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1. WSTĘP
1.1. Streszczenie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim
zakresem obszar terytorialny Gminy Strzelce Krajeńskie i wyznaczającym następujące cele:

Przepisy prawa, dokumenty strategiczne na poziomie globalnym, unijnym, krajowym
i regionalnym oraz polskie akty prawne pozwoliły na spójne i precyzyjne wyselekcjonowanie
celów strategicznych i szczegółowych.
Inwentaryzacja emisji w odniesieniu do przyjętego roku bazowego (2011)
w poszczególnych sektorach gospodarki umożliwiła przedstawienie i opracowanie działań
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych związanych z ograniczeniem zużycia energii finalnej
(określenie efektu energetycznego) oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery
(określenie efektu ekologicznego).
Przygotowując bazę inwentaryzacyjną wyróżniono następujące sektory:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła uzyskać poniżej przedstawione informacje
o zużyciu energii końcowej i emisji dwutlenku węgla (Wykres 1 i Wykres 2).

Wykres 1 Łączne zużycie energii końcowej [MWh/rok] we wszystkich sektorach niezależnie od rodzaju nośnika energii.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wykres 2. Łączna wielkość emisji dwutlenku węgla [Mg CO2/rok] we wszystkich sektorach niezależnie od rodzaju nośnika
energii.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A].
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W ramach PGN sporządzono listę planowanych inwestycji, których wykonanie ma
przybliżyć Gminę do osiągnięcia celów w postaci efektu ekologicznego i efektu
energetycznego.
Działania
podzielono
na
dwie
grupy:
działania
krótkoi średnio/długoterminowe. Działania krótkoterminowe związane są z realizacją do 2017 roku.
Działania średnio/długoterminowe obejmują wszystkie inwestycje, związane z realizacją
między 2017 a 2020 rokiem, obejmując zarówno działania planowane przez Gminę oraz
dystrybutorów energii, a także przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji
w mieszkalnictwie oraz pozostałych budynkach użyteczności publicznej nienależących do
Gminy.
Sumaryczne efekty wszystkich rozpatrywanych inwestycji dają efekty przedstawione
w tabeli poniżej (Tabela 1).
Tabela 1 Porównanie redukcji energetycznej i redukcji dwutlenku węgla wynikających z przedsięwzięć realizowanych w
wyniku postanowień PGN w porównaniu z rokiem bazowym 2011.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Efekt energetyczny
(redukcja energii finalnej)

Działania krótko-, średnio- i długoterminowe
Wartość
Odniesienie do roku
bazowego 2011
13 402 MWh/rok
5,0 %

Uzysk z OZE

128 342MWh/rok

48,0 %

Efekt ekologiczny
(redukcja wielkości emisji CO2)

5 324 MgCO2/rok

6,3 %

Budżet przewidziany na finansowanie inwestycji ujętych w PGN obejmować będzie środki
pochodzące z dwóch rodzajów źródeł finansowania:
• środki zawarte w budżecie Gminy oraz środki własne właścicieli infrastruktury technicznej
lub jej wyposażenia,
• środki pochodzenia zewnętrznego, które mogą być pozyskane w formie:








dotacji bezzwrotnych,
inwestycji bezpośrednich,
kredytów komercyjnych,
kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty,
gwarancji,
pożyczek,
umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO).

Efekty działań prowadzonych w ramach PGN na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej
w Gminie Strzelce Krajeńskie powinny być monitorowane przez Gminę.
Proces ten sprzyjałby ocenie bieżącego poziomu realizacji inwestycji biorąc pod uwagę
realne możliwości realizacji inwestycji i innych przedsięwzięć towarzyszących osiągnięciu
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celów Planu. W tym celu uzasadnione jest powołanie w strukturach Gminy dedykowanego
Zespołu ds. PGN.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany zgodnie z aktualnie dostępnymi
informacjami oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Wnioski, zadania i ich opis mogą ulec aktualizacji, jeśli warunki i inne czynniki
ulegną zmianie.

1.2. Cele strategiczne i szczegółowe
Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpisują się w cele przyjęte na poziomie Unii
Europejskiej, w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku niskoemisyjnym.
Wyznaczone cele szczegółowe na poziomie lokalnym dla Gminy Strzelce Krajeńskie
w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 r. przedstawiają się następująco:
Tabela 2 Cele strategiczne i szczegółowe dla Gminy Strzelce Krajeńskie
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Cele strategiczne

Cele szczegółowe

Poprawa stanu powietrza
atmosferycznego i efektywności
energetycznej przy
zrównoważonym i efektywnym
wykorzystaniu nośników energii
poprzez wsparcie gospodarki
niskoemisyjnej na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie.

poprawa efektywności energetycznej w obiektach
mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej
występujących na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie,
zmniejszenie emisji CO2 na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie,

wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w
produkcji i zużyciu energii na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie.

Ponadto, celem opracowania dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do
realizacji, związanych z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji
zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie zakłada działania
wpisujące się w powyższe działania priorytetowe.
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2. OGÓLNA STRATEGIA
Poniższy rozdział zawiera charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów
problemowych, aspekty organizacyjne i finansowe.

2.1. Charakterystyka stanu istniejącego
Gmina Strzelce Krajeńskie jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-wschodniej
części województwa lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Od południa graniczy
z Gminami: Kłodawa, Santok, Zwierzyn, od wschodu z Gminą miejsko-wiejską Dobiegniew
oraz Gminą wiejską Stare Kurowo, od strony zachodniej z Gminami: Barlinek, Pełczyce,
natomiast od strony północnej graniczy z Gminami: Krzęcin i Bierzwnik.

Rysunek 1 Położenie Gminy Strzelce Krajeńskie na tle powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
[źródło: www.kapliczki.turystyka.pl]

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzchnia Gminy Strzelce
Krajeńskie wynosi 31 898 ha, co stanowi ok. 26 % powierzchni powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Przeważającą część Gminy stanowią tereny wiejskie (31 344 ha)1. Natomiast
pozostały obszar to 35 miejscowości, w których skład wchodzą: Bobrówko, Bronowice,
Brzoza, Buszewko, Buszów, Chwytowo, Ciecierzyn, Czyżewo, Danków, Długie, Gardzko,
Gilów, Golczewice, Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Machary, Ogardy, Ogardzki Młyn, Piastowo,
Pielice, Pienkowice, Przyłęg, Puszczykowo, Sidłów, Sławno, Sokólsko, Strzelce Klasztorne,

1

„Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014
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Śródlesie, Tuczenko, Tuczno, Wełmin, Wielisławice, Wilanów, Żabicko. Siedzibą Gminy jest
miasto Strzelce Krajeńskie2.
Największą powierzchnię Gminy (ponad 9 %) zajmuje sołectwo Licheń, następnie
Danków – prawie 9 % oraz około 8 % Buszów. Natomiast najmniejszymi obrębami,
zajmującymi niecałe 2 % powierzchni Gminy, są miasto Strzelce Krajeńskie, Sokólsko oraz
Wełmin.

