdują się w polu oddziaływania projektu, 
W polu oddziaływania projektu znajdują się wszystkie podmioty, które mogą być powiązane rezultatami, celami, grupami docelowymi projektu. 
Projekt jest przykładem dobrych praktyk w zakresie inwestycji i interwencji w środowisko naturalne. W polu oddziaływania znajdują się także inne gminy, 
które będą brały przykład z działań prowadzonych w PSP w Domecku. Kolejnym podmiotem są władze Gminy Komprachcice, dzięki którym zmniejszą się 
koszty utrzymania placówki. Kolejnymi podmiotami są pozostałe szkoły w Gminie Komprachcice, w których planowane jest przeprowadzenie 
termomodernizacji a także Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach do których zadań należy 
działalność edukacyjna, w m.in. w zakresie ochrony środowiska, ekologii. 
 
Właściciel inwestycji po jej zakończeniu, 
Właścicielem inwestycji w trakcie trwania projektu, oraz po jego zakończeniu będzie Gmina Komprachcice. Gmina Komprachcice będzie także odpowiedzialna za utrzymanie 
trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia. 
 

Rozwiązania związane z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim. 
Gmina Komprachcice będzie odpowiedzialna za realizację projektu, natomiast po zakończeniu realizacji projektu, operatorem odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury 
oraz ponoszenie kosztów eksploatacyjnych będzie Publiczna Szkoła Podstawowa. Obiekt nadal będzie spełniał swoje funkcje, nie jest planowana zmiana jego przeznaczenia.  
W trakcie trwania realizacji projektu całość kosztów będzie ponosiła Gmina. Dyrektor szkoły będzie uczestniczył w realizacji projektu pod względem organizacyjnym, 
administracyjnym, merytorycznym. 
Publiczna Szkoła Państwowa w Domecku jest jednostką organizacyjną, budżetową Gminy Komprachcice. Jej zadania oraz funkcjonowanie określa Statut Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Domecku oraz pozostałe rozporządzenia, ustawy i inne akty prawne dotyczące oświaty.  
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C.2 Analiza wykonalności projektu 

Proszę o zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, 
ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. Ponadto, proszę opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny 
nieruchomości, gruntów. W punkcie należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę. 
Podstawowym elementem analizy wykonalności projektu, jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych. W pierwszej kolejności przebadane 
zostały możliwe warianty zakresu realizacji inwestycji w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu. Następnie, Wnioskodawca rozpatrzył potencjalne opcje kształtujące 
model wdrożenia projektu w ramach wybranego wariantu inwestycyjnego. 
 
I. ANALIZA WARIANTÓW ZAKRESU REALIZACJI INWESTYCJI 
 
W obrębie analizy alternatywnych rozwiązań dotyczących zakresu rzeczowego wyróżniono następujące warianty: 
1) Wariant bezinwestycyjny - zerowy. 
2) Wariant minimalny - z ograniczonym zakresem inwestycji. 
3) Wariant optymalny - z szerokim i maksymalnie efektywnym zakresem inwestycji. 

 
A następnie przeprowadzono analizę wariantów dla każdego zaplanowanego elementu termomodernizacyjnego. 
Wariant bezinwestycyjny – zerowy: 
Niniejsze rozwiązanie wiązałoby się z całkowitym zaniechaniem realizacji inwestycji i pozostawieniem aktualnego stanu faktycznego w niezmiennym kształcie. Budynek 
Publicznej Szkoły Podstawowej w dalszym ciągu wykazywałby duże straty ciepła, powodowałby duże zanieczyszczenie powietrza poprzez emisję CO2 (piec węglowy) oraz w 
dalszym ciągu koszty utrzymania go byłyby bardzo duże (koszty utrzymania, ogrzewania, remontów). Zaniechanie inwestycji powoduje brak wydatków na termomodernizację 
co nie nadużyje budżetu Gminy ale ten pozytywny aspekt jest złudny i chwilowy. W dłuższej perspektywie wariant bezinwestycyjny spowoduje dalsze negatywne skutki 
opisane powyżej. Zaniechanie prac, odkładanie ich na późniejszy termin, spowoduje, że koszt będzie większy ze względu na jeszcze gorszy stan obiektu i większe 
zanieczyszczenie. Ponadto niepodjęcie inwestycji spowoduje niewykonanie zadania przewidzianego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice. 
Reasumując, zaniechanie inwestycji będzie miało negatywne skutki. W związku z tym faktem, iż brak realizacji projektu niesie ze sobą wskazane powyżej negatywne 
oddziaływania, Wnioskodawca bezwzględnie odrzucił wariant zaniechania inwestycji. 
Wariant minimalny - z ograniczonym zakresem inwestycji. 
Wariant minimalny przewiduje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian piwnic, wprowadzenie 
wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników automatycznych lub higrosterowanych. 
Wykonanie wskazanych powyżej prac zapewni lepszą efektywność budynku, zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło poprzez docieplenie budynku (mniejsze straty ciepła 
powodują mniejsze zapotrzebowanie na ciepło). Dzięki temu wykorzystywane będzie mniej węgla co zmniejszy emisję CO2 do środowiska.  
W audycie energetycznym rozważono 8 wariantów w zależności od zakresu prac termomodernizacyjnych. W świetle przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy należy 
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stwierdzić, że rozpatrywany wariant minimalnego zakresu inwestycji wykazuje cechy częściowej realizacji celów pośrednich, których spełnienie decyduje o skali osiągnięcia 
celu głównego. Wobec zaistniałej efektywności inwestycji w niepełnym wymiarze, w ostatnim z analizowanych rozwiązań podjęto analizę zasadności dla drugiego wariantu z 
elementem inwestycyjnym, tj. optymalnego o szerokim zakresie. 
 
Wariant optymalny - z szerokim i maksymalnie efektywnym zakresem inwestycji. 
Wariant optymalny przewiduje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian piwnic, wprowadzenie 
wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników automatycznych lub higrosterowanych, modernizację systemu grzewczego poprzez modernizację polegającą na 
wymianie starych grzejników wraz z termozaworami i odpowietrznikami automatycznymi, wymianie całej instalacji poziomej i pionowej, zastosowanie układu podmieszania 
pompowego oraz wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe. Wariant optymalny zakłada także budowę instalacji fotowoltaicznej o powierzchni ok. 13m2 (ok.2kWp) na 
dachu budynku; modernizację oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią. Energię elektryczną wytworzoną w instalacji planuje się wykorzystać na potrzeby własne 
szkoły. Nie planuje się oddawania energii do sytemu energetycznego. 
Dzięki rozbudowanej koncepcji inwestycyjnej projekt nabierze w pełni kompleksowego i zintegrowanego charakteru, który pozwoli na maksymalizację pozytywnych efektów 
przedsięwzięcia. Łączna i spójna zmiana w ich zakresie sprawi, że projekt będzie w stanie zrealizować swoje planowane cele w sposób kompleksowy i bez konieczności 
stosowania podejścia częściowego do ich osiągnięcia. 
Reasumując powyższą analizę wariantowości należy stwierdzić, że wyłącznie zakres rzeczowy dla wariantu optymalnego obejmujący pełną, głęboką termomodernizację 
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych, spowoduje wzajemne uzupełnianie się podjętych działań oraz doprowadzi do 
osiągnięcia celów projektu w pełnym wymiarze. 
Kolejne działanie mające na celu przeprowadzenie kompletnej analizy wykonalności projektu polegało na rozpatrzeniu wyżej wybranego wariantu optymalnego inwestycji pod 
kątem opcji jego wdrożenia. Rozważane opcje dotyczyły obszarów związanych z formułą wdrożeniową oraz rozwiązaniami technologicznymi. 
Opcje wdrożeniowe 
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeanalizowano dwie opcje organizacyjne, dotyczące 
modelu wdrażania projektu. 
Opcja nr 1: Na potrzeby realizacji projektu powołany zostanie inwestor zastępczy, który pełniłby swoją rolę odpłatnie i byłby wyłoniony w drodze zamówienia publicznego.  
Opcja nr 2: Za proces wdrożenia projektu odpowiedzialni będą pracownicy Urzędu Gminy Komprachcice oraz PSP w Domecku w ramach dedykowanego do przedsięwzięcia 
zespołu projektowego. 
Opcja nr 1 

• Nie nakłada dodatkowych zobowiązań służbowych na pracowników Urzędu Gminy Komprachcice i PSP w Domecku. 

• Skutkuje powierzeniem realizacji projektu podmiotowi z zewnątrz, nie dając tym samym gwarancji efektywnej i skutecznej współpracy. 

• Oznacza konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania i poniesienie kosztów na rzecz zarządzania inwestycją. 
Opcja nr 2 

• Oznacza dodatkowe obowiązki dla pracowników Wnioskodawcy. 

• Daje pewność realizacji inwestycji przez osoby doświadczone w zakresie realizacji projektów unijnych i znające jednocześnie realia funkcjonowania jednostki. 

• Nie generuje dodatkowych kosztów w projekcie. 
Mając na względzie powyższe skutki wybranej formy wdrożenia projektu, Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie z uwzględnieniem opcji nr 2. Dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, ze względu na jego specyfikę, możliwe jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego bez konieczności włączania w jego przebieg podmiotów zewnętrznych. 

 
Opcje technologiczne 



 

21 
 

W ramach analizy alternatywnych rozwiązań technologicznych wariantu inwestycyjnego pełnego zakresu rzeczowego rozważano po trzy opcje dla każdego elementu 
rozwiązania optymalnego. 
Ściana zewnętrzna 
Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bez spoinową z użyciem styropianu EPS 70 o współczynniku przewodności (W/mK): 0,031  
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 

• wariant 1: o maksymalnej grubości warstwy izolacji dodatkowej, która nie spełnia jeszcze wymagania oporu minimalnego (U<0,2 m2*K/W) – 12 cm 

• wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania oporu cieplnego U <0,2 (m2K)/W) – 14 cm 

• wariant 3: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 2 – 16 cm 
Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 

 
Ściana zewnętrzna( kom+sanitariaty) 
Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bez spoinową z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodności (W/mK): 0,031 
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 

• wariant 1: o maksymalnej grubości warstwy izolacji dodatkowej, która nie spełnia jeszcze wymagania oporu minimalnego (R<5 m2*K/W) WT2021 – 12 cm 

• wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania oporu cieplnego R ≥ 5,0 (m2K)/W) – 14 cm 

• wariant 3: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 2 – 16 cm 
Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 

 
Dach - szkoła 
Przewiduje się ocieplenie dachu styropapą o współczynniku przewodności λ=0,04 W/mK. Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 

• wariant 1: o maksymalnej grubości warstwy izolacji dodatkowej, która nie spełnia jeszcze wymagania maksymalnego (U<0,15/ m2*K) – 10 cm 

• wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania (U<0,15/ m2*K) – 12 cm 

• wariant 3: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 2 - 14 cm 
Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 

 
Dach - sala gimnastyczna 
Przewiduje się ocieplenie dachu styropapą o współczynniku przewodności λ=0,04 W/mK. Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 

• wariant 1: o maksymalnej grubości warstwy izolacji dodatkowej, która nie spełnia jeszcze wymagania maksymalnego (U<0,15/ m2*K) – 12 cm 

• wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania (U<0,15/ m2*K) -14 cm 

• wariant 3: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 2 – 16 cm 
Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 
 
Ściana w gruncie 
Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bezspoinową z użyciem styroduru o współczynniku przewodności (W/mK): 0,032 wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej 
Rozpatruje się 3 warianty różniące sięgrubością warstwy izolacji termicznej: 

• wariant 1: o maksymalnej grubości warstwy izolacji dodatkowej, która nie spełnia jeszcze wymagania oporu minimalnego (R<5 m2*K/W) WT2021 – 10 cm 
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• wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania oporu cieplnego R ≥ 5,0 (m2K)/W) – 12 cm 

• wariant 3: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 2 – 14 cm 
Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 

 
Nawiewniki w pokojach i salach 
Usprawnienie obejmuje wprowadzenie nawiewników do okien istniejących. Rozpatruje się 2 warianty : 

• wariant 1: nawiewniki automatyczne lub higrosterowane 

• wariant 2: nawiewniki ręczne 
Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 1 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 

 
Nawiewniki w sali gimnastycznej 
Usprawnienie obejmuje wprowadzenie nawiewników do okien istniejących. Rozpatruje się 2 warianty : 

• wariant 1: nawiewniki automatyczne lub higrosterowane 

• wariant 2: nawiewniki ręczne 
Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 1 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 
 
Wnioskodawca decydując się na wybór kolejnych wariantów po analizie ich efektywności technologicznej oraz finansowej. 

 
DOKUMENTY WARUNKUJĄCE WYKONANIE INWESTYCJI: 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt nie wymaga przeprowadzenia oceny środowiskowej, zakres projektu wpisuje się w działania mogące znacząco lub 
potencjalnie znacząco zagrażać środowisku naturalnemu. W dniu 21.02.2018r. Wójt Gminy Komprachcice wydał decyzje nr BGR.6220.5.2018.RJ umarzającą postępowanie 
jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania. 
- decyzja lokalizacyjna  - nie dotyczy. Projekt będzie realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
- pozwolenie wodno-prawne – nie dotyczy. Budynek Szkoły Podstawowej jest obiektem funkcjonującym, działającym, posiada niezbędne pozwolenia i zezwolenia do 
prowadzenia działalności edukacyjnej i dydaktycznej. 
- pozwoleniem na budowę. Projekt będzie realizowany w trybie zaprojektuj zabuduj – pozwolenie budowlane będzie uzyskane na etapie wykonywania dokumentacji 
technicznej dla przedmiotowej inwestycji. 
- warunki przyłączenia – nie dotyczy. Budynek Szkoły Podstawowej jest obiektem funkcjonującym, działającym, posiada niezbędne pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia 
działalności edukacyjnej i dydaktycznej. 
-Warunki przyłączenia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach (wodno- kanalizacyjne) – nie dotyczy. Budynek Szkoły Podstawowej jest obiektem 
funkcjonującym, działającym, posiada niezbędne pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia działalności edukacyjnej i dydaktycznej. 
- deklaracja Natura 2000 wraz z mapą z dnia 20.02.2018r. nr WPN.6335.21.2018.AK oświadczająca, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar 
Natura 2000 oraz deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną –  pismem nr GL.ZZŚ.3.424.15.2018.RT z dnia 22.02.2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie  poinformowało, iż wydanie deklaracji wodnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest niemożliwe, ponieważ nie mieści się ono w katalogu inwestycji, dla 
których wymagana jest ocena wodnoprawna zgodnie z art. 425 ustawy Prawo wodne. 
-przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest objęty ochroną konserwatorską.  
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STAN FORMALNO-PRAWNY NIERUCHOMOŚCI, GRUNTÓW: 
Projekt realizowany będzie na działce o numerze 201 obręb Domecko, nr księgi wieczystej: OP10/00082314/7,  właściciel: Gmina Komprachcice, 
Prawo do dysponowania powyższymi nieruchomościami wynika z prawa własności. Szerzej omówiono to w załączniku nr 7 „Oświadczenie o prawie dysponowania 
nieruchomością”. 

C.3 Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna) 

1. Proszę wskazać czy: 
a) wnioskodawca prowadzi/będzie prowadził działalność gospodarczą i jaki jest/będzie jej zakres? 
b) na jaki cel beneficjent przeznacza/będzie przekazywał środki uzyskane z prowadzonej  działalności gospodarczej?  

2. Dodatkowo należy przeprowadzić test pomocy publicznej odnoszący się do poniższych warunków: 
a) transfer środków publicznych, 
b) korzyść ekonomiczna, 
c) selektywność, 
d) wpływ na konkurencję, 
e) wpływ na wymianę handlową. 