Rysunek 2 Powierzchnia poszczególnych sołectw Gminy Strzelce Krajeńskie
[źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie”, Strzelce
Krajeńskie, 2014 r.]

2

www.strzelce.pl
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Grunty rolne zajmują 54 % obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie, lasy – 37,8 %. Pozostałe
grunty i nieużytki stanowią niecałe 8 % powierzchni Gminy. Szczegółowe zestawienie
przedstawia Wykres 3.

Wykres 3 Użytkowanie terenu w Gminie Strzelce Krajeńskie [źródło: Opracowanie własne KAPE S. A.]

2.1.1. Klimat i ukształtowanie terenu
Obszar Gminy Strzelce Krajeńskie usytuowany jest w klimacie umiarkowanym,
przejściowym. Ciepłe i wilgotne masy powietrza napływające znad Atlantyku przyczyniają
się do cech charakterystycznych tego klimatu, takich jak:







chłodne lata, dość łagodne zimy,
wydłużenie sezonu wegetacyjnego do średnio 220 dni w roku,
średnia roczna temperatura powietrza 9,6°C,
roczne sumy opadów 566 mm,
przewaga wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych,
średnia roczna prędkość wiatru: 3,4 – 3,6 m/s.

Gmina
położona
jest
na
skraju
dwóch
makroregionów:
Pojezierza
Południowopomorskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej oraz na obszarze
mezoregionów: Pojezierza Dobiegniewskiego (większa część Gminy) i Równiny
Gorzowskiej.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Rzeźba Gminy charakteryzuje się urozmaiconym ukształtowaniem terenu, powstałym
w wyniku zlodowacenia bałtyckiego. Rezultatem tego zjawiska są moreny czołowe leżące
pomiędzy dwoma pasmami równin sandrowych oraz liczne jeziora rynnowe i wytopiskowe
przedstawione w poniższej tabeli (Tabela 3).
Tabela 3 Wykaz największych jezior w Gminie Strzelce Krajeńskie.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

lp

Nazwa jeziora

Powierzchnia [ha]

1

Lipie

182 (109 w Gminie Strzelce Krajeńskie)

2

Słowa

62

3

Wielgie (Dankowskie Duże)

90,2

4

Buszewo

35,1

5

Kinołęka (Dankowskie Małe)

21,5

6

Klasztorne Górne

19

Ponadto przez teren Gminy przepływają rzeki:
 rz. Polka – największa z rzek, zlokalizowana w zachodniej części Gminy,
 Człapa Struga (Młynówka),
 Ogardna Struga,
 rz. Santoczna,
 Pstrąża Struga,
 Sarbina Struga.

2.1.2. Obszary chronione
Do form chronionych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie należą3:
 park krajobrazowy,
 pomniki przyrody,
 obszary chronionego krajobrazu,
 rezerwaty przyrody,
 obszary Natura 2000.
Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

„Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie”
3

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Park położony jest na terenie 5 gmin: Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i
Strzelce Krajeńskie. Rozległe powierzchnie lasów administrowane są przez Nadleśnictwa:
Kłodawa, Strzelce Krajeńskie, Barlinek i Choszczno.
Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie występują następujące pomniki przyrody zestawione w
tabeli poniżej (Tabela 4).
Tabela 4 Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
[źródło: „Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie”]

Lp.

Nazwa pomnika
przyrody

Opis

Lokalizacja
Miejscowość

1

Dąb szypułkowy

Wilanów

2

Głaz narzutowy

3

Głaz narzutowy

4

Dąb szypułkowy

5
6

Głaz narzutowy „CZARCI
Głaz”
Dąb szypułkowy

7

Lipa drobnolistna

8

Dąb szypułkowy

9

Lipa drobnolistna

10

Skupienie drzew – 2 Dęby
szypułkowe
Skupienie drzew – 3 Buki
pospolite
Skupienie drzew-Żywotnik
olbrzymi – 3 szt.
Klon jawor

Obwód: 630 cm
Wysokość: ok 30 m
Obwód: 210 cm
Wysokość: 120 cm
Obwód: 840 cm
Wysokość: 340 cm
Obwód: 590 cm
Wysokość: ok 30 m
Obwód: 1000 cm
Wysokość: 200 m
Obwód: 470 cm
Wysokość: 21 m
Obwód: 285 cm
Wysokość: 21 m
Obwód: 580 cm
Wysokość: 23 m
Obwód: 580 cm
Wysokość: 23 m
Obwód: 470, 365cm
Wysokość: od 27 do 30 m
Obwód: 360, 420, 460 cm
Wysokość: od 27 do 30 m
Obwód: 190, 220, 230 cm
Wysokość: 28 m
Obwód: 510 cm
Wysokość: 28 m
Obwód: od 360 do 450 cm
Wysokość: od 29 do 32 m
Obwód: 505 cm
Wysokość: 21 m

11
12
13
14
15

Skupienie drzew – Lipa
drobnolistna – 4 szt.
Klon jawor
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Obszary Chronionego Krajobrazu
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie zlokalizowane są dwa Obszary Chronionego
Krajobrazu, utworzone na mocy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17
lutego 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska
Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005
roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Powierzchni obszaru wynosi 42 157,80 ha,
w tym 889 ha na terenie Gminy.
Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Barlinecka
Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005
roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Powierzchni obszaru wynosi 26 672 ha, w
tym
7 700 ha na terenie Gminy.
Rezerwaty przyrody
Rezerwat „Zdroiskie Buki”
Rezerwat rozpościera się pomiędzy miejscowościami Zdroisk i Górki Noteckie. Utworzony
został z dawnych lasów wodochronnych, terenu pod względem konfiguracyjnym
zróżnicowanego: falistego i stromego z pochyłościami ku korytu rzeki, z małymi, ale
licznymi terasami rzecznymi. W związku z takim ukształtowaniem terenu, występuje tu duża
różnorodność wzajemnie przeplatających się siedlisk, których wyodrębniono las świeży, las
wilgotny, las mieszany świeży, bór mieszany świeży oraz płaty olsów.
Rezerwat „Mszar Rosiczkowy koło Rokitna”
Torfowiskowy rezerwat utworzony Zarządzeniem nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.09.2009r. o powierzchni 3,40 ha położony
na terenie leśnictw Długie i Złotawa (gm. Strzelce Kraj.). Celem ochrony jest zachowanie
zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej.
Rezerwat „Mszar Przygiełkowy-Długie”
Torfowiskowy rezerwat utworzony Zarządzeniem nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.09.2009r. o powierzchni 7,75 ha położony
w leśnictwie Długie (gm. Strzelce Kraj.). Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk
roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego oraz mszaru
wysokotorfowiskowego.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Obszary Natura 2000
Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie zlokalizowane są 4 obszary Natura 2000: „Lasy
Puszczy nad Drawą”, „ Puszcza Barlinecka”, „Uroczyska Puszczy Drawskiej”, „Ostoja
Barlinecka”.
„Lasy Puszczy nad Drawa”
Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej
w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką
brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki
leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. MelicoFagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter. W miejscach, gdzie
teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym przyrodniczo
obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu
liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu
odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami.
„ Puszcza Barlinecka”
Obszar obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej oraz przyległe do niej
od północnego zachodu pofałdowane obszary równin i wzgórz morenowych. Równinę
Gorzowską porastają lasy dawnej Puszczy Gorzowskiej, której zachowana cześć nosi obecnie
nazwę Puszczy Barlineckiej. Opisywany teren ma silnie rozwiniętą sieć hydrograficzną:
przecinają go dopływy Noteci Polka i Santoczna oraz dopływ Warty Kłodawka.
„Uroczyska Puszczy Drawskiej”
Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie
sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest
pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem
jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny
zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie rzeki meandrują, a doliny obramowane są
wysokimi skarpami. Na wielu odcinkach rzeki płyną szybko ze względu na duży spadek
terenu.
„Ostoja Barlinecka”
Obszar obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej, porośniętej lasami
Puszczy Gorzowskiej. Teren ma bogatą sieć hydrograficzną; przecinają go dopływy Noteci
Polka i Santoczna oraz dopływ Warty Kłodawka.
Ponadto na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie znajduje się 463 obiekty zabytkowe wpisane
do ewidencji zabytków. Są to głównie drewniane i murowane budynki, a także parki
i cmentarze, oraz inne obiekty.
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2.1.3. Sytuacja demograficzna
Zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku Gminę Strzelce
Krajeńskie zamieszkiwało 17 346 ludzi, co stanowi 34,6 % powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Ponad połowę populacji stanowią kobiety (51,2 %). Powierzchnia Gminy
wg danych GUS to 319 km2. Gęstość zaludnienia w Gminie jest bardzo zróżnicowana
co przedstawia Rysunek 3. W Dankowie waha się od niespełna 5 osób/km2, do około
2 023 osób/km2 w Strzelcach Krajeńskich. Na obszarach typowo rolniczych gęstość
zaludnienia jest znacząco niższa i wynosi miedzy 10 a 20 osób/km2.

Rysunek 3 Gęstość zaludnienia
[źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie”, Strzelce
Krajeńskie, 2014 r.]

W roku 2014 r. zauważalny jest spadek liczby mieszkańców w stosunku do lat
wcześniejszych. Szczegółowe dane przedstawia Wykres 4. Ludność w Gminie Strzelce

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Krajeńskie według
się następująco:

ekonomicznych

grup

wiekowych

w

roku

2014

przedstawia

• wiek produkcyjny –11 572 osób, co stanowi 64 % ogółu mieszkańców,
• wiek przedprodukcyjny – 2 751 osób, co stanowi 19,5 % ogółu mieszkańców,
• wiek poprodukcyjny – 3 023 osób, co stanowi 16,5 % ogółu mieszkańców.

Wykres 4 Liczba ludności na przełomie lat 2011 – 2014.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych]

2.1.4. Zasoby mieszkaniowe
Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest przede wszystkim wzdłuż ciągów
komunikacyjnych oraz w centrum Miasta. W Gminie Strzelce Krajeńskie liczba budynków,
jak i mieszkań wzrasta.
Tabela 5 Zasoby mieszkalne w Gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2011-2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych z GUS]

Rok

Gmin
a
Miast
o

Zasoby mieszkalne
2012
2013

2011

2014

Mieszkania
[szt.]

Budynki
[szt.]

Mieszkania
[szt.]

Budynki
[szt.]

Mieszkania
[szt.]

Budynki
[szt.]

Mieszkania
[szt.]

Budynki
[szt.]

5826

1910

5861

1932

5904

1957

5989

2017

3610

822

3630

830

3666

848

3699

856
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Wieś

2216

1088

2231

1102

2238

1109

2290

1161

W Gminie Strzelce Krajeńskie przeważają budynki wielorodzinne. Ich znacząca ilość jest
widoczna nie tylko na terenie miasta, ale również na wsi. Analogicznie wraz z rozbudową
budynków wzrasta także powierzchnia mieszkaniowa (Wykres 5).

Wykres 5 Powierzchnia użytkowa mieszkań w Gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2011 – 2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych]

2.1.5. Sytuacja gospodarcza
Posługując się danymi z Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2014 w Gminie Strzelce
Krajeńskie zlokalizowane były 1 630 podmioty gospodarcze. Od tego właśnie roku
przedsiębiorcy chętniej otwierają działalności w sektorach usługowo – handlowych
niż rolniczych. Pokazują to dane z Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące ilości
zarejestrowanych firm w Gminie Strzelce Krajeńskie:
 rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo: 2013 r. – 107, 2014 r. – 67,
 przemysł i budownictwo: 2013 r. – 347, 2014 r. – 333,
 pozostała działalność (usługowo – handlowa): 2013 r. – 1210, 2014 r. – 1230.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Wykres 6 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w 2011 - 2014 r.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

2.1.5.1. Sektor rolniczy
Sektor rolniczy zajmuje ponad 50 % obszaru Gminy. W 2011 roku funkcjonowało łącznie
638 gospodarstw rolnych, z czego 132 to gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 15 ha.
W 2014 roku ilość podmiotów gospodarczych z dziedziny rolnictwa spadło o prawie połowę
w stosunku do roku 2013.
W Gminie przeważają gleby pszenno – buraczane (70 %), żytnio – ziemniaczane zajmują
25 %, a żytnie słabe 5 %. Gmina Strzelce Krajeńskie skupia się przede wszystkim
na uprawach rolniczych. Natomiast zwierzęta gospodarcze hodowane są na potrzeby własne
mieszkańców. Ze względu na łatwość utrzymania w gospodarstwach nadal liczną grupę
zwierząt stanowi drób (5924 szt.). Pogłowie pozostałych zwierząt gospodarskich przedstawia
Wykres 7.