3. Ponadto w celu ustalenia czy dane wsparcie przyznawane w związku ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym stanowi lub nie stanowi 
pomocy publicznej należy odnieść się do następujących kryteriów: 
a) przedsiębiorstwo jest zobowiązane do świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym i ją wykonuje, a jednocześnie usługa ta jest jasno 

zdefiniowana;  
b) w celu uniknięcia przyznania korzyści ekonomicznej, która może faworyzować wybrane przedsiębiorstwo w stosunku do konkurencji, parametry na 

podstawie których ustala się rekompensatę powinny być określone obiektywnie i transparentnie zanim nastąpi nałożenie zobowiązania do 
świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym;  

c) rekompensata nie może przekroczyć kosztów poniesionych w związku z realizacją usługi w ogólnym interesie gospodarczym z uwzględnieniem 
wpływów z tej usługi oraz rozsądnego zysku;  

d) jeżeli przedsiębiorstwo nie zostało wybrane zgodnie z procedurami zamówień publicznych gwarantującymi, że usługa będzie zapewniona po 
najmniejszym koszcie dla społeczności, rekompensata nie może przekraczać kosztów, jakie poniosłoby typowe przedsiębiorstwo, dobrze zarządzane i 
odpowiednio wyposażone do realizacji usługi w ogólnym interesie gospodarczym, z uwzględnieniem wpływów generowanych przez usługę i 
rozsądnego zysku. 

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Analizując możliwość wystąpienia w projekcie pomocy publicznej, dokonano analizy założeń przedsięwzięcia pod kątem każdego z niżej 
opisanych warunków, zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W wyniku dokonanego testu pomocy publicznej 
stwierdzono: 
 

a) TRANSFER ŚRODKÓW PUBLICZNYCH – TAK 
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W ramach przesłanki dotyczącej źródła środków pomocowych, stwierdzono przyznanie ich przez państwową jednostkę publiczną, w związku z 
czym kryterium pochodzenia dofinansowania należy uznać za spełnione.  
 

a) KORZYŚĆ EKONOMICZNA – TAK   
Analiza preferencyjnego przysporzenia w efekcie realizacji projektu, względem warunków rynkowych, potwierdziła jego wystąpienie. Wynika ono 
z racji, że przyznanie środków na rynku finansowym na analogicznych zasadach jak w projekcie, nie byłoby aktualnie możliwe. 
 

b) SELEKTYWNOŚĆ – TAK  
Kryterium selektywności wynika już z samego charakteru konkursu i zasad ubiegania się o wsparcie finansowe. Skierowane jest ono bowiem do 
konkretnych typów odbiorców i na ściśle wskazane rodzaje projektów. W związku z tym, kryterium uprzywilejowania należy uznać za spełnione. 
 

c) WPŁYW NA KONKURENCJĘ – NIE 
Wnioskodawca otrzyma wsparcie na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w związku z czym inwestycja nie będzie miała 
potencjalnego wpływu na handel między Państwami członkowskimi gdyż powstała infrastruktura będzie przeznaczona dla mieszkańców Gminy – 
dzieci uczących się w Szkole oraz osób pracujących w niej.  Do tej pory z budynku korzystali tylko mieszkańcy Gminy, jest to inwestycja w obiekt 
użyteczności publicznej, korzystanie z niej odbywa się na zasadzie nieodpłatnej.  
 

d) WPŁYW NA WYMIANĘ HANDLOWĄ – NIE  
Inwestycja nie będzie miała potencjalnego wpływu na handel między państwami członkowskimi gdyż projekt polega na poddaniu 
termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku. Planowana inwestycja nie przyciągnie gości z zagranicy. W związku z 
powyższym nie  jest  prawdopodobne,  aby  pomoc  taka  wpłynęła  na  handel  pomiędzy  państwami członkowskimi. 
Transfer zasobów nie ma wpływu na wymianę między krajami członkowskimi, ponieważ działalność beneficjenta jest działalnością lokalną i nie 
wpływa na handel między krajami członkowskimi. Do tej pory ze szkoły korzystali tylko mieszkańcy Gminy Komprachcice. W związku z powyższym 
nie zachodzi czynnik wpływ na wymianę handlową. 
 
Beneficjent projektu: w przypadku przyznania dofinansowania na przedmiotowy projekt, beneficjentem będzie Gmina Komprachcice. Charakter 
projektu jest lokalny, polega na termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku, która wpłynie znacząco na mieszkańców obszaru 
oraz podmioty działające na rzecz promocji zachowania czystego powietrza i środowiska naturalnego.  Beneficjentem wsparcia będzie jednostka 
samorządu terytorialnego, będąca jednocześnie właścicielem terenu. Gmina Komprachcice, realizując przedmiotowy projekt, realizuje 
jednocześnie zadania należące wyłącznie do kompetencji władz publicznych, wynikające z przepisów prawa i stanowiące tym samym 
prerogatywę państwa. Zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne gminy obejmują m. in. sprawy: 
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1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 
2) 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. 
Wykonawca: podmiot odpowiedzialny za wykonanie prac inwestycyjnych, zostanie wybrany przez Wnioskodawcę w toku otwartej, przejrzystej, 
odpowiednio upublicznionej, niedyskryminacyjnej i bezwarunkowej procedury przetargowej, zgodnie z zasadami dyrektyw dotyczących 
udzielania zamówień publicznych. Wykonawca ograniczy się do przeprowadzenia prac związanych z głęboką termomodernizacją. Działalność 
wyłonionego wykonawcy nie będzie wiązać z wykorzystaniem uzbrojonego terenu do prowadzenia własnej działalności.  
 
Operator: podmiot odpowiedzialny za obiekt to Publiczna Szkoła Podstawowa. Jest to jednostka organizacyjna Gminy. 
 
Odbiorcy końcowi: bezpośrednią grupę docelową projektu stanowią: mieszkańcy obszaru na którym będzie realizowany projekt, mieszkańcy 
Gminy Komprachcice, Domecka, uczniowie i pracownicy szkoły. Do kolejnych odbiorców należy: sama Gmina Komprachcice, pozostałe gminy, 
które będą chciały wziąć przykład z dobrych praktyk Gminy Komprachcice oraz podmioty zajmujące się edukacją, m.in. w zakresie środowiska 
naturalnego, ekologii, takie jak Gminna Biblioteka Publiczna lub Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach. 
 
W związku z powyższymi wyjaśnieniami uznano, iż nie są spełnione przesłanki „wpływ na konkurencję” i „wpływ na wymianę handlową”. 
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D. Analiza popytu oraz opcji. 

D.1 Analiza popytu 

Proszę o zidentyfikowanie i ilościowe określenie społecznego zapotrzebowania na realizacje przedmiotowej inwestycji. W analizie proszę uwzględnić zarówno 
bieżący (w oparciu o aktualne dane) jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). 
Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii 
bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może 
wystąpić w wyniku realizacji inwestycji). Poniżej proszę przedstawić ogólne założenia dla przedmiotowej analizy. Właściwa analiza popytu prezentowana jest  
w załączniku do SWI. 

Społeczne zapotrzebowanie na inwestycję: 

W skład Gminy Komprachcice wchodzi 7 sołectw: Domecko, Dziekaństwo, Komprachcice, Ochodze, Osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno. 
Projekt będzie realizowany w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Komprachcice, w sołectwie Domecko. Gmina Komprachcice znajduje 
się w Aglomeracji Opolskiej. 

Rysunek 1 Lokalizacja projektu – powiat opolski na tle województwa 
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Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie gminy.pl. 

Rysunek 2 Lokalizacja projektu: powiat opolski – Gmina Komprachcice 
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Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie gminy.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3 Lokalizacja Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku, gmina Komprachcice. 
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Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie google.maps.pl 

 
Społeczne zapotrzebowanie na realizacje przedmiotowej inwestycji. 
Wskaźniki demograficzne i gospodarcze obrazują zmiany zachodzące na analizowanym obszarze i umożliwiają ocenę zapotrzebowania  społecznego na inwestycje. Inwestycje 

o charakterze infrastrukturalnym – termomodernizacyjnym, mogą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, ekonomię i gospodarkę obszaru, na którym się znajdują. 

W 2016 roku liczba ludności powiatu opolskiego stanowiła 6,1% ludności województwa opolskiego (60 586 osób).  
 

Tabela 2 Liczba mieszkańców w gminie Komprachcice w odniesieniu do danych powiatu, województwa i całego kraju w latach 2011-2016. 



 

30 
 

Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

POLSKA 38 538 447 38 533 299 38 495 659 38 478 602 38 437 239 38 426809 

OPOLSKIE 1 013 950 1 010 203 1 004 416 1 000 858 996 011 994 489 

Powiat opolski 62 603 62 244 61 803 61 542 60 964 60 586 

Gmina Komprachcice 11 015 11 102 11 092 11 093 11 111 11 199 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych BDL GUS. 
 

Jak pokazują powyższe dane w powiecie opolskim widoczny jest odpływ mieszkańców, natomiast w Gminie Komprachcice notowany jest wzrost od 2011 roku 
(nie licząc spadku w 2013 roku). Jest to spowodowane napływem mieszkańców, dla których Gmina Komprachcice stała się miejscem zamieszkania a powiat 
opolski oraz Opole – miejscem pracy zawodowej. 
 

Tabela 3 Saldo migracji Gminy Komprachcice w odniesieniu do danych powiatu, województwa i całego kraju w latach 2011-2016 

Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

POLSKA -4 334 -6 617 -19 904 -15 750 bd 1 505 

OPOLSKIE -2 258 -2 173 -3 331 -2 260 -810 -1 370 

Powiat opolski -265 -277 -286 -211 -226 -202 

Gmina Komprachcice 105 68 27 26 86 45 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych BDL GUS. 

 
Dane powyżej potwierdzają dodatnie saldo migracji w Gminie Komprachcice od 2011 roku. Wartości wahają się od 26 do 105, niemniej jednak są one 
dodatnie. Natomiast w województwie opolskim oraz powiecie opolskim zanotowano odpływ mieszkańców. Można powiedzieć, że od kilku lat gmina 
Komprachcice, podobnie jak inne gminy powiatu opolskiego, pełni funkcję „sypialni” dla miasta Opola. 
 
Na liczbę ludności ma także wpływ przyrost naturalny. 
 
 

Tabela 4 Przyrost naturalny w latach w Gminie Komprachcice w odniesieniu do danych powiatu, województwa i całego kraju w latach 2011-2016 
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Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

POLSKA 12 915 1 469 -17 736 -1 307 -25 613 -5 752 

OPOLSKIE -1 033 -1241 -2 040 -1 215 -2 179 -1 372 

Powiat opolski -135 -140 -217 -147 -296 -154 

Gmina Komprachcice -10 -9 2 3 -16 10 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych BDL GUS. 

 
W powiecie opolskim w okresie 2011 do 2016 roku przyrost naturalny był ujemny. W 2016 roku zanotowano mocny spadek. W Gminie Komprachcice w latach 
2011, 2012 oraz 2015 przyrost naturalny jest ujemny, natomiast w 2013, 2014 oraz w 2016 był dodatni.  
 

Tabela 5 Prognozy liczby ludności do 2050 roku w Polsce, województwie opolski, powiecie opolskim do 2050. 

Jednostka terytorialna 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

POLSKA 38 137 804 37 741 462 37 185 073 36 476 771 35 668 232 34 817 385 33 950 569 

OPOLSKIE 966 624 935 850 902 020 865 144 825 815 785 238 744 575 

Powiat opolski 59 053 56 996 54 790 52 372 49 738 46 966 44 152 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie polskawliczbach.pl 

 
Jednym z czynników przyczyniających się do dużej emisji CO2 to przedsiębiorstwa. Poniżej przygotowano zestawienie dotyczące liczby przedsiębiorstw w 
podziale na rodzaj prowadzonej działalności. 
 

Tabela 6 Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw w latach 2011 – 2016 z podziałem na rodzaj działalności. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 68 63 93 70 88 71 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 2 4 2 1 1 

przemysł i budownictwo 17 18 21 17 21 18 

pozostała działalność 50 43 68 51 66 52 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych BDL GUS. 
Tabela 7 Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w Gminie Komprachcice w latach 2011 – 2016 w podziale na kod PKD działalności. 
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Sekcja PKD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 1 071 1 085 1 114 1 112 1 146 1 143 

Sekcja A 49 44 43 26 29 29 

Sekcja B 0 0 0 0 0 0 

Sekcja C 108 115 115 114 116 114 

Sekcja D 0 0 1 1 1 1 

Sekcja E 3 3 3 3 3 2 

Sekcja F 180 184 186 181 179 178 

Sekcja G 287 277 287 281 285 278 

Sekcja H 56 59 51 53 53 50 

Sekcja I 20 23 26 24 24 28 

Sekcja J 24 27 27 32 36 37 

Sekcja K 37 34 36 36 36 39 

Sekcja L 21 22 20 23 23 23 

Sekcja M 94 99 107 109 114 114 

Sekcja N 24 26 30 32 38 40 

Sekcja O 10 10 10 10 10 10 

Sekcja P 22 25 28 31 35 35 

Sekcja Q 46 48 51 56 62 66 

Sekcja R 32 33 32 30 31 29 

Sekcje S i T 58 56 61 70 68 66 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych BDL GUS. 

 
Największa liczba przedsiębiorców działa w branży Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. 
 
Popyt bieżący: 
Ogrzewanie budynków na terenie gminy.  
Na terenie gminy Komprachcice nie występuje scentralizowany system ciepłowniczy. Większość potrzeb cieplnych obiektów, tak we władaniu prywatnym jak i 
komunalnym, pokrywana jest z lokalnych kotłowni, głównie węglowych. Źródła tzw. „emisji niskiej” stanowią w gminie indywidualne systemy grzewcze oraz 
niewielkie kotłownie pracujące na potrzeby zakładów produkcyjnych i budynków użyteczności publicznej. Istniejące powierzchnie użytkowe budownictwa 
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komunalnego na terenie gminy Komprachcice przedstawiono poniższej: 
 
Powierzchnie użytkowe budownictwa komunalnego na terenie gminy w podziale na sposób ogrzewania w ciągu roku: 
Budynki komunalne  

• Wegiel: 66 Mg 

• Ekogroszek: 4,5 Mg 
Budynki administracyjne 

• Węgiel: 10 Mg 

• Olej opałowy: 14 000 l 
 
Placówki służby zdrowia 

• Olej opałowy 24 000 l 
 
Domy Kultury i świetlice wiejskie 

• Olej opałowy: 42 100 l 

• Ekogroszek: 4 Mg 

• Energia elektr.: 3,6 MWh 
 
Ochotnicze Straże Pożarne 

• Gaz: 2 000 m3 

• Węgiel: 6 Mg 

• Koks: 2 Mg 

• Energia elektr.: 23,935 MWh 
 
Placówki szkolne 

• Gaz: 20 600 m3 

• Węgiel: 71 Mg, w tym PSP Domecko 41 Mg 

• Ekogroszek: 13 Mg 

• Olej opałowy: 57 700 l 
 
Przedszkola 

• Węgiel: 28,5 Mg 
Obiekty sportowe 
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• Energia elektr.: 26,1 MWh 
 
Razem lokale użyteczności publicznej: 

• Gaz: 22 600 m3 

• Węgiel: 117,5 Mg 

• Koks: 2 Mg 

• Ekogroszek: 17 Mg 

• Olej opałowy: 113 800 l 

• Energia elektr.: 53,635 MWh 
 
Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla Gminy Komprachcice  
Występujące na terenie gminy kotłownie lokalne zabezpieczają potrzeby obiektów użyteczności publicznej, w tym: szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia oraz 
Urzędu Gminy i zakładów. Zaspakajają one potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz technologii. Kotłownie te 
wykorzystują jako paliwo w zdecydowanej większości węgiel kamienny, w niewielkim stopniu wykorzystywany jest olej opałowy, gaz oraz prąd elektryczny. 
System gazowniczy 
Zaopatrzenie terenu województwa opolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego 
ciśnienia. Województwo opolskie zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów wysokiego ciśnienia ze 
strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego. Sieć dystrybucyjna niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe II0 podlegają Zakładowi 
Gazowniczemu w Opolu. Przez teren województwa opolskiego przebiega trzynaście gazociągów wysokiego ciśnienia, które zasilają siedemdziesiąt stacji 
redukcyjno-pomiarowych Igo stopnia. 
Przez teren gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia relacji: 
Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0 MPa, 
- odgałęzienie od gazociągu w kierunku SRP Opole Zachód DN 150 PN 4,0 MPa, 
- odgałęzienie od gazociągu w kierunku SRP Tułowice DN 350/200 PN 4,0 MPa 
(przewidziana modernizacja gazociągu na długości ok. 770 m), 
Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0MPa - nieczynny gazociąg. 
Na terenie gminy zlokalizowana jest stacja ochrony katodowej połączona kablem ziemnym z gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław 
DN 350 PN 4,0 MPa. W 2007 r. rozpoczęła się budowa sieci gazowej w sołectwie Chmielowice prowadzona przez Zakład Gazowniczy Opole. Obecnie gaz 
ziemny jest doprowadzony do Chmielowic, Osin, Komprachcic, Polskiej Nowej Wsi, Wawelna. Na obecną chwilę funkcjonuje 273 przyłączy, gaz 
wykorzystywany jest w dużej mierze do ogrzewania domów, c.w.u oraz do przygotowywania posiłków. W najbliższych latach nie planuje się doprowadzenia 
sieci gazowej do kolejnych miejscowości, możliwe są natomiast podłączenia mieszkańców do istniejącej sieci gazowej. 
 