Wykres 7 Pogłowie zwierząt gospodarskich.
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[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych]

2.1.5.2. Sektor usługowo – handlowy i przemysłowy
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie przeważa sektor rolniczy oraz turystyczny, ale rozwija
się również sektor przemysłowy (metalowy, maszynowy, przetwórstwa metali). Z sektora
produkcji przeważają tereny zabudowy służące obsłudze produkcji w gospodarstwach
rolnych. W 2014 roku rozwinęły się przedsiębiorstwa z zakresu budownictwa (189), handlu
hurtowego i detalicznego oraz napraw pojazdów (373), transportu (108) oraz obsługi rynku
nieruchomościami (212)4.
Usługi publiczne na terenie Gminy świadczą: Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Krajeńskich, Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Urząd Pocztowy, Strzelecki Ośrodek
Kultury, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie, przychodnie zdrowia,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Inspektorat
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Powiatowy Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Powiatowe Biuro ARiMR, Biuro Terenowe ZUS w Strzelcach Krajeńskich,
ambulatorium oraz szkolnictwo.
Ponadto za bezpieczeństwo mieszkańców na terenie Gminy odpowiadają Komenda
Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz 7 jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Bobrówko,
Bronowice, Buszów, Lipie Góry, Ogardy, Pielice, Tuczno.
Lasami Państwowymi znajdującymi się w Gminie zarządza Nadleśnictwo Strzelce
Krajeńskie ul. Gorzowska 17.

2.1.6. Energetyka
2.1.6.1. System ciepłowniczy
Charakterystyka systemu ciepłowniczego
W Gminie Strzelce Krajeńskie systemem ciepłowniczym zarządza Szczecińska Energetyka
Cieplna Sp. z o. o. Oddział w Strzelcach Krajeńskich. 31 sierpnia 2013 r. spółka podpisała
umowę prywatyzacji z poprzednim właścicielem ciepłowni – Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.. Jednakże PGK Sp. z o.o. zarządza nadal kotłowniami w Publicznej
Szkole Podstawowej w Ogardach, w budynku wielorodzinnym w Ogardach (nr 65, Pałac)
oraz we wspólnocie mieszkaniowej w Bobrówku (ul. Strzelecka 6).

Ilość firm z wybranych sektorów zarejestrowanych w Gminie Strzelce Krajeńskie w 2014 roku [Dane GUS –
Bank Danych Lokalnych]
4
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System ciepłowniczy składa się z dwunastu kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej
równej 11,7 MW. Kotłownie zasilane są miałem węgla kamiennego, eko-groszkiem, gazem
ziemnym oraz w niewielkiej ilości olejem opałowym.
Tabela 6 Charakterystyka systemu ciepłowniczego w Gminie Strzelce Krajeńskie 2014 r.
[źródło: SEC Strzelce Krajeńskie].
Lp

Kotłownia
(adres)

Rok
oddania do
eksploatacji

Moc
zainstalowana
kotłowni

Typ kotła

Liczba
kotłów
(szt.)

Moc
znamionowa
kotła (MW)

Sprawność
(%)

Rodzaj
paliwa

Parametry
sieci (°C)

1

Strzelce
Krajeńskie ul.
Wyzwolenia
18
Strzelce
Krajeńskie ul.
Mickiewicza
6
Strzelce
Krajeńskie ul.
Chrobrego 8

1983

7,44

Kr-80

4

1,86

71

Miał węgla
kamiennego

130/80

1998

1,46

UNICAL
730

2

0,73

-

-

1997
1995

1,02

ZUK-370
WIESSMAN

3

0,37-2
0,28-1

-

Gaz
ziemny,
olej
opałowy
Gaz
ziemny,
olej
opałowy

Strzelce
Krajeńskie ul.
Gorzowska
25
Strzelce
Krajeńskie ul.
Wolności 48

1997

0,22

ZUK-220

1

0,22

69,05

Gaz ziemny

90/70

1994

0,22

RIELLO 4
RCT 12

1

0,22

86,65

Gaz ziemny

90/70

Strzelce
Krajeńskie ul.
Saperów 4
Strzelce
Krajeńskie ul.
PCK 24
Strzelce
Krajeńskie ul.
Wolności 18
Bobrówko ul.
Choszczańska
Bobrówko ul.
Leśna
Strzelce
Krajeńskie ul.
Piastów 13
Strzelce
Krajeńskie ul.
Chrobrego 20

1997

0,055

ZUK 55

1

0,055

79,6

Gaz ziemny

-

1996

0,07

KW GRp100

1

0,06

53,24

Ekogroszek

-

2004

0,112

KW GR-100

2

0,112

64

Ekogroszek

-

2002

0,68

2
2

2008

0,1

ALFA 100

1

0,1

71,84

Miał węgla
kamiennego
Ekogroszek
Ekogroszek

90/70

0,3

0,38
0,30
0,15

58

2008

KW GR 560
KW GR 460
ALFA-150

2010

0,024

WISSMAN

1

0,024

84,82

Gaz ziemny

-

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

64

-

90/70
-

Zużycie i odbiorcy ciepła
SEC Strzelce Krajeńskie w 2014 r. zaopatrywało 229 odbiorców w ciepło.
Tabela 7 Struktura sprzedaży za rok 2014 w sektorach.
[źródło: SEC Strzelce Krajeńskie].

Sektor
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Mieszkaniowy: gospodarstwa domowe
i indywidualne (budynki komunalne)

180

48 158

Użyteczności publicznej

20

8 444

Handel, usługi i przemysł

29

1 597

Wykres 8 Zużycie energii systemu ciepłowniczego w Strzelcach Krajeńskich w latach 2011-2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych SEC]

SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o. o. planuje w najbliższych latach rozbudowę przyłączy
cieplnych do budynków. W 2015 roku kolejnych osiem jednostek, w tym Starostwo
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Powiatowe, będzie korzystało z systemu ciepłowniczego Gminy. Natomiast do końca 2018
roku powstaną przyłącza o łącznej mocy wynoszącej 2 970 kW.
Domy jednorodzinne oraz niewielka część mieszkań w budynkach wielorodzinnych
ogrzewane są za pomocą indywidualnych kotłowni opalanych węglem kamiennym,
ekogroszkiem, drewnem oraz gazem ziemnym. Z czego przeważają kotły na węgiel kamienny
oraz drewno.

2.1.6.2. System gazowniczy
Charakterystyka systemu gazowniczego
Na terenie Gminy system gazowniczy jest słabo rozwinięty. W 2013 roku jedynie 14,1 %
mieszkańców korzystało z sieci gazowej. Gaz na terenie Gminy jest wykorzystywany przede
wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej
oraz posiłków. Jednak i tak większość gospodarstw domowych w mieście i prawie wszystkie
na obszarze wiejskim zaopatrywane są w gaz bezprzewodowy (butle gazowe).
Tabela 8 Charakterystyka zużycia gazu w Gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2011 – 2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych]

Lp.

Gazociągi

j.m.

2011

2012

2013

2014

1

Długość czynnej sieci ogółem

km

44

46

46

brak
danych

2

Długość czynnej sieci przesyłowej

km

21

22

22

3

szt.

594

602

610

4

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
Odbiorcy gazu

720

743

737

5

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

693

714

714

6

Zużycie gazu

gosp.
dom.
gosp.
dom.
tys. m3

773

809

832

7

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań

tys. m3

761

762

682

8

Ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

2059

2422

2449

brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych

2.1.6.3. System energetyczny
Charakterystyka systemu energetycznego

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Gmina Strzelce Krajeńskie zasilana jest ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Strzelce
Krajeńskie, która posiada 2 transformatory o mocy 16 MVA, przy Al. Piastów 10.
Długość linii napowietrznej 110 kV na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie wynosi:
 SE Gorzów – Strzelce Krajeńskie: typ: 3xAFL6-240, długość: 13,662 km,
 Strzelce Krajeńskie – Drezdenko: typ: 3xAFL-240, długość: 5,836 km.

Wykres 9 Zestawienie linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w Gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2011
– 2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od Enea Operator Sp. z o. o.]

W mieście Strzelce Krajeńskie zlokalizowane są 44 stacje transformatorowe, w tym 8 nie
należących do ENEA. Natomiast na terenie wiejskim Gminy umiejscowione są 83 stacje
transformatorowe, w tym 9 sztuk zasilanych przez innych dystrybutorów. Od 2011 roku
przybyło 5 stacji transformatorowych, a ich moc zwiększyła się do 22,133 MVA.
Szczegółowe dane dotyczące ilości oraz mocy stacji transformatorowych na terenie miejskim
i wiejskim Gminy Strzelce Krajeńskie przedstawia Tabela 9.
Tabela 9 Ilość i moc stacji transformatorowych firmy ENEA w Gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2011 – 2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od Enea Operator Sp. z o. o.].

Rok

Stacje transformatorowe [szt.]

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Miasto

Teren
wiejski

Gmina
ogółem

Miasto

Teren
wiejski

Gmina
ogółem

2011

36

71

107

12,245

9,565

21,81

2012

36

72

108

12,245

9,628

21,873

2013

36

73

109

12,245

9,728

21,973

2014

36

74

110

12,245

9,888

22,133

Zużycie i odbiorcy energii elektrycznej
Tabela 10 Ilość odbiorców i zużycie energii elektrycznej w mieście Strzelce Krajeńskie
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od Enea Operator Sp. z o. o.].

Liczba odbiorców energii
elektrycznej [szt.]

Zużycie energii elektrycznej
[MWh]

Rok\Grupa taryfowa

SN

nN

SN

nN

2011

11

4514

8855

16732

2012

10

4520

9351

16486

2013

10

4539

9183

16737

2014

10

4589

8214

16606
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Wykres 10 Zużycie energii elektrycznej w mieście Strzelce Krajeńskie względem powiatu strzelecko-drezdeneckiego w latach
2011 – 2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od Enea Operator Sp. z o. o.]

Przewidywane zmiany w układzie zasilania energii elektrycznej:
W najbliższych latach prowadzone będą następujące inwestycje:
 Wymiana kabli SN-15 kV w izolacji niesieciowanej na kable w izolacji z polietylenu
usieciowanego.
 Przyłączanie nowych odbiorców w III, IV i V grupie przyłączeniowej.

2.1.7. Odnawialne źródła energii
Energia ze źródeł odnawialnych pochodzi z naturalnych powtarzających się procesów
przyrodniczych. W polskich warunkach energia z OZE obejmuje energię5:





5

promieniowania słonecznego,
wody,
wiatru,
zasobów geotermalnych,
wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych,

„Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r.”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014
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 otoczenia pozyskiwana przez pompy ciepła.
Gmina Strzelce Krajeńskie posiada duży potencjał w zakresie możliwości wykorzystania
energii odnawialnej.
Energia słoneczna
Energia promieniowania słonecznego może zostać pozyskana poprzez zastosowanie:
 płaskich lub próżniowych kolektorów słonecznych,
 ogniw fotowoltaicznych.
Uzyskana energia może być przetwarzana na ciepło (np. do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, wody w basenach kąpielowych, ogrzewania pomieszczeń) lub do bezpośredniego
wytwarzania energii elektrycznej.
Potencjał energii słonecznej w Gminie Strzelce Krajeńskie jest mniejszy niż średnia kraju
(Rysunek 4). Jednak jest on wystarczający do wykorzystania na potrzeby bytowe
mieszkańców, do podgrzewania ciepłej wody.

Rysunek 4. Mapa potencjału wykorzystania energii słonecznej
[źródło: http://www.pgie.pl/naslonecznienie].

Panele słoneczne montowane są przede wszystkim na budynkach jednorodzinnych.
W Gminie Strzelce Krajeńskie ich liczba jest ciągle niewielka, ponieważ koszty inwestycji
są zbyt duże w stosunku do możliwości finansowych mieszkańców.
Energia wody

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest określana jako wielkość energii elektrycznej,
która jest wytwarzana w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie
produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym.
Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiada na swoim terenie elektrowni wodnych.
Energia wiatru
Energia wiatru jest to energia kinetyczna wiatru wykorzystywana w turbinach wiatrowych
do produkcji energii elektrycznej.
Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru w zakresie jego prędkości, czyli od 4 do
25 m/s. Gmina Strzelce Krajeńskie leży w strefie II bardzo korzystnej (Rysunek 5) , ponieważ
prędkość wiatru wynosi powyżej 5 m/s (Rysunek 6).