Charakterystyka niskiej emisji na terenie Gminy Komprachcice 
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Tabela 8 Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2014 

Strefa SO2 NO2 C6H CO O3 (1) O3 (2) PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 

Strefa 
opolska 

A A A A A D2 C A A A A C C 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komprachcice. 
 

Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2014 rok” w województwie opolskim i klasyfikacji stref województwa opolskiego w 2014 r.” obszar Gminy 
Komprachcice w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

• wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, O3, Pb, As, Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów substancji C6H6, PM10, B(a)P, PM2,5 oraz do klasy D2 ze względu na poziom O3 (2), 

• wg kryterium ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze względu poziom O3 oraz klasę D2 ze względu na poziomO3. 
Część obszaru Gminy Komprachcice (ok. 8,24 km2) według obecnego Programu Ochrony powietrza dla strefy opolskiej (Program Ochrony powietrza dla strefy 
opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań 
krótkoterminowych) należy do obszarów w których zanotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń PM10 i PM2,5 w powietrzu, 
wobec czego zostały określone cele w zakresie redukcji zanieczyszczeń do powietrza. 
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego w Programie Ochrony Powietrza modelowania jakości powietrza, konieczną redukcję wielkości emisji 
powierzchniowej Pyłu zawieszonego PM10 oszacowano metodą kolejnych przybliżeń. Wykonano modelowanie emisji dla roku prognozy 2020. Dla Gminy 
Komprachcice wymagany stopień redukcji emisji powierzchniowej wynikający z realizacji polityki ekologicznej oraz działań naprawczych na obszarze strefy 
opolskiej powinien wynosić 20 % (różnica 2011-2020: 22,28 Mg).  
Podobnie – dla pyłu PM2,5 – wymagany stopień redukcji powinien wynosić 20 % (różnica 2011-2020: 21,99 Mg). 
Dla benzo(a)pirenu – wymagany stopień redukcji powinien wynosić 20 % (różnica 2011-2020: 0,01308 Mg). 
 
Inwentaryzacja emisji 
 

Tabela 9 Wskaźniki emisji przyjęte do obliczeń wielkości emisji 
 

Rodzaj nośnika 
energii 

Wartość opałowa Wskaźnik emisji 
[MgCO2/MWh] 

Gaz naturalny 36,0 MJ/m3 0,202 

Olej opałowy 40,19 MJ/kg 0,279 

Węgiel 18,9 MJ/kg 0,346 

Etylina 44,3 MJ/kg 0,249 

Olej napędowy (diesel) 43,0 MJ/kg 0,267 
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Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komprachcice.  

 
Energia i emisja w lokalach komunalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych zarządzanych przez gminę - zestawienie. 
 
 

Tabela 10 Energia i emisja w lokalach komunalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych zarządzanych przez gminę - zestawienie. 

TYP LOKALU NOŚNIK ENERGII ILOŚĆ PALIWA ENERGIA [MWh] Emisja [MgCO2] 

Lokale komunalne Węgiel kamienny 66 Mg 346,53 119,90 

Ekogroszek 4,5 Mg 30,0 10,38 

Budynki użyteczności publicznej Węgiel kamienny 117,5 Mg 616,92 213,46 

Ekogroszek 17 Mg 113,34 39,22 

Olej opałowy 113 800 l 1 067,26 297,77 

Energia elektryczna 53,635 MWh 53,64 52,67 

Gaz ziemny 22 600 m3 226,02 45,66 

RAZEM 2 453,71 779,04 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komprachcice.  

 
 
Łącznie w lokalach komunalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy zużywane jest 2 453,71 MWh zużytkowanej energii, a w efekcie 
wyliczona emisja CO2 wynosi 779,04 Mg CO2/rok. 
 
Energia i emisja ze środków transportu na terenie gminy. 
Łącznie dla pojazdów osobowych: wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 66 142,8 MWh, a odpowiadająca emisja CO2 16 678,1 Mg CO2/rok. 
Łącznie dla pojazdów ciężarowych i autobusów: wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 66 941 MWh, a odpowiadająca emisja CO2 17 603,95 Mg 
CO2/rok. Łącznie dla pojazdów samochodowych: wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 133 083,8 MWh, a odpowiadająca emisja CO2 34 282,05 
Mg CO2/rok. 
Emisja niezorganizowana 
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest także rolnictwo i hodowla zwierząt, głównie w zakresie pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5) oraz amoniaku. 
Emisja pochodzi zarówno z upraw, jak i z użytkowania maszyn rolniczych. Zauważalny jest wysoki poziom mechanizacji rolnictwa w gminie, który świadczy o 

LPG 47,3 MJ/kg 0,227 

Energia elektryczna - 0,982 

Źródła odnawialne (różne) 0,00 
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wysokiej kulturze rolnej. Oszacowanie wielkości emisji jest jednakże trudne, tak i jak jej ograniczenie. Łącznie dla emisji niezorganizowanej wartość 
wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 5 204,85 MWh, a odpowiadająca emisja CO2 1 389,56 Mg CO2/rok. 
 
Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie Gminy 
Część energii wykorzystywanej w gminie Komprachcice jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych (OZE), w tym przede wszystkim z energii słonecznej, energii 
otoczenia (pompy ciepła). Są one zainstalowane: 
Kolektory słoneczne 
Obecnie kolektory słoneczne słoneczne są wykorzystywane w PP Gimnazjum w Komprachcicach. Stanowi je zespół 3 kolektorów słonecznych, ogrzewających 
c.w.u na potrzeby gimnazjum w Komprachcicach. o łącznej powierzchni 5,4 m2, pozwalający na uzyskanie ok. 19 MWh energii w ciągu roku. 
W najbliższych latach gmina nie planuje wykonania nowych instalacji na obiektach będących własnością Gminy Komprachcice (ewentualne przyszłe projekty 
instalacji wykorzystujących OZE uzależnione są głownie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, jeżeli takowe się pojawią w kolejnych latach). 
Mieszkańcy gminy w nielicznych przypadkach posiadają kolektory słoneczne na własnych budynkach, głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Szacowana energia uzyskiwana obecnie przez mieszkańców to ok. 214 MWh. Z obecnych szacunków wynika, iż corocznie instalowanych jest ok. 10 do 15 
nowych zespołów kolektorów słonecznych na obiektach prywatnych. Zakładając, że powyższa tendencja zostanie utrzymana w kolejnych latach, 
przewidywana do pozyskania w kolejnych latach energia z tego źródła to ok. 72 MWh/rok. Roczny wzrost wykorzystania OZE szacowany jest na ok. 0,32 % (w 
odniesieniu do całkowitej energii finalnej w gminie w 2020 roku). 
Pompy ciepła 
Nielicznie, właściciele prywatnych posesji (ze względu na to, że pompy ciepła stanowią własność osób fizycznych, gmina nie posiada informacji nt. ich ilości 
oraz wielkości wykorzystywanej energii). 
Udział procentowy wykorzystywanej energii odnawialnej w odniesieniu do łącznej energii wykorzystywanej na terenie gminy jest obecnie niewielki, na 
poziomie setnych części procenta. 
 
 

Tabela 11 Łączne użycie energii i związana z tym emisja CO2 wyliczone na podstawie danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 Zużycie energii 

[MWh/rok] 
Emisja CO2 
[MhCO2/rok] 

Udział emisji CO2 w 
emisji ogółem [%] 

Razem 206 489,81 64 583,90  

Razem emisja na którą gmina ma wpływ 3 118,52 1 273,28 2,0 

Razem – emisja na która gmina ma 
wpływ pośredni 

131 890,25 44 697,16 69,2 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komprachcice 
 
Przyszły popyt: 
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Czynniki wpływające na przyszły popyt: 
 
Na korzyść czystego powietrza wpływają następujące czynniki: 

• zwiększająca się świadomość dotycząca zanieczyszczenia wytwarzanego przez ludzi, 

• zwiększanie się inwestycji w poprawę środowiska, 

• stałe działania termomodernizacyjne budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, 

• polityka prośrodowiskowa, nastawiona na poprawę środowiska naturalnego, jego ochronę a w tym także czystego powietrza, 

• nowe technologie, coraz większa popularność samochodów hybrydowych oraz elektrycznych, 

• „ekologiczne” zmiany w prawie krajowym. 
 
Na niekorzyść, mniejszą liczbę potencjalnych użytkowników działają: 

• niechęć części społeczeństwa spowodowana brakiem wiedzy, nieświadomością, niskim wykształceniem, 

• duże koszty zmiany źródeł ciepła i energii dla pojedynczych gospodarstw domowych, budynków mieszkalnych, co wiąże się z odwlekaniem decyzji o 
ich zmianie, 

• duże koszty prac termomodernizacyjnych powodujących wydłużenie się czasu realizacji prac termomodernizacyjnych, 

• długotrwały proces, którego efekty mogą nastąpić dopiero po wielu latach i po licznych zmianach, 

• konieczność wprowadzania wielu zmian na wielu różnych polach i sektorach aby powstał zauważalny efekt. 
 

Prognoza emisji CO2 z obszaru Gminy Komprachcice. 
 
Na dynamikę rozwoju Gminy wpływają m.in. 

• zmiany demograficzne, 

• rozwój i zmiany zabudowy mieszkaniowej, 

• rozwój i zmiany sektora handlu, usług, przedsiębiorstw przemysłowych, 

• rozwiązania komunikacyjne w Gminie oraz ruch tranzytowy. 
Na potrzeby PGN przeanalizowano m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i inne opracowania gminne. Na tej podstawie 
przyjęto założenia do celów prognozowania zużycia energii na rok 2020: 

• brak wyraźnego wzrostu zainteresowania dużymi inwestycjami na terenie gminy; 

• nieznaczny wzrost liczby ludności, 

• przyrost nowych powierzchni mieszkalnych, 

• działania termomodernizacyjne będą prowadzone w sposób ciągły, w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców, 

• spadek w zakresie zużycia energii i emisji w segmencie samorządowym, 

• wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej – zakłada się pełne wdrożenie i egzekucję celów wynikających z 
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dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej (przyjętej we wrześniu 2012 roku) oraz dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej 
budynków (tzw. EPBD); 

• naturalnego trendu wymiany sprzętu AGD, RTV i ITC – przyjęto, że użytkowany sprzęt będzie stopniowo wymieniany na bardziej efektywny, 

• wdrożenia nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji w OZE – założono, że na skutek proponowanych systemów 
wsparcia znacznie wzrośnie udział energii elektrycznej wytwarzanej w indywidualnych źródłach, przez co spadnie zapotrzebowanie na energię 
elektryczną z sieci krajowej. 

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wzrastać. Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju 
gminy dla potrzeb opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęto wzrost zużycia tego nośnika do 2020 r. na poziomie ok. 2 %. Jedynie w sektorze 
mieszkalnictwa i obiektów komunalnych przyjęto spadek o 3 %. Założono także zmiany w strukturze paliwowej zakładając spadek zużycia paliwa węglowego. 
Według zakładanej prognozy łączne zużycie energii w Gminie w roku 2020 spadnie do wartości 205 232,50 MWh. Przedstawiono zużycie energii w podziale na 
poszczególne sektory odbiorców.  
 
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Komprachcice. 
W odniesieniu się do możliwości wykorzystania energii odnawialnych na obszarze gminy – niestety są one niewielkie: 

• w zakresie energii słonecznej: obecnie nielicznie wykorzystywane są przez mieszkańców kolektory słoneczne (do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej) oraz panele fotowoltaiczne. W zakresie wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy istnieje duży potencjał, wielu mieszkańców 
byłoby skłonnych zainstalować kolektory słoneczne do podgrzewania c.w.u., jednakże przeszkodę stanowią zbyt wysokie koszty zakupu urządzeń i 
samej instalacji. Wprowadzane zachęty finansowe w postaci dotacji czy innego wsparcia, dadzą impuls do przeprowadzania dalszych instalacji. 

• w zakresie energii spadku wód: nie funkcjonują małe elektrownie wodne, potencjał do wykorzystania jest znikomy, ze względu na niekorzystne pod 
tym względem ukształtowanie terenu (głównie tereny płaskie, brak spadków), 

• energia wiatru: obecnie na terenie Gminy Komprachcice nie pracuje żadna siłownia wiatrowa, w planach zagospodarowania przestrzennego nie 
wyznaczono terenów pod lokalizację farm wiatrowych, 

• energia geotermalna: na terenie Gminy Komprachcice energia geotermalna nie jest wykorzystywana, nie prowadzono rozpoznania głębokich 
zbiorników geotermalnych ze względu na wysokie koszty takich badań, 

• energia biomasy: położenie i gospodarka rolna gminy stwarzają potencjalne możliwości wykorzystania zrębków drewna i słomy do celów 
energetycznych, dlatego też proponuje się wykorzystanie biomasy w małych i średnich kotłowniach, z których zasilane mogą być obiekty mieszkalne, 
użyteczności publicznej lub produkcyjne. W przypadku występowania w gospodarstwach rolnych niewykorzystanego potencjału słomy proponuje się 
jej użytkowanie lokalnie do celów grzewczych. Podstawowym kierunkiem wykorzystania energetycznego biomasy jest jej spalanie w produkcji ciepła 
technologicznego oraz dla potrzeb bytowych. Spalanie słomy obecnie wykorzystuje się głównie do ogrzewania obiektów szklarniowych i suszenia zbóż 
i takie wykorzystanie należy sugerować w przyszłości. 