Rysunek 5. Mapa potencjału wykorzystania energii wiatru
[źródło: Ośrodek Meteorologii IMGW].
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Rysunek 6. Średnie prędkości wiatru na terenie Polski.
[źródło: www.mae.com.pl]

W ostatnich latach na terenie Gminy oraz w województwie lubuskim nastąpił
zdecydowany wzrost zainteresowania energią wiatrową. Powstają kilku wiatrakowe „farmy”
oraz pojedyncze wiatraki gromadzące energię.
Od końca 2011 roku na terenie Gminy działa „Zespół Elektrowni Wiatrowych Czyżewo”,
składający się z 3 elektrowni wiatrowych typu Gamesa Eolica G90 o mocy 2 MW każda.
Inwestycja pozwoliła zaoszczędzić ok. 15 000 MWh energii rocznie, która powstałaby
ze spalania 2 500 ton węgla kamiennego przez elektrownie węglowe, co wpłynęło na
uniknięcie emisji szeregu zanieczyszczeń do atmosfery, w tym ponad 12 000 t dwutlenku
węgla rocznie.6
W kolejnych latach, coraz więcej inwestorów prywatnych, planuje budowę elektrowni
wiatrowych. Na etapie planowania założono powstanie około 30 – 60 szt. turbin wiatrowych
o mocy powyżej 120 MW.

Energia geotermalna
Energia geotermalna jest to ciepło pozyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub
pary wodnej. Użytkowana bezpośrednio jako ciepło grzewcze dla potrzeb komunalnych oraz
w procesach produkcyjnych w rolnictwie, a także do wytwarzania energii elektrycznej
(przy wykorzystaniu pary suchej lub solanki o wysokiej entalpii).
źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych
Sp. z o.o.
6
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Gmina Strzelce Krajeńskie ma duże możliwości pozyskania energii geotermalnej
(Rysunek 7).Wynika to z wysokich wartości temperatur wód geotermalnych województwa
lubuskiego (temperatura wynosi powyżej 40 ◦C).

Rysunek 7. Potencjał wykorzystania energii geotermalnej na terenie Polski
[źródło: www.pgi.gov.pl].

Energia z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych
Biopaliwa stałe (inaczej biomasa) obejmują organiczne, niekopalne substancje
o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa do
produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej.
Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla,
uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.
Do biopaliw ciekłych zalicza się: bioetanol, biodiesel, biometanol, biodimetyloeter, bioETBE, bio-MTBE, oleje roślinne. Wymienione produkty są stosowane jako biokomponenty
dodawane do paliw silnikowych wytwarzanych z ropy naftowej. Dodatkami najczęściej
stosowanymi są bioetanol i biodiesel.
Przeważającym biopaliwem stałym wykorzystywanym na terenie Gminy jest drewno.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

31

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie

Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie nie występuje Bioelektrownia/Biogazownia.
Pompy ciepła
Zaliczane do energii ze źródeł odnawialnych ciepło otoczenia jest wychwytywane przez
pompy ciepła z powietrza atmosferycznego (zewnętrznego), gruntu (geotermia płytka)
oraz wód gruntowych i powierzchniowych (rzeki, stawy, jeziora).
Pompy ciepła na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie wykorzystywane są do produkcji
ciepła w domach jednorodzinnych.

2.1.8. Oświetlenie
Oświetlenie na terenie Gminy składa się z oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej,
oświetlenia parków i skwerów oraz iluminacji obiektów. Łączna moc zainstalowanych źródeł
świetlnych wynosi około 154 kW. Przeważającymi źródłami światła są lampy sodowe, tylko
nieliczne z nich to metalohalogenkowe.
Oświetlenie uliczne składa się z 881 punktów świetlnych o łącznej mocy 143,23 kW,
których właścicielami są ENEA oraz Gmina Strzelce Krajeńskie. W Gminie znajduje się
jeden punkt drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 22. Sygnalizacja
składa się z 8 punktów świetlnych o mocy 3 kW, a jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon Gorzów Wlkp.
Łączna moc oświetlenia parków i skwerów oraz iluminacja obiektów wynosi: 7 860 W.
W Gminie posadowione są 2 lampy hybrydowe zbudowane z paneli fotowoltaicznych oraz
turbin wiatrowych. Każda lampa, dzięki niekonwencjonalnym źródłom zasilania, jest w stanie
świecić do 14 godzin dziennie.
W najbliższym czasie Gmina Strzelce Krajeńskie planuje modernizację oświetlenia ulicy
Zachodniej i Północnej oraz budowę nowego oświetlenia. Punkty świetlne wewnętrzne mają
być wymieniane w budynkach użyteczności publicznej.

2.1.9. Transport
Sieć drogowa
Gmina Strzelce Krajeńskie posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, którą tworzą drogi
krajowa, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.
Na terenie Gminy występują następujące drogi:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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 Droga krajowa nr 22 relacji Kostrzyn nad Odrą – Gdańsk o długości 20,1 km na terenie
Gminy, przecinająca Gminę oraz Miasto w kierunkach południowy zachód – północny
wschód. Droga ta stanowi jedno z najkrótszych połączeń tranzytowych między zachodnią
granicą państwa, a obwodem kaliningradzkim w Federacji Rosyjskiej. Droga służy
mieszkańcom Gminy do komunikowania się z Gorzowem Wielkopolskim (ok. 26 km)
oraz drogą ekspresową S3.
 Droga wojewódzka nr 156 położona w południowo – zachodniej części Gminy,
przecinająca Gminę w kierunkach północny zachód – południowy zachód. Droga łączy
Barlinek (miasto w woj. Zachodniopomorskim) ze Strzelcami Krajeńskimi i dalej
z Drezdenkiem oraz Międzychodem. Droga wojewódzka nr 156 krzyżuje się z drogą
krajową nr 22, a jej długość na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie wynosi 23 km.
 Drogi powiatowe o łącznej długości około 84,6 km:
• nr 1364 F – Przyłęg – Górki,
• nr 1366 F – Strzelce Krajeńskie (al. Piastów) – Sławno – Zwierzyn,
• nr 1373 F – Ostromęcko – Ogardy – Strzelce Krajeńskie (ul. Gdańska),
• nr 1374 F – Ogardy – Pielice – Lipie Góry,
• nr 1375 F – Choszczno – Stary Klukom – Krzęcin – Bobrówko – Strzelce Krajeńskie
(ul. A. Asnyka),
• nr 1376 F – Pełczyce – Jarosławsko – Bobrówko – Buszów,
• nr 1377 F – Żabicko – Machary – Bobrówko – Lubicz,
• nr 1378 F – Jarosławsko – Tuczno – Lipie Góry,
• nr 1379 F – Tuczno – Gilów – Ogardy,
• nr 1380 F – Strzelce Krajeńskie (ul. Grodziska) – Gardzko – Stare Kurowo,
• nr 1381 F – Gardzko – Zwierzyn.
Pozostała część struktury drogowej to drogi gminne, których łączna długość wynosi
123,826 km, z czego 14,805 km to drogi znajdujące się w granicach administracyjnych
miasta. Sieć dróg gminnych stanowi ponad 55 % wszystkich dróg na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie.
Tabela 11 Wykaz dróg gminnych w Strzelcach Krajeńskich
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych z UM Strzelce Krajeńskie].