• energia otoczenia: wykorzystanie pomp ciepła (powietrzne, z wymiennikiem gruntowym), choć charakteryzują się one dużymi kosztami 
inwestycyjnym, staje się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300 – 400 %. Na terenie Gminy 
Komprachcice pompy ciepła są wykorzystywane obecnie w niewielkim stopniu, głównie przez prywatnych użytkowników do ogrzewania domów 
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mieszkalnych. 
Reasumując – na terenie gminy istnieją realne możliwości do wykorzystania dwóch rodzajów energii odnawialnej: energii słońca i biomasy, w tym kierunku 
powinny też pójść działania samorządu i mieszkańców zmierzające do większego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 

Tabela 12 Zestawienie zmiany zapotrzebowania na energię w roku 2013 i 2020. 

Lp. Grupa odbiorców Energia finalna w 
2013 

Energia finalna w 
2020 

Zmiana względem 
2013 

[MWh/rok] [MWh/rok] [%] 

1. Budownictwo mieszkaniowe 64 833,97 63 860,97 -1,5 

2. Budynki i obiekty użyteczności publicznej, lokale 
komunalne 

3 329,39 3 045,08 -8,54 

3. Przedsiębiorstwa, handel, usługi 37,80 37,80 0 

4. Emisja liniowa razem 133 083,80 133 083,80 0 

5. Emisja niezorganizowana 5 204,85 5 204,85 0 

SUMA: 206 489,81 205 232,50 -0,78 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komprachcice. 
 
 
Popyt w scenariuszu bezinwestycyjnym: 
 
Bazując na powyższych informacjach i analizach własnych w PGN przyjęto zmiany w zapotrzebowaniu na energię finalną dla roku 2020 jak poniżej: 

• mieszkalnictwo – spadek zużycia o ok. 1,50 %; 

• przedsiębiorstwa, handel, usługi, – bez znaczących zmian, 

• emisja niezorganizowana – bez znaczących zmian, 

• obiekty użyteczności publicznej – spadek zużycia o ok. 8,5 %; 

• energia elektryczna – spadek o ok. 2,7 %, 

• transport – biorąc pod uwagę z jednej strony wzrost liczby pojazdów, a z kolejnych systematyczną poprawę parametrów emisyjnych pojazdów oraz 
zmianę jakości paliw, stosowanych powszechnie w silnikach spalinowych, co wpłynie w istotny sposób na wielkość emisji zanieczyszczeń – przyjęto 
założenie braku znaczących zmian. 

 
Przewiduje się, że w latach 2013–2020 wielkość zużycia energii finalnej na terenie Gminy spadnie o ok. 0,78 % (w stosunku do budownictwa indywidualnego i 
komunalnego o 1,84 %). Będzie to wynikać z tego, że działania racjonalizujące zużycie energii realizowane zgodnie z przyjętym scenariuszem przez samorząd 
lokalny oraz prywatnych użytkowników energii będą rekompensować zwiększone zużycie energii wynikające z rozwoju Gminy. Największy spadek zużycia 
energii dotyczy obiektów użyteczności publicznej, należy odnotować także zmniejszenie zużycia energii w grupie sektora mieszkalnictwa. Sektor obiektów 
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użyteczności publicznej ma stanowić przykład dla społeczeństwa i dawać pozytywne wzorce do naśladowania dla działań związanych z wdrażaniem gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie Gminy. 
 
Popyt ze scenariuszem inwestycyjnym: 
 
W celu ograniczenia emisji ze źródeł liniowych (pochodzącej głownie z ruchu pojazdów) poza działaniami wynikającymi wprost z ograniczenia ruchu i spalania 
w silnikach spalinowych, proponuje się następujące działania dodatkowe: 

• poprawę stanu technicznego dróg istniejących – remont istniejących dróg oraz utwardzenie dróg w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi, 

• wyprowadzenie części ruchu samochodowego (szczególnie tranzytowego) poza obszar gminy, 

• działania polegające na ograniczeniu emisji wtórnej pyłu poprzez odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni (czyli poprzez czyszczenie metodą 
mokrą przy odpowiednich warunkach meteorologicznych), przy czym działania polegające na utrzymaniu czystości nawierzchni dróg należy realizować 
z częstotliwością zależną od panujących warunków pogodowych. 

System komunikacyjny, funkcjonujący na terenie gminy, w oczywisty sposób wpływa na stan sanitarny powietrza. W największym stopniu uzależniony on jest 
od natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych, głównie na trasach tranzytowych oraz drogach powiatowych. 
W zakresie zmian wielkości emisji ze źródeł liniowych powinno się uwzględnić przepisy prawne dotyczące parametrów emisyjnych pojazdów, tj. zmian 
technicznych rozwiązań stosowanych w pojazdach. 
Od 1 października 2006 r. wszystkie nowe rejestrowane pojazdy muszą spełniać normę Euro 4, od 1 października 2009 r. – normę Euro 5. Różnice między 
wymaganiami dotyczącymi emisji spalin określonymi w normie Euro 3, a zawartymi w normie Euro 4, Euro 5 i Euro 6 są znaczne. 
Dopuszczalna emisja cząstek stałych jest ciągle zmniejszana, a jej wielkość zależy od kategorii pojazdu: 

• dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych o masie ≤ 1 305 kg – od 0,05 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6), 

• dla samochodów dostawczych o masie 1 305 kg – 1 760 kg – od 0,07 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6), 

• dla samochodów dostawczych o masie > 1 760 kg – od 0,1 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6),  

• dla autobusów i pojazdów ciężkich – od 0,1 g/kWh (Euro 3) do 0,02 g/kWh (Euro 6). 
Oznacza to ograniczenie emisji cząstek stałych o nie mniej niż 80 %.  
W celu redukcji emisji ze źródeł liniowych należy kontynuować działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących. 
Należy zwrócić uwagę, że obniżenie emisji wynikające z wprowadzenia norm Euro będzie kompensowane poprzez wzrost natężenia ruchu pojazdów. 
Według obliczeń dokonanych na potrzeby prognoz jakości powietrza (w POP dla strefy opolskiej), poprawa parametrów emisyjnych pojazdów oraz poprawa 
parametrów technicznych dróg i ulic doprowadzi do zmniejszenia się emisji liniowej: 

• o 15 % – tzw. emisji spalinowej, tj. wynikającej ze spalania paliw, 

• o 30 % – emisji pozaspalinowej i wtórnej. 
Sugeruje się zdecydowane dążenie do rozwoju alternatywnych środków komunikacji (tworzenie systemu ścieżek rowerowych, zwiększenie udziału w ruchu 
komunikacyjnym transportu zbiorowego, opartego na nowym, ekologicznym taborze). 
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Gmina planuje i organizuje zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa. Z zasad polityki 
energetycznej państwa wynikają cele planowania energetycznego na terenie gminy: 

• koordynacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 

• zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

• otwieranie lokalnego rynku energii na konkurencję, 

• oszczędne i racjonalne zużycie paliw i energii, 

• poprawa jakości środowiska. 
 
Realizacja projektu przyczyni się, będzie jednym z elementów całego procesu termomodernizacji i zmian zachodzących w gminie w celu poprawy jakości 
powietrza do osiągnięcia następujących wskaźników, zaplanowanych, zakładanych do roku 2020 (dzięki wszystkim działaniom termomodernizacyjnym 
przewidzianym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komprachcice: 

• redukcja emisji CO2 o 2,74 % (1 798,35 Mg CO2), 

• ograniczenie zużycia energii finalnej o 0,78 % (1 619,01 MWh) (1,84 % w odniesieniu do obiektów komunalnych i budynków mieszkalnych), 

• wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o ok. 0,32 % (72 MWh/rok). 
 
Bieżące oraz przyszłe zapotrzebowanie inwestycji na zasoby: 
Dzięki realizacji projektu zmniejszy się zapotrzebowanie na węgiel potrzebny do wytworzenia ciepła. Zmniejszy się także zapotrzebowanie na ciepło – dzięki 
termomodernizacji budynku. Projekt będzie wykazywał zapotrzebowanie na gaz dzięki instalacji kotła gazowego (zmiana z kotła węglowego). Zamontowana 
zostanie kotłownia gazowa 2x60kW.  Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację wyniesie 145662,81 kWh/rok. 
Projekt nie wykazuje większego zapotrzebowania na zasoby ludzkie. Projekt wykazuje zapotrzebowanie na zasoby techniczne takie jak panele fotowoltaiczne, 
materiały ocieplające, gaz.  
 
Przewidywany rozwój infrastruktury: 
Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie mogła być rozwijana o dalsze elementy odnawialnych źródeł energii.  
 
Efekt sieciowy: 
Efekt sieciowy może wystąpić w przypadku przedmiotowego projektu. Gmina Komprachcice w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje liczne inwestycje 
w termomodernizację budynków użyteczności publicznej, m.in.:  
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach – termomodernizacja, wymiana dachu i instalacji wewnętrznej. 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku – termomodernizacja. 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie – termomodernizacja i wymiana dachu. 
4. Sukcesywna termomodernizacja pozostałych jednostek oświatowych – 5 szt. 
5. Ośrodek Zdrowia – termomodernizacja. 
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6. Samorządowy Ośrodek Kultury – termomodernizacja. 
7. Zmiana systemu ogrzewania w PSP Komprachcice i Gimnazjum z olejowego na gazowe. 
8. Zmiana systemu ogrzewania w SOK, Ośrodku Zdrowia, Przedszkolu Publicznym i Bibliotece w Komprachcicach z olejowego na gazowe. 
9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi Nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice, na odcinku Polska Nowa Wieś - Wawelno. 
Gmina Komprachcice przewiduje także prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych. 
Wszystkie te działania przyczynią się do powstania efektu sieciowego związanego z działaniami mającymi na celu inwestycje w poprawę jakości powietrza na 
terenie Gminy. 
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D.2 Analiza opcji 

Przedmiotową analizę należy przeprowadzić w dwóch etapach: 
1. etap pierwszy - analiza strategiczna - koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym (np. odpowiada na pytanie, czy bardziej 
korzystna będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej).  Co do zasady etap ten przyjmuje formę analizy wielokryterialnej  
i opiera się na kryteriach jakościowych. 

       
Analizując przedsięwzięcie według zasad analizy strategicznej z całkowitą pewnością można stwierdzić, że nie jest możliwa budowa nowej infrastruktury. 
Problemowe rozwiązanie, które stało się przyczyną aplikowania o środki europejskie jest niedostateczna efektywność energetyczna budynku. 
Wnioskodawca przeprowadził analizę zakresu realizacji projektu. 
Wariant zerowy przewidywał zaniechanie inwestycji, co ze względu na brak realizacji celów projektu, zostało odrzucone. 
Wariant minimalny zakładał przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian piwnic, wprowadzenie 
wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników automatycznych lub higrosterowanych. 
Wariant optymalny przewiduje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian piwnic, wprowadzenie 
wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników automatycznych lub higrosterowanych, modernizację systemu grzewczego poprzez modernizację polegającą 
na wymianie starych grzejników wraz z termozaworami i odpowietrznikami automatycznymi, wymianie całej instalacji poziomej i pionowej, zastosowanie układu 
podmieszania pompowego oraz wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe. Wariant optymalny zakłada także budowę instalacji fotowoltaicznej o powierzchni ok. 
13m2 (ok.2kWp) na dachu budynku oraz system zarządzania energią. 
Dla wariantu minimalnego oraz wariantu optymalnego przeprowadzono analizę wielokryterialną opierającą się na kryteriach jakościowych. 
Wnioskodawca dokonując analizy w zakresie optymalnego kształtu projektu, przeprowadził porównanie rozważanych wariantów inwestycyjnych na etapie analizy 
wykonalności, pod kątem kryteriów jakościowych w wymiarze: 

• efektywność (wpływ zakresu inwestycji na powstałą w jej rezultacie efektywność energetyczną) – maksymalna punktacja: 4, waga: 3 

• ekonomicznym (stosunek poniesionych kosztów do osiągniętych efektów) - maksymalna punktacja: 4, waga: 2 

• środowiskowym (wpływ efektu inwestycji na poprawę stanu środowiska) - maksymalna punktacja: 4, waga: 3 

• społecznym (stopień realizacji priorytetowych potrzeb społecznych obszaru realizacji projektu) - maksymalna punktacja: 4, waga: 2 
 

Tabela 13 Analiza wielokryterialna opierająca się na kryteriach jakościowych dla wariantu inwestycyjnego minimalnego i optymalnego. 

Kryterium Waga 
wariant inwestycyjny minimalny wariant inwestycyjny optymalny 

Przyznane punkty Wynik Przyznane Wynik 
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punkty 

Efektywność rozwiązania 3 3 9 4 12 

Ekonomiczność rozwiązania 2 3 6 4 8 

Pozytywny wpływ na stan 

środowiska naturalnego 
3 3 9 4 12 

Realizacja potrzeb społecznych 2 4 8 4 12 

 SUMA: 13 32 16 44 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. 
 
Analiza wielokryterialna pod względem kryteriów jakościowych wykazała, iż bardziej optymalnym rozwiązaniem jest realizacja projektu w wariancie inwestycyjnym 
optymalnym. 
 
Dokonano także analizy pod względem opcji wdrożeniowych: 
 

Tabela 14 Analiza wielokryterialna opierająca się na kryteriach jakościowych dla opcji wdrożeniowych. 

Kryterium Waga 

Zlecenie firmie zewnętrznej 
Realizacja przez własnych 

pracowników 

Przyznane 

punkty 
Wynik 

Przyznane 

punkty 
Wynik 

Efektywność rozwiązania 3 3 9 4 12 

Ekonomiczność rozwiązania 2 3 6 4 8 

Pozytywny wpływ na stan 

środowiska naturalnego 
3 4 12 4 12 

Realizacja potrzeb społecznych 2 3 6 4 12 
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 SUMA: 13 33 16 44 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. 
 
Według analizy kryterialnej, opcja 2, realizacja projektu przez własnych pracowników jest bardziej efektywna. 
  

 

 

      

2. etap drugi - analiza rozwiązań technologicznych - na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym.  
Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych. 

       
              

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące analizy wielokryterialnej opierającej się na kryteriach jakościowych dla poszczególnych prac 
termomodernizacyjnych. 
 

Tabela 15 Analiza wielokryterialna opierającą się na kryteriach jakościowych dla poszczególnych prac termomodernizacyjnych 

Kryterium Waga 

Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna( kom+sanitariaty) 

wariant 1: o 
maksymalnej grubości 
warstwy izolacji 
dodatkowej, która nie 
spełnia jeszcze 
wymagania oporu 
minimalnego (R<5 
m2*K/W) WT2021 

wariant 2: o grubości 
izolacji o 2cm 
większej niż w 
wariancie 1 
(spełnienie 
wymagania oporu 
cieplnego R ≥ 5,0 
(m2K)/W) 
 

wariant 3: o 
grubości izolacji o 
2cm większej niż 
w wariancie 2 
 

wariant 1: o 
maksymalnej 
grubości warstwy 
izolacji 
dodatkowej, 
która nie spełnia 
jeszcze 
wymagania 
maksymalnego 
(U<0,15/ m2*K) 
 

wariant 2: o 
grubości izolacji o 
2cm większej niż 
w wariancie 1 
(spełnienie 
wymagania 
(U<0,15/ m2*K) 
 

 
 
 
wariant 3: o 
grubości izolacji o 
2cm większej niż 
w wariancie 2 
 

Przyznane 

punkty 
Wynik 

Przyznane 

punkty 
Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Przyzna

ne 

punkty 

Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Efektywność 3 3 9 4 12 3 9 3 9 4 12 3 9 
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rozwiązania 

Ekonomiczno

ść 

rozwiązania 

2 3 6 4 8 3 6 3 6 4 8 3 6 

Pozytywny 

wpływ na 

stan 

środowiska 

naturalnego 

3 3 9 4 12 3 9 3 9 4 12 3 9 

Realizacja 

potrzeb 

społecznych 

2 3 6 4 8 3 6 3 6 4 8 3 6 

 SUMA: 12 30 16 40 12 30 12 30 16 40 12 30 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. 
 
Największą liczbę punktów dla działania: ocieplenie ściany zewnętrznej uzyskał wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania oporu 
cieplnego R ≥ 5,0 (m2K)/W) a dla działania: ocieplenie: ściana zewnętrzna( kom+sanitariaty) wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie 
wymagania (U<0,15/ m2*K) wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania (U<0,15/ m2*K). 

 
Tabela 16 Analiza wielokryterialna opierającą się na kryteriach jakościowych dla poszczególnych prac termomodernizacyjnych 

Kryterium Waga 

Dach - szkoła Dach - sala gimnastyczna 
 

wariant 1: o 
maksymalnej 
grubości warstwy 
izolacji dodatkowej, 
która nie spełnia 
jeszcze wymagania 
maksymalnego 
(U<0,15/ m2*K) 

wariant 2: o grubości 
izolacji o 2cm 
większej niż w 
wariancie 1 
(spełnienie 
wymagania (U<0,15/ 
m2*K) 
 

wariant 3: o 
grubości izolacji o 
2cm większej niż 
w wariancie 2 
 

wariant 1: o 
maksymalnej 
grubości warstwy 
izolacji 
dodatkowej, 
która nie spełnia 
jeszcze 
wymagania 

wariant 2: o 
grubości izolacji o 
2cm większej niż 
w wariancie 1 
(spełnienie 
wymagania 
(U<0,15/ m2*K) 
 

wariant 3: o 
grubości izolacji o 
2cm większej niż 
w wariancie 2 
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 maksymalnego 
(U<0,15/ m2*K) 
 

Przyznane 

punkty 
Wynik 

Przyznane 

punkty 
Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Przyzna

ne 

punkty 

Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Efektywność 

rozwiązania 
3 3 9 4 12 3 9 3 9 4 12 3 9 

Ekonomiczność 

rozwiązania 
2 3 6 4 8 3 6 3 6 4 8 3 6 

Pozytywny 

wpływ na stan 

środowiska 

naturalnego 

3 3 9 4 12 3 9 3 9 4 12 3 9 

Realizacja 

potrzeb 

społecznych 

2 3 6 4 8 3 6 3 6 4 8 3 6 

 SUMA: 12 30 16 40 12 30 12 30 16 40 12 30 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. 
 
Dla działania: Dach – szkoła oraz Dach - sala gimnastyczna najwyższą liczbę punktów uzyskały warianty nr 2: (w kolejności) wariant 2: o grubości izolacji o 2cm 

większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania (U<0,15/ m2*K) i wariant 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania (U<0,15/ m2*K) 

 
Tabela 17 Analiza wielokryterialna opierającą się na kryteriach jakościowych dla poszczególnych prac termomodernizacyjnych 

Kryterium Waga 

Ściana w gruncie Nawiewniki w pokojach i salach 
Nawiewniki w sali gimnastycznej 
 

wariant 1: o 
maksymalnej 
grubości warstwy 

wariant 2: o 
grubości izolacji o 
2cm większej niż 

 

wariant 3: o 

 
 
 

wariant 2: 
nawiewniki 
ręczne 

 
 
wariant 1: 

wariant 2: 
nawiewniki 
ręczne 
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izolacji dodatkowej, 
która nie spełnia 
jeszcze wymagania 
oporu minimalnego 
(R<5 m2*K/W) 
WT2021 
 

w wariancie 1 
(spełnienie 
wymagania oporu 
cieplnego R ≥ 5,0 
(m2K)/W) 
 

grubości izolacji o 

2cm większej niż 

w wariancie 2 

wariant 1: 
nawiewniki 
automatyczne lub 
higrosterowane 
 

 nawiewniki 
automatyczne lub 
higrosterowane 
 

 

Przyznan

e punkty 
Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Przyzna

ne 

punkty 

Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Przyzn

ane 

punkty 

Wynik 

Efektywność 

rozwiązania 
3 3 9 4 12 3 9 4 12 3 9 4 12 3 9 

Ekonomiczność 

rozwiązania 
2 3 6 4 8 3 6 4 8 3 6 4 8 3 6 

Pozytywny wpływ 

na stan środowiska 

naturalnego 

3 3 9 4 12 3 9 4 12 3 9 4 12 3 9 

Realizacja potrzeb 

społecznych 
2 3 6 4 8 3 6 4 8 3 6 4 8 3 6 

 SUMA: 12 30 16 40 12 30 16 40 12 30 16 40 12 30 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. 
 
Dla zadania Ściana w gruncie największą liczbę punktów uzyskał wariant nr 2: o grubości izolacji o 2cm większej niż w wariancie 1 (spełnienie wymagania oporu cieplnego R ≥ 

5,0 (m2K)/W) a dla zadań Nawiewniki w pokojach i salach i nawiewniki w sali gimnastycznej warianty nr 1: nawiewniki automatyczne lub higrosterowane. 
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 Dopuszczalne jest zaprezentowanie przedmiotowej analizy w dodatkowym załączniku (odrębnym arkuszu excel). 

D.3 Przyjęte rozwiązanie 

Jako podsumowanie analizy wykonalności (pkt C.2), popytu oraz opcji należy przedstawić dokonany wybór przyjętego do zastosowania rozwiązania wraz  
ze stosownym uzasadnieniem.   

Reasumując powyższą analizę wariantowości należy stwierdzić, że wyłącznie zakres rzeczowy dla wariantu optymalnego obejmujący pełną, głęboką termomodernizację budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych, spowoduje wzajemne uzupełnianie się podjętych działań oraz doprowadzi do osiągnięcia celów 
projektu w pełnym wymiarze. 
 
Budynek szkoły stanowią dwa obiekty połączone łącznikiem komunikacyjnym. Na parterze jednego z nich mieści się sala gimnastyczna. Obiekt jest on częściowo podpiwniczony. 
Od strony wschodniej przylega do przedwojennego budynku szkolnego. Budynki są trzykondygnacyjne. Dachy płaskie. Stropy ceramiczne. Ściany z cegły ceramicznej, Dachy kryte 
papą na lepiku; na ociepleniu ze styropianu. 

• Powierzchnia zabudowy 890 m2 

• Kubatura budynku  8034,90 m3 

• Powierzchnia użytkowa 1258,89 m2 
 
Opcje wdrożeniowe 
Mając na względzie powyższe skutki wybranej formy wdrożenia projektu, Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie z uwzględnieniem opcji nr 2. Dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, ze względu na jego specyfikę, możliwe jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego bez konieczności włączania w jego przebieg podmiotów zewnętrznych. 

 
Opcje technologiczne 
W ramach analizy alternatywnych rozwiązań technologicznych wariantu inwestycyjnego pełnego zakresu rzeczowego rozważano po trzy opcje dla każdego elementu rozwiązania 
optymalnego. 
Ściana zewnętrzna 
Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bez spoinową z użyciem styropianu EPS 70 o współczynniku przewodności (W/mK): 0,031. Po przeprowadzonej analizie, wybrano 
wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 
Grubość izolacji 14 cm (spełnienie wymagania oporu cieplnego U <0,2 (m2K)/W). 

 
Ściana zewnętrzna( kom+sanitariaty) 
Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bez spoinową z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodności (W/mK): 0,031. Po przeprowadzonej analizie, wybrano 
wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 
Grubość izolacji 14 cm (spełnienie wymagania oporu cieplnego R ≥ 5,0 (m2K)/W). 
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Dach - szkoła 
Przewiduje się ocieplenie dachu styropapą o współczynniku przewodności λ=0,04 W/mK. Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się 
w audycie energetycznym). 
Grubość izolacji 12cm (spełnienie wymagania (U<0,15/ m2*K). 

 
Dach - sala gimnastyczna 
Przewiduje się ocieplenie dachu styropapą o współczynniku przewodności λ=0,04 W/mK. Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się 
w audycie energetycznym). 
Grubość izolacji o 14 cm (spełnienie wymagania (U<0,15/ m2*K). 

 
Ściana w gruncie 
Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bezspoinową z użyciem styroduru o współczynniku przewodności (W/mK): 0,032 wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej. Po 
przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 2 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie energetycznym). 
Grubość izolacji o 12 cm (spełnienie wymagania oporu cieplnego R ≥ 5,0 (m2K)/W). 

 
Nawiewniki w pokojach i salach 
Usprawnienie obejmuje wprowadzenie nawiewników do okien istniejących. Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 1 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie 
energetycznym). 
Nawiewniki automatyczne lub higrosterowane. 
 
Nawiewniki w sali gimnastycznej 
Usprawnienie obejmuje wprowadzenie nawiewników do okien istniejących. Po przeprowadzonej analizie, wybrano wariant 1 (informacje szczegółowe znajdują się w audycie 
energetycznym). 
Nawiewniki automatyczne lub higrosterowane. 

 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Przewiduje się demontaż  istniejącej instalacji CO i montaż nowej wg następującego zakresu: 
   
Modernizacja instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej, obejmująca swym zakresem: demontaż istniejącej instalacji CO, montaż orurowania, grzejników, 
przygrzejnikowych zaworów termostatycznych wraz z głowicami, zaworów nastawnych, zaworów odcinających, zaworów automatycznych odpowietrzających, 
regulacja instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne orurowania. 
Dane wyjściowe do technologii instalacji CO: 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa niskotemperaturowa;  
Rozprowadzające rurociągi poziome do pionów instalacji CO należy prowadzić w kanale w posadzce parteru budynku. Wymiana istniejącej instalacji CO na 
instalacje  nową wraz z wykonaniem izolacji. Przewidziany jest demontaż istniejącej instalacji, wymianę na nową. Przewiduje się rozdział pętli ogrzewania dla 
budynku szkoły i sali gimnastycznej Wykonawca powinien przed instalacją nowych grzejników dokonać przeliczenia niezbędnej ilości ciepła dla pomieszczeń i 
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dobrać odpowiednie rozmiary grzejników z uwzględnieniem miejsca montażu. 
Parametry grzejników należy dobrać do nowo zamontowanego pieca. 
Grzejniki płytowe, malowane proszkowo. Pod pionami należy wykonać zawory termostatyczne (zawory różnicy ciśnień).  
Każdy grzejnik powinien posiadać zawór termostatyczny na zasilaniu oraz zawór odcinający na powrocie. Wykonawca powinien wykonać projekt instalacji CO w 
sposób zapewniający poprawne i dostateczne ogrzanie budynku. 
 
Rozwiązania materiałowe 

• rurociągi poziome rozprowadzające w kanałach, należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych za pomocą spawania gazowego ze 
względu na duża odporność na uszkodzenia;  

• rurociągi stalowe należy zabezpieczyć  przed korozja zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 –przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa 
do malowania; 

• podłoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H -97050; 

• wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja –pokrycia 
lakierowe.  

• piony instalacji CO przewidzieć z rur polietylenowych stabilizowanych wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych ,rury przyłączeniowe do 
grzejników przewidzieć do wykonania z rur polietylenowych z osłoną antydyfuzyjną lub zastosować rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową  z 
osłoną; 

• uwzględnić rewizje do zaworów odcinających piony; 

• zastosować grzejniki stalowe płytowe typ C lub V; 

• przewidzieć rozdział pętli ogrzewania dla budynku szkoły i sali gimnastycznej; 

• zastosować zawory grzejnikowe termostatyczne i powrotne ze spustem. 
 
Przebudowa kotłowni     
Dane wyjściowe do technologii kotłowni: 
Ze względu na niską sprawność energetyczna i wyniki pomiarów ekologicznych zaleca się przebudowę kotłowni węglowej na gazowa zasilaną gazem miejskim z 
grupy Ls . Kotłownia gazowa usytuowana będzie w istniejącym budynku kotłowni węglowej. Jako źródło ciepła proponuje się kotły gazowe kondensacyjne 2x 60 
kW, moc nominalna kotłowni opalanej gazem 120 kW, ilość kotłów – 2   jednego producenta, sprawność kotła min. 80%, instalacja z pełną automatyką 
pogodową z możliwością sterowania obiegami CO  w tym  rozdział ogrzewania dla  budynku szkoły i sali gimnastycznej w węźle cieplnym zastosować układ 
podmieszania pompowego. Montaż instalacji przyłączeniowej gazu do kotłów doprowadzonej ze skrzynki gazowej zewnętrznej zamontowanej na ścianie 
kotłowni. Do zasilania kotłów doprowadzony będzie gaz ziemny.  
 
Instalacja gazowa powinna wyposażona być w:  

• główny kurek odcinający w skrzynce zewnętrznej zamontowanej na ścianie obiektu,  
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• wykonanie termomodernizacji - docieplenia budynku kotłowni, 

• kotły wyposażone w odpowiedni układ automatyki oraz sterowniki pozwalające na sterowanie ich praca zewnętrznym systemem regulacji traktowanym 
jako element Systemu Zarządzania Energią. System ten  powinien być odpowiednio zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb i możliwości obsługowych 
użytkownika,  

• Przewidzieć sterowanie kotłów na sterowanie automatyczne z możliwością programowania w cyklu dobowo-tygodniowym z regulacja pracy pomp 
grzewczych i zaworów trójdrogowych, 

• dostosowanie instalacji nawiewno-wywiewnej dla wymogów kotłowni gazowej, 

• wykonać  montaż węzła kominowego, 

• kotły powinny spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego. 
 

Instalacja paneli fotowoltaicznych (PV). 
Głównym celem planowanych działań jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalających na to, aby wszystkie obiekty objęte projektem, posiadały oprócz 
podstawowego źródła energii elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, własne ekologiczne źródło wytwórcze produkujące energię elektryczną 
na własne potrzeby. 
Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, która w przeważającej części 
jest wytwarzana z konwencjonalnych źródeł energii. Zatem kolejnym bardzo ważnym efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i 
innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Ważnym aspektem jest także fakt, że instalacje 
fotowoltaiczne działają w sposób praktycznie bezobsługowy, co nie wpłynie negatywnie na komfort życia użytkowników.  
Przed przyłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki przyłączenia od OSD - TAURON Dystrybucja SA. 
 
Parametry instalacji PV 

Tabela 18 Parametry instalacji PV 

Moc znamionowa modułu (wyznaczona w warunkach 
normatywnych) 

255 W 
 

Powierzchnia modułu 1,609 m2 
 

Sprawność znamionowa modułu 15,85% 
 

Sprawność inwerterów 97,00% 
 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie audytu energetycznego. 
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Tabela 19 Wyniki analizy dla instalacji PV 

Liczba modułów 8 szt. 
 

Moc instalacji 2,04 kW 
 

Powierzchnia modułów 12,9 m2 
 

Spadek sprawności w ciągu 20 lat 0,9 

Średnioroczna produkcja energii elektrycznej 1,712 MWh 

Źródło: Opracowanie Progress Consulting sp. z o.o. na podstawie audytu energetycznego. 
 
 
Panel fotowoltaiczny jest elementem przekształcającym energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jest to element decydujący o mocy i 
wydajności instalacji. Panel fotowoltaiczny powinien spełniać minimum poniższe wymogi:  

• ogniwa z krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego,  

• wyłącznie dodatnia tolerancja mocy,  

• sprawność ≥ 15%,  

• wykonanie w klasie A – ogniwa pozbawione skaz i wolne od efektu PID,  

• współczynnik wypełnienia (z ang. fill factor) > 70%,  

• diody bocznikujące min. 3 szt,  

• skrzynka przyłączeniowa min. IP65,  

• standardowa gwarancja mocy tj.: do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do 20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy,  

• gwarancja produktowa min. 10 lat,  

• wytrzymałość na obciążenia statyczne ≥ 5300 Pa. 
 