Drogi gminne
W granicach administracyjnych Miasta
Poza granicami administracyjnymi Miasta
Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa ulicy
Adama Mickiewicza
Akacjowa
Brzozowa
Brygady Saperów
Cicha
Dworcowa
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Nr drogi
F005402
F005402
F005403
F005404
F005405
F005406

Nazwa drogi
Strzelce Kraj. - Gardzko
Buszów - Sokólsko
Sokólsko - Lubicz
Buszów
Buszów - Wilanów
Sokólsko – Lipie Góry
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Drogi gminne
W granicach administracyjnych Miasta
Poza granicami administracyjnymi Miasta
Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Forteczna Zachodnia
Forteczna Północna
Forteczna Południowa
Henryka Sienkiewicza
Janusza Kusocińskiego
Jedności Robotniczej
Janusza Korczaka
Józefa Piłsudskiego
Juliusza Słowackiego
Katedralna
Kazimierza Wielkiego
Kwiatowa
Krótka
Ks. Jerzego Popiełuszki
Ks. Stefana Wyszyńskiego
Lipowa
Ludowa
Mikołaja Kopernika
Nowa Brama
Ogrodowa
Orzechowa
Okrężna
Poznańska
P.C.K.
Podwale
Północna
Południowa
Przemysława II
Rynek
Strzelecka
Strumykowa
Słoneczna
Tadeusza Kościuszki
Targowa
Wojska Polskiego
Wodociągowa
Władysława Jagiełły
Zachodnia
Zygmunta Starego
11-Listopada

47
48

Drzymały
Jana III Sobieskiego
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F005407
F005408
F005409
F005410
F005411
F005412
F005413
F005414
F005415
F005416
F005417
F005418
F005419
F005420
F005421
F005422
F005423
F005424
F005426
F005427
F005428
F005429
F005430
F005431
F005432
F005433
F005434
F005435
F005436
F005437
F005438
F005439
F005440
F005441
F005442
F005443
F005444
F005445
F005446
F005447

Lipie Góry - Licheń
Lipie Góry (ul. Czereśniowa)
Lipie Góry (ul. Klonowa)
Lipie Góry (ul. Krótka)
Lipie Góry (ul. Leśna)
Lipie Góry (ul. Lipowa)
Lipie Góry (ul. Ludowa)
Lipie Góry (ul. Ogrodowa)
Lipie Góry (ul. Słoneczna)
Licheń - Gardzko
Licheń
Licheń
Tuczno (ul. Słoneczna)
Tuczno (ul. Parkowa)
Strzelce Klasztorne
Lubicz - Ogardy
Przyłęg – Wilanów
Przyłęg - Wełmin
Brzoza
Bobrówko (ul. Wesoła)
Wełmin
Wełmin
Wełmin
Pielice
Długie
Machary
Ogardy - Tuczno
Lipie Góry - Bronowice
Lipie Góry
Pielice – J. Słowa -Licheń
Licheń - Kawki
Długie – Stare Kurowo
Sławno
Brzoza - Bronowice
Brzoza - Przyłęg
Buszów - Machary
Śródlesie - Buszów
Wielisławice – Brzoza - Sławno
Bronowice – Wielisławice - Wilanów
Wielisławice – Piastowo – Strzelce
Kraj.
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Drogi gminne
W granicach administracyjnych Miasta
Poza granicami administracyjnymi Miasta
Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Królowej Jadwigi
Łąkowa
Mieszka I
Marii Konopnickiej
Nowa
Pogodna
Polna
Przemysłowa
Stanisława Moniuszki
Władysława Łokietka
Klonowa
Cmentarna
Zielona
Kalinowa
Jesionowa
Cypriana Kamila Norwida
Zbigniewa Herberta

Sieć kolejowa
Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiada własnej sieci kolejowej. A najbliżej położone od niej
stacje kolejowe usytuowane są w miejscowościach:
 Zwierzyn (Strzelce Krajeńskie Wschód – stacja kolejowa w Zwierzynie) – oddalone
o 6 km od Strzelec Krajeńskich; trasa relacji Kostrzyn nad Odrą – Krzyż
Wielkopolski,
 Dobiegniew – oddalone o 20 km od Strzelec Krajeńskich; trasa relacji Szczecin –
Krzyż Wielkopolski.
Sieć autobusowa
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie transport publiczny obsługują PKS Gorzów
Wielkopolski, PKS Wałcz, Lubuskie Linie Autobusowe oraz prywatni przewoźnicy.
Wymienionymi połączeniami można bezpośrednio dojechać m.in. do takich miejscowości
jak: Gorzów Wielkopolski, Dobiegniew, Drezdenko, Wałcz.

2.1.10. Wodociągi i kanalizacja
W Gminie Strzelce Krajeńskie prawie wszyscy mieszkańcy korzystają z sieci wodociągowej
(około 90 %).
Tabela 12 Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2011 – 2014
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[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.].
Wodociągi

Lp.
Rok

2011

2012

2013

2014

1

Długość czynnej sieci wodociągowej
[km]

102

102

103

105

2

Ludność korzystająca z sieci
wodociągowej [%]

88

88

88

b.d.

3

Zużycie wody z wodociągów [tys. m3]

568

528

527

532

W 2014 roku długość czynnej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się prawie dwukrotnie.
Dzięki łatwiejszej dostępności do kanalizacji w Gminie, coraz mniej osób korzysta z usług
taborów asenizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Tabela 13 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2011 – 2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.] .
Lp.