Kable DC powinny spełniać minimum poniższe wymogi:  

• napięcie znamionowe: 1000VDC,  

• pojedyncza wiązka,  

• podwójna izolacja,  

• żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,  

• izolacja: polwinitowa na 90 °C,  

• powłoka: polwinitowa odporna na UV,  

• temperatura wg PN-93/E-90400: o na powierzchni przewodu: max. 90°C, o po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C, o instalacje 
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ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C,  

• przekrój min. 4mm². 
 
System Zarządzania Energią (SZE). 
Układ instalacji energetycznej i elektroenergetycznej w obiekcie Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku należy wyposażyć w inteligentny, energooszczędny i 
ekologiczny system zarządzania budynkiem, który pozwoli  na zintegrowane zarządzanie danym obiektem jak i wieloma obiektami (smart city) .  
Szczegółowy opis Systemu (modułów) do zainstalowania w przedstawionym obiekcie: 

• Monitorowanie i dostarczanie bieżących i szczegółowych informacji o zużyciu mediów: prąd elektryczny, ciepło, woda, gaz itp.  z urządzeń posiadających 
punkty pomiarowe. Dane dostarczone w postaci zarówno jednostek zużycia jak również kosztu w PLN; 

• Monitorowanie i dostarczanie bieżących i szczegółowych informacji o produkcji energii ze źródeł OZE. Dane dostarczone w postaci zarówno jednostek 
zużycia jak również zysku (przychodu) w PLN; 

• Dostarczenie bezpośredniej i aktualnej informacji o stanie instalacji (np. praca, awaria, przestoje, itp.). Informacja wysyłana za pomocą maila, bądź sms-
a; 

• Pomiar innych elementów (temperatura, ciśnienie, wilgotność, przepływ,  stacja pogodowa itp.); 

• System musi posiadać dużą częstotliwość pomiarów pozwalającą przetestować energochłonność wszystkich urządzeń, oraz danego obiektu on-line; 
Minimalne przesyłanie danych co 10 sekund. Możliwość dowolnej konfiguracji systemu w trybie odczytu on-line co 10,30,60 sekund. Odczyty w trybie 
godzinowym i dobowym. Historia pomiarów w dowolnym czasie i zakresie; 

• System musi posiadać realny wpływ na oszczędność zużycia mediów eliminujący straty energii, poprzez analizy i raporty dostarczone dla użytkownika; 
Rzeczywiste określenie energochłonności danego obiektu, lub strefy pomiarowej. Określenie sprawności urządzeń wytwarzających, lub zużywających 
energię; 

• System musi posiadać kalkulator taryf, oraz kalkulator dostawców wszelkich nośników energetycznych, który umożliwi wybranie najlepszej i najtańszej 
taryfy, lub dostawcy dla wszystkich mediów, jak i dostawcy danego medium. System musi posiadać dowolną ilość konfigurowalnych taryf, oraz 
dostawców danego medium; 

• System musi zaczytywać wizualizację obiektu w systemie cad, jpg, pdf i innych systemów graficznych; 

• System musi posiadać analizę wieloparametrową (kilka parametrów pomiarowych na jednej analizie); 

• System musi pozwalać na tworzenie dowolnych raportów o stanie instalacji, alarmach, efektywności energetycznej budynku, efektywności i sprawności 
zainstalowanych urządzeń, zużyciu mediów i produkcji energii ze źródeł OZE; 

• System ma być wyposażony w możliwość sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu z możliwością zmiany nastawy parametrów temperatury z 
przesyłaniem i rejestracją danych. System zbudowany o następujące zintegrowane urządzenia: głowica termostatyczna, regulator temperatury 
pomieszczenia; 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość zintegrowania wielu budynków do jednego systemu; 

• Przykładowe analizy np: 
– Jaki jest koszt energii cieplnej w obiekcie, lub lokalu w zależności od temperatury wewnętrznej panującej w lokalu,  
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– Zużycie energii elektrycznej względem pory dnia i ilości włączonych urządzeń, 
– Zużycia mediów w poszczególnych porach dnia i roku w funkcji różnych parametrów, 
– Ilość wyprodukowanej energii ze źródeł OZE w dowolnym dniu z uwzględnieniem warunków pogodowych np. temperatury, czujnika natężenia światła 

itp. 
 

Wyposażenie opcjonalne systemu (dodatkowe moduły) do możliwej dalszej rozbudowy 

• System powinien być modułowy i umożliwiać rozbudowę do inteligentnego systemu zarządzającego danym obiektem, jak i wieloma obiektami przez 
użytkownika. System musi mieć możliwość zintegrowania wszystkich elementów budynku, oraz instalacji do jednego systemu  (np. oświetlenie, rolety, 
alarm, kamery, klimatyzacja, ogrzewanie, oraz elementów pomiarowych: liczniki, czujniki i inne urządzenia) w celu inteligentnego sterowania i 
zarządzania danym obiektem. 

System musi mieć możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika obiektu. 
Wprowadzenie systemu zarządzania energią, traktowanego jako zbiór wymagań koniecznych dla utrzymania założonego wyniku ekonomicznego, 
energetycznego i ekologicznego winien być poprzedzony audytem składającym się z dwóch etapów. 
1 etap - to sporządzenie na podstawie założonych planów, istniejących systemów, listy kluczowych celów i zadań  do uzyskania, listy procesów oraz wskazanie 
nadzoru operacyjnego nad procesami. 
2 etap - to monitorowanie, pomiarowanie, raportowanie i przeglądanie osiągnięć w realizacji założonych celów i zadań w stosunku do założeń oraz ocena 
odpowiedzialności kierownictwa za uzyskane efekty.  
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E. Zastosowane uproszczone metody rozliczania wydatków. 

E.1 Wskazanie wybranej uproszczonej metody rozliczania wydatków 

W przypadku zastosowania proszę o przedstawienie uproszczonej metody rozliczania wydatków zgodnej z zapisami zawartymi w pkt. 8 Regulaminu 
konkursu. 

 
 
Nie dotyczy 
 
 

 
E.2 Metodologia obliczeń dla kosztów rozliczanych wg. metody uproszczonej 
Proszę o przedstawienie metodologii obliczeń, określonej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  dla kosztów rozliczanych wg. metody 
uproszczonej wskazanej w pkt. E.1. 

 
 
Nie dotyczy 
 
 
 

 
 

E.3 Koszty pośrednie w projekcie 

Wpisać rzeczywisty % kosztów pośrednich  
w projekcie 

Należy zwrócić uwagę , iż wskazany rzeczywisty % kosztów pośrednich nie może być wyższy niż wynikający z określonych limitów % 
wskazanych w pkt. 8 Regulaminu konkursu. 
Nie dotyczy 
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F. Analiza finansowa. 

 
F.1 Analiza finansowa 

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności: 
- ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, 
- weryfikację trwałości finansowej projektu, 
- ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE (w przypadku stosowania luki w finansowaniu). 
 
Analizę finansową przeprowadza się w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) charakteryzującą się następującymi cechami: 
- obejmuje skonsolidowaną analizę finansową, prowadzoną jednocześnie z punktu widzenia właściciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego ją 
eksploatującego,  
w przypadku gdy są oni odrębnymi podmiotami, 
- co do zasady uwzględnia wyłącznie przepływy środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez dany projekt. 
Pominięte zostają takie pozycje rachunkowe jak amortyzacja czy rezerwy na nieprzewidziane wydatki, 
- uwzględnia przepływy środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia. Wyjątkiem są nakłady inwestycyjne  
poniesione na realizację projektu przed pierwszym rokiem okresu odniesienia - wydatki tego typu powinny zostać uwzględnione w pierwszym roku odniesienia,  
w wartościach niezdyskontowanych, 
- gdy okres ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych projektu przekracza przyjęty okres odniesienia uwzględnia się wartość rezydualną, 
- uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych w różnych latach.  
 
W zależności od kategorii inwestycji analizę finansową przeprowadzamy metodą standardową lub złożoną. Założenia niezbędne do sporządzenia analiz finansowych 
wraz z metodologią wyboru odpowiedniej metody przeprowadzenia analizy zostały zawarte w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, opublikowanych przez MIiR.  
 
W przypadku projektów nie generujących dochodów można zastosować tzw. uproszczoną analizę finansową, która ograniczyłaby się jedynie do prezentacji:  
planu nakładów, źródeł finansowania, kosztów operacyjnych projektu oraz weryfikacji trwałości finansowej projektu. 
Właściwa analiza finansowa prezentowana jest w załączniku (odrębnie dla metody standardowej oraz złożonej).  
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Założenia do projekcji dla projektu : 
 

        Stopa dyskontowa zastosowana w analizie finansowej  
(4% lub 6%):  4% 

Stopa podatku dochodowego:  19% 

Stawki podatku VAT dla poszczególnych kategorii kosztów: 
  Wszystkie wydatki w ramach projektu  23% 

Zastosowane stawki amortyzacji z wyszczególnieniem grup środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 

  Budynki 2,5%  

Okres odniesienia (zgodnie z Wytycznymi MIiR):  25 lat 

 

Nakłady inwestycyjne w projekcie: 
  

         Nakłady inwestycyjne 
1 172 367,69 

Nakłady odtworzeniowe 

W ramach projektu nie 

przewidziano potrzeby 

ponoszenia kosztów z 

tytułu nakładów 

odtworzeniowych 

        Przychody operacyjne projektu: 
  Program sprzedaży  Nie dotyczy 

Prognozowane opłaty (taryfy, ceny) 
Nie dotyczy 
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Inne przychody 
Nie dotyczy 

        Koszty operacyjne projektu 
 

Oszczędność w kosztach energii: 

 

W dniu 2 marca ubiegłego roku Ministerstwo Rozwoju jako załącznik 

„Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów 

hybrydowych na lata 20142020”, opublikowało na stronie internetowej 

zaktualizowany dokument pn. Najczęściej zadawane pytania (FAQ). Z 

odpowiedzi na pytanie nr 15 przedstawionego dokumentu wynika, iż 

środki, które Beneficjent zaoszczędził dzięki redukcji dotacji operacyjnej, 

mogą być przez nią przeznaczone na inne cele publiczne. Nie ma 

natomiast konieczności odpowiedniego obniżenia dotacji, którą Operator 

otrzymuje z budżetu gminy w związku z realizacją zadań oświatowych do 

których jest przez gminę zobowiązana.  W związku z powyższym 

wykazane oszczędności są jedynie oszczędnościami, które wynikają z 

tytułu zmniejszenia zużycia energii w budynkach objętych projektem. W 

analizie finansowej nie wykazano tych oszczędności poprzez 

pomniejszenie dotacji, z uwagi na fakt, iż wszyscy uczestnicy projektu 

przeznaczą te środki na realizację innych zadań związanych z celem 

publicznym. Zwiększenie, które skompensuje oszczędności wykazane w 

audytach zostało uwzględnione w pozostałych kosztach rodzajowych, we 

wszystkich rachunkach zysków i strat poszczególnych partnerów 

projektu.  Tym samym zmniejszenie kosztów operacyjnych wykazane w 

niniejszej tabeli ma jedynie charakter poglądowy a faktyczne 

oszczędności wyniosą 0,00zł co pokazuje sama analiza finansowa zawarta 

w pliku xls. Powiat 

-43 351,00 

     
   

Kapitał obrotowy (w dniach) 
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Zapasy (bez amortyzacji) 
Nie dotyczy 

Należności krótkoterminowe 
Nie dotyczy 

Zobowiązania krótkoterminowe 
Nie dotyczy 

 

W przypadku projektów nie generujących dochodów można zastosować uproszczoną analizę finansową  ograniczającą się jedynie do prezentacji: 
- planu nakładów, 
- kosztów operacyjnych, 
- prezentacji źródeł  finansowania, 
- weryfikacji trwałości projektu. 

 
Analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z: 
 - wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015); 
-  instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektów ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców będącą załącznikiem nr 6 
do regulaminu konkursu; 
- wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/). 
Z uwagi na brak możliwości oddzielenia strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów 
operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta sporządzono analizę przy użyciu metody złożonej. 
Poniżej przedstawiono założenia do analizy finansowej: 

• prognoza finansowa sporządzona jest w okresach rocznych; 

• okres analizy obejmuje 25 lat licząc od rozpoczęcia realizacji projektu; 

• w analizie zastosowano ceny stałe przy uwzględnieniu dla wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń realnego wzrostu płac; 

• przyjęto stopę dyskontową na poziomie 4%; 

• analizę przeprowadzono w PLN; 

• z uwagi na brak możliwości odzyskania podatku VAT,  stanowi on koszt kwalifikowalny, zatem analiza została sporządzona w cenach brutto  
 

Ponadto: 
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• podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierają Warianty rozwoju gospodarczego Polski zamieszczone na stronie MIiR; 

• analizy wykonano kierując się zasadą ostrożnej wyceny;  

• podane informacje i dane liczbowe odpowiadają dokumentacji technicznej, obowiązującym normom, cenom rynkowym i danym statystycznym; 

• analiza przedstawia rzetelne i realne szacunki oparte o należycie opisaną i uzasadnioną metodologię. 
 
Wnioski: 

Wyniki przeprowadzonej analizy finansowej, wraz z danymi źródłowymi zostały skalkulowane i przedstawione w oddzielnym pliku xls - załącznik nr 5 

1.2_SWI. 

Aby opisać efektywność finansową przedsięwzięcia zostały skalkulowane następujące wskaźniki: 

- Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) 

- Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C). 

Wskaźnik FNPV/C jest sumą zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w okresie odniesienia (w tym wartości rezydualnej). W 

przypadku dodatniego wyniku projekt wykazywałby rentowność nawet w przypadku braku dotacji. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 

jest stopą dyskontową, przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów projektu. 

W badanym przypadku wskaźnik FNPV/C jest ujemny , natomiast FRR/C jest mniejszy od przyjętej stopy dyskontowej (4%),  co oznacza, że inwestycja nie jest 

w stanie pokryć swoich kosztów przychodami, a projekt wymaga dofinansowania z funduszy europejskich. 

Określenie rzeczywistego poziomu dofinansowania projektu  

 

Zgodnie z rozporządzeniem 1303/2013 do projektów generujących dochód nie zalicza się projektów których całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1mln 

Euro oraz generuje nadwyżkę przychodów operacyjnych nad kosztami. Niniejszy projekt nie przekracza 1 mln EUR kosztów kwalifikowanych, zatem nie 

zalicza się go do kategorii projektów generujących dochód.  

Aby ustalić czy projekt zalicza się do projektów dużych przeliczono wartość projektu w PLN na EUR według kursu wymiany EUR/PLN, stanowiącego średnią 

arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 

dofinansowanie.  

Zgodnie z metodologią przedstawioną w „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” do projektów nie generujących dochodu należy zastosować poziom dofinansowania 

wynikający z iloczynu dofinansowania wskazanego przy naborze wniosku i kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Szczegółowy sposób wyliczenia wielkości dofinansowania zaprezentowano w modelu finansowym w pliku Excel. 
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Zgodnie z wytycznymi studium wykonalności dla województwa opolskiego została zweryfikowana trwałość finansowa. Trwałość finansowa ma na celu 

zbadanie, czy podmiot odpowiedzialny za projekt będzie stabilny finansowo w każdym roku analizy i czy jego skumulowane saldo przepływów pieniężnych 

jest dodatnie.   

Analiza trwałości finansowej wykazała,  iż Beneficjent będzie dysponować środkami pieniężnymi wystarczającymi do wdrożenia projektu oraz będzie zdolny 

do zarządzania aktywami i wykorzystania ich zgodnie z normami technicznymi. Beneficjent zachowa trwałość produktu projektu w okresie co najmniej 5 lat 

od jego realizacji. 

Analiza trwałości finansowej, której wyniki przedstawiono w pliku xls, bierze pod uwagę sytuację finansową Beneficjenta i wykazuje, że projekt jest trwały, 

co oznacza, iż Beneficjent jest w stanie podjąć realizację inwestycji. Beneficjent znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i posiada wystarczającą ilość 

środków finansowych na pokrycie wkładu własnego potrzebnego na realizację inwestycji. 

W przypadku niedoszacowania kosztów inwestycyjnych różnicę Beneficjent pokryje z własnych środków. 
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G. Analiza ekonomiczna. 

G.1 Analiza ekonomiczna 
Sporządzenie analizy kosztów i korzyści wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności. W zależności od 
rodzaju projektu może ona przybrać formę analizy ekonomicznej bądź też analizy efektywności kosztowej. 
  
I. W sytuacji gdy realizowany projekt jest zaliczany do grupy dużych projektów, zgodnie z art.101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013 wnioskodawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia pełnej analizy kosztów i korzyści. W przypadku pozostałych projektów (nie zaliczanych do dużych projektów) zaleca się, aby analiza 
ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. W przypadku 
takim konieczne jest opisanie wszystkich znaczących dla projektu efektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych oraz - jeśli to możliwe - zaprezentowanie 
ich w  kategoriach ilościowych. Wnioskodawca może odnieść się do analizy efektywności kosztowej wskazując,  że realizacja danego projektu inwestycyjnego 
stanowi dla społeczeństwa najtańszy wariant. Proszę mieć na uwadze, iż ze względu na konieczność spełnienia kryteriów wyboru projektów odnoszących się do 
wartości wskaźnika ENPV konieczne jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści w pełnym zakresie. 
 
II. W przypadku  gdy korzyści danego projektu są bardzo trudne, niemożliwe do oszacowania natomiast wymiar kosztów można określić z dużym 
prawdopodobieństwem (dot. dużych projektów) analiza kosztów i korzyści może przybrać formę analizy efektywności kosztowej (AEK). 
Analiza efektywności kosztowej jest też dopuszczalna dla projektów nie zaliczanych do grupy dużych projektów po spełnieniu przez nie ww. warunku. 
 
III. Dalszą częścią analizy (dla wszystkich projektów) jest analiza ryzyka i wrażliwości (ocena ryzyka), której sporządzenie pozwala na oszacowanie trwałości 
finansowej inwestycji finansowanej z funduszy UE. Ocena ryzyka ma za zadanie wskazać, iż określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej. 
Wymaga ona przeprowadzenia jakościowej analizy ryzyka oraz analizy wrażliwości. W uzasadnionych przypadkach analiza ryzyka może być uzupełniona  
o ilościową analizę ryzyka. Analiza wrażliwości ma wskazać jakie zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych 
dla projektu (FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz trwałość finansową. Zmienne poddane analizie w ramach analizy wrażliwości powinny być dobrane w sposób 
odpowiadający specyfice projektu, sektora lub beneficjenta. Wyniki analizy są prezentowane w załączniku.  
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Założenia do projekcji dla projektu : 
   

          Stopa dyskontowa zastosowana w  analizie ekonomicznej ekonomicznej 5,0% 
   

Przykładowe zmienne jakie mogą zostać poddane analizie w ramach analizy wrażliwości: 

- prognozy makroekonomiczne określone w scenariuszach makroekonomicznych, 
- nakłady inwestycyjne, 
- prognoza popytu, 
- ceny oferowanych usług, 
- ceny jednostkowe głównych kategorii kosztów operacyjnych lub poziom kosztów  
operacyjnych ogółem, 
- zmonetyzowane koszty efektu zewnętrznego przyjęte  w analizie 
 
Jakościowa analiza ryzyka powinna obejmować nw. elementy: 

a) Lista ryzyk, na które narażony jest projekt, 

b) Matrycę ryzyka prezentującą dla każdego ze zidentyfikowanych ryzyk: 

     - możliwe przyczyny niepowodzenia, 
     - powiązanie z analizą wrażliwości (gdy ma zastosowanie), 

- przypisanie poszczególnym ryzykom (jednej z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie oraz jednej z 
pięciu kategorii wpływu: nieistotny, niewielki, średni, znaczący, duży), 
- ustalenie poziomu ryzyka stanowiącego wypadkową prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego wpływu. 

c) Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących, 

d) Interpretacja matrycy ryzyk, w tym ocena ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących. 
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Założenia do projekcji dla wykonania analizy ekonomicznej projektu: 

 1. Przeprowadzona została z punktu widzenia całego społeczeństwa. 

2. Uwzględnia koszty i korzyści zewnętrzne. 

3. Wskazuje efektywność ekonomiczno-społeczną inwestycji. 

4. Stopa dyskontowa przyjęta jest na poziomie 5%. 

 

Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności należy dokonano niezbędnych korekt dotyczących:  

a) efektów fiskalnych (transferów),  

b) efektów zewnętrznych,  

c) przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe. 

 

Rachunek kosztów i korzyści społecznych: 

Do kosztów zostały zaliczone: 

1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe w ramach projektu. 

2. Koszty operacyjne generowane przez inwestycję. 

Do korzyści zaliczono: 

1. Efekt energetyczny: Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie zużycia energii. Łączna oszczędność energii elektrycznej MWh/rok oraz energii cieplnej 

GJ/rok dla całego projektu została ustalona na poziomie zgodnym z poziomami przedstawionymi w audytach energetycznych poszczególnych 

partnerów. Cena za 1 MWh została przyjęta na poziomie średniej ceny ze sprzedaży energii elektrycznej ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki 

(http://www.ure.gov.pl/). Pomnożenie średniej ceny przez wartość oszczędności energii pokazało roczną korzyść. W kolejnych latach wykazano 

korzyści bez wpływu inflacji. 

 

2. Zmniejszenie emisji CO2 (efekt ekologiczny): Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie emisji CO2. Łączna oszczędność tCO2/rok dla całego projektu 
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została ustalona na poziomie zgodnym z poziomem przedstawionym w audycie energetycznym budynku. Cena za tCO2 została przyjęta na podstawie 

Niebieskiej Księgi w zakresie wartości emisji gazów cieplarnianych wg Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Korzyści z tego tytułu oszacowano jako 

iloczyn łącznej oszczędności tCO2 i wartości jej emisji w poszczególnym roku. Wartość korzyści w poszczególnych latach została pokazana bez wpływu 

inflacji. Szczegółowe kalkulacje przedstawiono w pliku xls z analizą finansową. Przyjęte założenia prezentuje zakładka „Założenia_scenar._z_projektem” 

natomiast samą kalkulację zakładka „Analiza finansowa”.  

 

3. wzrost zatrudnienia w trakcie realizacji inwestycji (unikniecie świadczeń społecznych wobec osób, który uzyskają zatrudnienie)-  w wyniku realizacji 

projektu zatrudnienie znajdą dodatkowe osoby m.in. przy pracach budowlanych (pracownicy budowlani). Wynagrodzenia stanowić będą dochody dla 

nowo zatrudnionych osób i poprawią ich status materialny. Dzięki zatrudnieniu, również osób wcześniej bezrobotnych uwolnione zostaną środki na 

zasiłki dla bezrobotnych, natomiast nowozatrudnieni, zarobione środki konsumowali będą wprowadzając je w obrót gospodarczy poprzez zakupywanie 

różnego rodzaju dóbr.  Należy zauważyć, iż wygenerowanie dodatkowych pieniędzy w gospodarce poprzez wynagrodzenia nowych pracowników oraz 

późniejszą konsumpcję wprowadzi do gospodarki efekt mnożnikowy, gdyż konsumpcja zatrudnionych w wyniku realizacji projektu pracowników 

spowoduje również wzrost dochodów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w okolicy, które z kolei będą w stanie dodatkowe przepływy 

wykorzystać również na zwiększoną konsumpcję. Tworzy to pewnego rodzaju cykl efektów mnożnikowych, których nie uwzględnia się w analizie, 

wskazując jedynie minimalne, uzasadnione korzyści ekonomiczne. W celu obliczenia korzyści przemnożoną liczbę prognozowanych etatów (założono 

20 etatów) przez wynagrodzenie ukryte. „Wynagrodzenie ukryte mierzy koszt alternatywny pracy. Płace bieżące mogą stanowić zniekształcony 

współczynnik społeczny kosztu alternatywnego pracy z powodu niedoskonałości rynków pracy lub występowania braku równowagi 

makroekonomicznej, na co wskazuje wysokie i utrzymujące się bezrobocie, lub dualizmu lub segmentacji warunków pracy (np. w przypadku istnienia 

silnej gospodarki nieformalnej lub nielegalnej). W takim przypadku wnioskodawca projektu może uciec się do korekty płac obserwowanych i 

zastosować współczynniki konwersji do obliczenia wynagrodzeń ukrytych”, zgodnie z Przewodnikiem po analizie kosztów  i korzyści projektów 

inwestycyjnych. W związku z powyższym zastosowano poniższy wzór do obliczenia średniego wynagrodzenia przypadającego na dany etat: 

PD = W*(1-t)*(1-b) 

gdzie:  

PD oznacza wynagrodzenie ukryte,  

W – wynagrodzenie rynkowe (przeciętne wynagrodzenie w województwie opolskim Źródło: GUS - województwo opolskie) 

b oznacza stopę bezrobocia w danym regionie 

t – opodatkowanie dochodów 

Dzięki realizacji projektu zostanie udzielone wsparcie takie, które w efekcie przywróci nowo zatrudnione osoby społeczeństwu, państwu i gospodarce. 

Korzyści z tytułu zatrudnienia pozwolą zaoszczędzić również państwu z uwagi na brak konieczności wypłacania zasiłków dla bezrobotnych,  a 
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zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na inne cele społeczne.  

 

4. Korzyść z tytułu gotowości do zapłaty -korzystny wpływ na poprawę środowiskowej jakości powietrza mierzy się jako gotowość  do płacenia (poprawa 

jakości życia mieszkańców, uczniów i nauczycieli i innych pracowników szkoły). Z uwagi na korzystny wpływ na środowisko, przyjęto, że jej użytkownicy 

byliby w stanie symboliczną złotówkę miesięcznie za tą korzyść. Po przemnożeniu ilość użytkowników przez opłatę otrzymano wartość niniejszej 

korzyści w ujęciu rocznym. 

5. Zmniejszenie wydatków na NFZ - poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Poprzez realizację projektu będzie można zaobserwować poprawę warunków 

zdrowia dla użytkowników przedmiotowego projektu. Korzyść obliczono jako iloczyn liczby użytkowników (dzieci w szkole) przed wydatki na NFZ przez 

założony procent zmniejszenie wydatków na skutek korzystania z infrastruktury. Szczegółowe wyliczenia zawarto w pliku excel.  

W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu posłużono się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami efektywności: 

• ekonomiczną wartością bieżącą netto (ENPV); 

• ekonomiczną stopą zwrotu (ERR); 

• relacją korzyści do kosztów (B/C). 

Wartości wskaźników wynoszą odpowiednio: 

 

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV) 392 044,18 

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR) 11,55% 

Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C) 1,70 

 
Dla projektu efektywnego wskaźnik ENPV powinien być wyższy od zera, natomiast ERR większy od przyjętej stopy dyskontowej (5%), a B/C powyżej jedności. W 

badanym przypadku wszystkie warunki zostały zachowane, zatem inwestycja powinna zostać zrealizowana, gdyż jest efektywna pod względem społeczno-

gospodarczym. 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono w pliku excel w zakładce analiza ekonomiczna. 

 

Opisowa analiza kosztów i korzyści społecznych została przedstawiona w studium wykonalności. 
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Koszty i korzyści projektu o charakterze niefinansowym: 

 
Korzyści zewnętrzne wynikające z realizacji projektu: 

• Poprawa jakości powietrza i środowiska poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym dzięki głębokiej termomodernizacji 

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku. 

• zmniejszenie strat w energii zużywanej do ogrzania budynku,  

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

• zmniejszenie wykorzystania tradycyjnych źródeł energii poprzez zastosowanie systemu zarządzania energią oraz modernizację kotła grzewczego, 

wykorzystanie OZE, 

• zaoszczędzenie zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, 

• promowanie OZE wśród mieszkańców Gminy Komprachcice, 

• zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby ochrony przyrody i jej zasobów, 

• poprawa estetyki przestrzeni publicznej, 

• poprawa wizerunku gminy jako nowoczesnej i dbającej o środowisko naturalne. 

• poprawa warunków technicznych obiektu Szkoły, poprawa warunków i komfortu pracy, nauki, 

• zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji 

spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów 

cieplarnianych, 

• poprawa środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie OZE, oraz zmianę sposobu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową, 

• większa świadomość ekologiczna mieszkańców i użytkowników projektu, 

• zmniejszenie ryzyka zachorowalności lokalnej społeczności na choroby związane z pyłkami jak pylicy płuc czy alergie. Projekt zapobiegał będzie dalszej 

degradacji środowiska przyrodniczego gminy (powietrze). Wzrośnie jakość powietrza terenów Gminy Komprachcice, podniesie się tym samym komfort 

życia jego mieszkańców, zmniejszone zostanie ryzyko ich zachorowalności na choroby górnych dróg układu oddechowego, choroby układu krążenia czy 

choroby nowotworowe związane ze zwiększonym stężeniem zanieczyszczeń pyłowych, 

• upowszechnienie i promocja rozwiązań z zakresu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym, 

• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku PSP w Domecku w Gminie Komprachcice. Odpowiednio dobrane elementy izolacyjne zmniejszą znacznie 

zużycie energii grzewczej. Ograniczenie zapotrzebowania na energię przyczyni się do zmniejszenia ilości potrzebnych surowców do uzyskania 

zamierzonego ciepła, co realizuje postulat oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi, 

• zniwelowane zostaną różnice w poziomie zaopatrzenia w infrastrukturę społeczną oraz w jakości życia mieszkańców regionu. Poziom rozwoju 
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infrastruktury społecznej stanowi pośredni czynnik atrakcyjności inwestycyjnej. Inwestycje w poprawę warunków życia wpływają na większe 

zadowolenie społeczności lokalnej, 

• wzrost atrakcyjności Gminy Komprachcice pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Realizacja projektu poprzez redukcję strat energii, a także 

zmniejszenie ilości gazów przedostających się do atmosfery wpłynie korzystnie na jakość środowiska naturalnego, co doprowadzi do podniesienia jego 

walorów turystycznych. Wzrost estetyki budynku będzie pozytywnie przekładać się na atrakcyjność turystyczną miejscowości, będzie również wyrazem 

dbałości o zagospodarowanie i ład przestrzenny. 

 

Do kosztów społeczno – ekonomicznych można zaliczyć: 
- problemy z poruszaniem się w okolicy miejsc, gdzie będą trwały roboty związane z pracami budowlanymi; 
- hałas spowodowany pracującymi maszynami. 
Powyższe koszty mają charakter jedynie przejściowy i będą trwały tylko podczas prac związanych z robotami. Po realizacji inwestycji powyższe koszty 
ekonomiczno – społeczne nie będą występować, co oznacza, że nie będą one miały dużego wpływu na lokalną społeczność. 
 
Celem analizy wrażliwości jest wskazanie zmiennych, których odchylenie o daną wartość procentową będzie mieć istotny wpływ na realizację projektu. Dzięki 
temu Beneficjent będzie wiedział jakie czynniki należy poddać bieżącej kontroli aby realizacja i eksploatacja projektu nie była zagrożona. 
Zmiennymi przyjętymi do analizy wrażliwości są: 
- nakłady inwestycyjne; 
- koszty eksploatacyjne. 
Analiza polegała na badaniu zależności między 20% spadkiem/ wzrostem poszczególnych czynników  
na wielkości wskaźników NPV/C 
Wyniki przedstawiają się następująco: 
 
 

Wartość NPV/C  w zależności od 20 % zmian procentowych 

Wpływ 
zmiennych  

Nakłady 
inwestycyjne 

Koszty 
eksploatacyjne: 

wynagrodzenia 

stopa 
dyskontowa 

-20 -919 109,30 -1 148 886,63 -1 153 437,22 

0 -1 148 886,63 -1 148 886,63 -1 148 886,63 

20 -1 378 663,95 -1 148 886,63 -1 144 405,51 

Wartość ENPV  w zależności od 20 % zmian procentowych 
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Wpływ 

zmiennych 

Nakłady 

inwestycyjne 

Koszty 

eksploatacyjne: 

wynagrodzenia 

stopa 

dyskontowa 

-20 1 768 807,94 913 143,94 1 258 489,92 

0 392 044,18 392 044,18 392 044,18 

20 59 232,14 914 896,14 611 333,86 

Wartość ERR  w zależności od 20 % zmian procentowych 

Wpływ 

zmiennych  

Nakłady 

inwestycyjne 

Koszty 

eksploatacyjne: 
wynagrodzenia 

stopa 

dyskontowa 

-20 13,28% 8,52% 8,52% 

0 11,55% 11,55% 11,55% 

20 5,20% 8,53% 8,52% 

 
 

Wrażliwość wskaźnika  na zmienne 

Wariant podstawowy 
Nakłady 

inwestycyjne 

Koszty 

eksploatacyjne: 

wynagrodzenia 

stopa 

dyskontowa 

NPV/C 

stopień dla 

spadku 

parametrów 

o 1% 

1,00% 0,00% -0,02% 

stopień dla 

wzrostu 
parametrów 

o 1% 

-1,00% 0,00% 0,02% 

      

      

Wariant podstawowy 
Nakłady 

inwestycyjne 

Koszty 

eksploatacyjne: 

wynagrodzenia 

stopa 

dyskontowa 

ENPV stopień dla -17,56% -6,65% -11,05% 
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spadku 

parametrów 
o 1% 

stopień dla 

wzrostu 

parametrów 

o 1% 

4,24% -6,67% -2,80% 

      

      

Wariant podstawowy 
Nakłady 

inwestycyjne 

Koszty 

eksploatacyjne: 

wynagrodzenia 

stopa 

dyskontowa 

ERR 

stopień dla 

spadku 

parametrów 

o 1% 

-0,75% 1,31% 1,31% 

stopień dla 

wzrostu 

parametrów 
o 1% 

2,75% 1,31% 1,31% 

 
 
 

 
Analiza wrażliwości wykazała, że największy wpływ na wartość wskaźnika mają nakłady inwestycyjne. Za zmienne krytyczne uznaje się te parametry, których 
zmiana o 1% wywołuje zmianę bazowej wartości NPV/C o 5% lub więcej. Po przeprowadzeniu analizy wrażliwości stwierdza się, że jedynie nakłady 
inwestycyjne można uznać za zmienną krytyczną. 
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H. Specyficzne analizy dla danego rodzaju projektu/sektora. 
 
H.1 Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 

1.Dla projektów dotyczących efektywność energetycznej należy wykazać (krótkie uzasadnienie merytoryczne), iż zostały one ujęte w Planach Gospodarki 

Niskoemisyjnej obszaru, na którym realizowany jest/ będzie projekt. W punkcie tym należy wpisać także nr Uchwały, którą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został 

przyjęty do realizacji oraz wskazać bezpośredni link do przedmiotowego PGN. Ponadto w przypadku, gdy projekt jest częścią większego zadania uwzględnionego 

w PGN, proszę o wskazanie, w której jego części znajduje się odniesienie do projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie.  

2.Należy opisać relację zgłaszanego projektu względem zgodności z celami i priorytetami Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej. 

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  
Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Komprachcice w dniu 9 maja 2017r. nr 
XXV.175.2017 jako przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020 (por. s. 56 i 66 dokumentu, który jest dostępny na stronie internetowej 
(http://bip.komprachcice.pl/download/attachment/10142/uchwala-xxv1752017.pdf). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego 
celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i 
szczegółowych w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wymogami unijnymi. 
Projekt został ujęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w zadaniu 2:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku – termomodernizacja na stronie 56 i 66.  
Realizację zadania w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przewidziano na okres 2016-2020.  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. 
Wizją Aglomeracji Opolskiej  jest Aglomeracja Opolska jako odrzańska dolina spełnionego i aktywnego społeczeństwa, żyjącego w przyjaznym środowisku w 
otoczeniu nowoczesnej gospodarki. Wizja rozwoju Aglomeracji Opolskiej oparta została na trzech filarach: społeczeństwo – środowisko  – gospodarka. W centrum 
wszystkich działań integracyjnych znajduje się człowiek, będący najważniejszym kapitałem rozwojowym Aglomeracji Opolskie. Aby zrealizować wizję Aglomeracji 
Opolskiej wytyczono cele i priorytety. Cel główny Strategii Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji  Opolskiej  zdefiniowano w następujący sposób: 
Zwiększenie konkurencyjności Aglomeracji Opolskiej. Cel główny  realizowany będzie przez 4 Priorytety, którym z kolei przypisano cele szczegółowe i działania. 
Projekt wpisuje się w Priorytet 2 Strategii: Gospodarka niskoemisyjna, w cel szczegółowy 2.1 Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE oraz w 
cel szczegółowy 2.2 Poprawa jakości powietrza. Projekt zakłada poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej 
jakim jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku (docieplenie przegród, docieplenie dachu, montaż paneli fotowoltaicznych) oraz w sposób 
bezpośredni realizuje cele polityki niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego źródła ciepła, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 80,30%. 

 



 

74 
 

 
I. Odniesienie do kryteriów oceny projektu. 

 

I.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe 

Dla wszystkich typów projektów 

Należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu przedstawionych w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. 
Nr. Nazwa kryterium Uzasadnienie spełnienia 

1 Zgodność z celami i priorytetami Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 

Cel główny Strategii Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji  Opolskiej  
zdefiniowano w następujący sposób: Zwiększenie konkurencyjności Aglomeracji 
Opolskiej. Cel główny  realizowany będzie przez 4 Priorytety, którym z kolei przypisano 
cele szczegółowe i działania. 
Projekt wpisuje się w Priorytet 2 Strategii: Gospodarka niskoemisyjna, w cel szczegółowy 
2.1 Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE oraz w cel szczegółowy 
2.2 Poprawa jakości powietrza. Niniejszy Projekt zakładający poprawę efektywności 
energetycznej poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej jakim jest 
budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku (docieplenie przegród, docieplenie 
dachu, montaż paneli fotowoltaicznych) oraz w sposób bezpośredni realizuje cele 
polityki niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego źródła ciepła, zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 80,30%  jest zgodny z celami i priorytetami w 
Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej. 
Kryterium zostało spełnione. 

2 
Zgodność z typami wiązek projektów wskazanymi w Strategii ZIT 
Aglomeracji Opolskiej 

Projekt jest zgodny z 2 typem wiązek projektów wskazanych w Strategii ZIT Aglomeracji 
Opolskiej: TYP 2 wiązka projektów punktowych rozproszonych – zakłada realizację wielu 
przedsięwzięć o podobnych zakresach odpowiadających na wspólny dla całego obszaru 
funkcjonalnego problem. W przypadku tego typu wiązki projektów wykorzystywany 
będzie tzw. efekt skali. Niniejszy projekt zakładający poprawę efektywności 
energetycznej poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej jakim jest 
budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku (docieplenie przegród, docieplenie 
dachu, montaż paneli fotowoltaicznych) oraz w sposób bezpośredni realizuje cele 
polityki niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego źródła ciepła, zmniejszenie 
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emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 80,30% jest zgodny z typami wiązek projektów 
wskazanych w Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej. 
Kryterium zostało spełnione. 

3 Lokalizacja projektu 

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Komprachcice, w sołectwie Domecko. 
Gmina Komprachcice jak i sołectwo Domecko znajduje się na terenie Aglomeracji 
Opolskiej, powiecie opolskim, województwie opolskim.  
Kryterium zostało spełnione. 

4 Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Projekt został ujęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w zadaniu 2: Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Domecku – termomodernizacja na stronie 56 i 66.  Realizację zadania w 
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przewidziano na okres 2016-2020.  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice posiada pozytywną opinię 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Kryterium zostało spełnione. 

5 Realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny 
Wnioskodawca przeprowadził audyt energetyczny. Został on dołączony do dokumentacji 
projektowej. 
Kryterium zostało spełnione. 

6 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

Projekt przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych mierzonej jako 
ekwiwalent CO2. Według Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jak i przeprowadzonego 
audytu energetycznego szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 
102,567 MgCO2/rok. 
Kryterium zostało spełnione. 

7 Efektywność ekonomiczna 
Zgodnie z wytycznymi zbadano efektywność ekonomiczną, która dla niniejszego  
projektu została spełniona, co potwierdza ENPV, które jest wyższe od zera.  

8 Poprawa efektywności energetycznej 
Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięta oszczędność energii na poziomie 83,34%. 
Kryterium zostało spełnione. 

9 
Redukcja emisji CO2 (dotyczy projektów, w efekcie których 
wymienione zostaną indywidualne źródła ciepła) 

Według informacji zawartych w audycie energetycznym stanowiącym załącznik do 
niniejszej dokumentacji, dane dotyczące emisji CO2 są następujące:  

• emisja CO2 w stanie istniejącym: 127,735 Mg/a 

• emisja CO2 po modernizacji: 25,168 Mg/a 

• redukcja emisji CO2 wynosi 102,567 Mg/a co daje 80,30 %. 
W ramach realizacji zostanie wymienione indywidualne źródło ciepła: kocioł węglowy na 
gazowy. 
Kryterium zostało spełnione. 
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10 

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w 
których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia 
szpitalnego (dotyczy projektów zakładających termomodernizację 
budynków ochrony zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego)  Nie dotyczy 

11 

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, 
w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ lub 
AOS (dotyczy projektów zakładających termomodernizację 
budynków ochrony zdrowia w zakresie POZ lub AOS) Nie dotyczy 

12 
Zgodność wspieranych inwestycji z przepisami dotyczącymi emisji 
zanieczyszczeń i efektywności energetycznej 

W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie co najmniej poziom oszczędności 
energii i izolacyjności cieplnej, obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. (w przypadku 
budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością od 1 
stycznia 2019 r.), określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.). 
 
Jednym z elementów projektu będzie wymiana indywidualnego źródła ciepła. 
Wymieniony zostanie kocioł węglowy na  kotły gazowe. Nowe źródło ciepła będzie 
charakteryzował się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 
emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.  
Kryterium zostało spełnione. 

13 
Uzasadnienie zastosowanych źródeł ciepła (dotyczy inwestycji w 
kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe) 

Projekt przewiduje wymianę źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy ponieważ 
podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane do 2023 roku. Zwiększenie 
efektywności energetycznej będzie powyżej 25% - tj. 83,34%. 
Ponadto, budynek po przeprowadzeniu termomodernizacji będzie spełniał normy 
izolacyjności ciepłej – na podstawie danych z audytu. Współczynnik przenikania ciepła 
ściany 0,20 Uc.  
Kryterium zostało spełnione. 

I.2 Kryteria merytoryczne punktowane 

Dla wszystkich typów projektów 
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Należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu przedstawionych w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Nr. Nazwa kryterium Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią 

1 Kryterium środowiskowe 

Według informacji zawartych w audycie energetycznym stanowiącym załącznik do 
niniejszej dokumentacji, dane dotyczące emisji CO2 są następujące:  

• emisja CO2 w stanie istniejącym: 127,735 Mg/a 

• emisja CO2 po modernizacji: 25,168 Mg/a 

• redukcja emisji CO2 wynosi 102,567 Mg/a co daje 80,30 %. 
Kryterium zostało spełnione. 

2 Kryterium emisyjne 

Emisja CO2 w stanie istniejącym: 127,735 Mg/a 
Emisja CO2 po modernizacji: 25,168 Mg/a 
Redukcja emisji CO2 wynosi 102,567 Mg/a co daje 80,30 %. 
Kryterium zostało spełnione. 

3 Poprawa efektywności energetycznej (w %) 
Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięta oszczędność energii na poziomie 83,34% 
Kryterium zostało spełnione. 

4 
Kompleksowość projektu w zakresie działań zwiększających 
efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE 

Realizacja projektu przewiduje następujące ulepszenia: 

• Ulepszenia, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby: ogrzewania i wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia.  
Wnioskodawca zamierza dokonać docieplenia przegród zewnętrznych oraz ścian 
piwnic ogrzewanych i dachów oraz zamontować nawiewniki automatyczne lub 
higrosterowane.  

• Wnioskodawca zamierza wymienić indywidualne źródło ciepła – kocioł węglowy 
na kocioł gazowy. 

• Montaż odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych. 

• Planuje się wymianę oświetlenia na energooszczędne, oświetlenie LED. 

• Montaż systemu zarządzania energią z regulacją pogodową i monitoringiem 
internetowym w budynku.  

 
Kryterium zostało spełnione. 

5 
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - 
nakład jednostkowy 

Nakład jednostkowy  4,28 
wartość wydatków kwalifikowanych w zł 1 172 367,69  
zwiększenie efektywności energetycznej w ramach realizacji projektu wyrażone w kWh 
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energii końcowej , zł/kWh -273 867,46 

6 Udział środków własnych wyższy od minimalnego 
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości 79,90%, zatem wkład własny 
jest wyższy od minimalnego o 5,01% 

7 Okres zwrotu inwestycji 
Okres zwrotu inwestycji wynosi: 27,04 lata (1 172 367,69 / 43 351 = 27,04) 
Kryterium zostało spełnione. 

8 Funkcja społeczna budynków 

Budynek objęty realizacją projektu to Publiczna Szkoła Podstawowa, a więc są w niej 
świadczone usługi społeczne z zakresu edukacji i wychowania. 
Kryterium zostało spełnione. 
 

9 
Wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa usług energetycznych 
(ESCO) 

 Nie dotyczy. 
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J. Promocja projektu. 
J.1 Promocja projektu 
Proszę przedstawić formę działań promocyjnych i opisać promocję projektu zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
informacji i promocji (dokument dostępny na stronie www.mr.gov.pl).  

Wszystkie działania promocyjne będą prowadzone zgodnie z aktualnym dokumentem  „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 
polityki spójności na lata 2014-2020”. 
W ramach promocji przewiduje się następujące działania: 
Kosztowe 
- 1 tablica informacyjno – promocyjna, zamontowane w miejscu realizacji projektu 
Bezkosztowe 
- informacja o projekcie i jego efektach na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz Operatora, 
- informacja na sesjach Rady  Gminy Komprachcice, 
- informacja podczas spotkań z mieszkańcami, 
- oznaczenie logotypami i niezbędnymi informacjami wszelkich dokumentów opracowywanych w ramach realizacji projektu, 
- informacja podczas lekcji przeprowadzanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku. 
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Oświadczenie Wnioskodawcy:  

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane  
w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą Wnioskodawcy oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do występowania w imieniu Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko  

Funkcja  

Data  

Podpis  

Imię i Nazwisko  

Funkcja  

Data  

Podpis  

* w razie konieczności należy powielić 

 