Kanalizacja
Rok

2011

2012

2013

2014

1

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
[km]

38

38

39

77

2

Liczba mieszkańców korzystających z
systemu kanalizacyjnego [osoba]

13000

12876

12822

13227

3

Liczba mieszkańców obsługiwanych
przez tabor asenizacyjny [osoba]

535

616

600

103

4

Liczba mieszkańców obsługiwanych
przez systemy indywidualne
(przydomowe oczyszczalnie ścieków)
[osoba]
Ilość odprowadzanych ścieków do sieci
kanalizacyjnej [tys. m3]

24

36

32

24

395

371,

354

384

5

Ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przetwarzane są w Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w Strzelcach Krajeńskich, a następnie odprowadzane w następującej kolejności do:
Człapiej Strugi (kanału Młynówka), kanału Otok, rzeki Polka, rzeki Noteć, a na końcu
wpływają do rzeki Warty i rzeki Odry.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Strzelcach Krajeńskich jest oczyszczalnią biologiczną
z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu, spełniającą standardy
odprowadzanych ścieków dla aglomeracji. Dzięki tym właściwościom redukuje około 95 %
ilości azotu oraz fosforu w ściekach ( Tabela 14).
Tabela 14 Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających i odpływających do/z oczyszczalni ścieków
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od UM].
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Rok

Średnie roczne wartości w ściekach
dopływających do oczyszczalni ścieków

Średnie roczne wartości w ściekach
odpływających z oczyszczalni ścieków

BZT57 ChZT8 zawiesina ogólna azot fosfor BZT5 ChZT zawiesina ogólna azot fosfo

[mgO2/l]

[mg/l]

[mgO2/l]

[mg/l]

2011

554

929

288

79

10

3

29

3

4

0

2012

376

859

1228

83

8

4

27

4

9

0

2013

391

910

276

72

8

4

26

8

9

0

2014

403

1027

404

100

10

3

26

6

8

0

W Gminie Strzelce Krajeńskie występują cztery przepompownie ścieków – w Brzozie,
Żabicku, Strzelcach Krajeńskich oraz Długie. Łączna moc instalacji wynosi 130 kW.

2.1.11. Gospodarka odpadami
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U z 2013 poz.1399 z późn. zm.) do zadań gminy należy
dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
W połowie 2013 r. Gmina Strzelce Krajeńskie wstąpiła do Celowego Związku Gmin
SGO5, który zrzeszył 5 gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W latach wcześniejszym
gospodarowaniem odpadów komunalnych zajmował się Urząd Miejski w Strzelcach
Krajeńskich 9.
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz składowania pozostałości z sortowania odpadów. Wszystkie
odpady trafiają do Związku Utylizacji Odpadów „ZUO” Gorzów Wielkopolski
ul. Małyszyńska. Wywozem odpadów zajmuje się obecnie firma Tonsmeier Zachód Sp. z o.
o.
W 2014 r. deklaracje śmieciowe na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie wypełniło 14 380
osób, z czego 11 354 zadeklarowało segregację śmieci. W porównaniu do roku bazowego
(2011) ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy wzrosła o 1 284 Mg (Tabela 15).

Tabela 15 Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2011 -2014

BZT5 – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – parametr określający ilość zanieczyszczeń w ściekach.
ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu – właściwość wody i ścieków do redukcji pewnych związków
chemicznych (manganian (VII) potasu, dichromian (VI) potasu).
9
„Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 – 2013 z perspektywą
na lata 2014 – 2017”.
7
8
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[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych z lat 2010 – 2014 od UM i Celowego Związku Gmin SGO5].

Ilość

2011

2012

2013

2014

wytwarzanych

3621

4290

4230

4905

odpadów [Mg]
W latach 2011 – 2014 znaczącą ilość odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie stanowiły odpady komunalne zmieszane. W roku 2014 ilość wytworzonych
odpadów komunalnych zmieszanych wynosiła: 4 315 Mg. Pozostałe z nich, przedstawione na
Wykresie 11, stanowią zaledwie 12 % wszystkich odpadów.

Wykres 11 Średnia roczna ilość zbieranych odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych z lat 2011 – 2014 od UM i Celowego Związku Gmin SGO5]

W Gminie Strzelce Krajeńskie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, która do
lipca 2013 roku obejmowała jedynie trzy frakcje: papier, szkło i tworzywa sztuczne. Po tym
okresie mieszkańcy zostali zobligowani do segregowania, aż 16 różnych frakcji:
 szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach
medycznych i truciznach,
 papier,
 opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin,
środkach medycznych i truciznach,
 metal,
 opakowania wielomateriałowe,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 wykładziny, dywany i tekstylia,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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zużyte kartridże i tonery,
zużyte opony,
zużyte baterie i akumulatory,
chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
i opakowań po tych odpadach,
przeterminowane leki i opakowania po lekach,
świetlówki i żarówki,
odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów przeprowadzanych
we własnym zakresie.

Odpady wielkogabarytowe są odbierane co kwartał z przed posesji mieszkańców Gminy
Strzelce Krajeńskie. Natomiast trzy razy w tygodniu można oddać wszelkie odpady
selektywne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jedności
Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich.

2.2. Identyfikacja obszarów problemowych
Na podstawie analizy uwarunkowań lokalnych, stanu istniejącego oraz pozyskanych danych,
wskazano następujące obszary problemowe w Gminie Strzelce Krajeńskie, w kontekście
realizacji strategii niskoemisyjnego rozwoju. Identyfikacja tych obszarów umożliwi
wskazanie terenów, które przyczyniają się do większej emisji CO2, a przy tym do złego stanu
jakości powietrza i niskiej efektywności energetycznej.

2.2.1. Infrastruktura drogowa
Największym problemem dotyczącym infrastruktury drogowej w Gminie Strzelce Krajeńskie
jest natężenie ruchu oraz nawierzchnia dróg.

Nawierzchnia dróg
W granicach Gminy Strzelce Krajeńskie droga krajowa nr 22 jest prawie w całości
zbudowana z warstwy bitumicznej (18,428 km). Jedynie odcinek o długości 1,672 km pokryty
jest kostką granitową. Ze względu na unikalny i historyczny charakter zabudowy miejskiej,
nie ma możliwości wykonania, na tym fragmencie, nawierzchni bitumicznej. Ponadto
GDDKiA nie posiada zaplanowanych środków finansowych na realizację takiego zadania.
Jednak w ostatnich latach stan drogi krajowej nr 22 uległ poprawie: wzmocniono pobocza
oraz rozłożono nową warstwę ścieralną.
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Droga wojewódzka nr 156 przecinająca Gminę Strzelce Krajeńskie, w całości jest pokryta
nawierzchnią bitumiczną, a jej stan można uznać obecnie za zadowalający. W 2012 i 2013
roku Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał remontu zniszczonego fragmentu drogi
w miejscowości Danków. Natomiast na najbliższe lata planowane są wzmocnienia drogi
oraz budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 z drogą powiatową nr 1375F
(ul. Sportowa – ul. Asnyka)10.
Stan dróg powiatowych ogółem należy uznać za zadowalający, z zastrzeżeniem że część
odcinków wymaga remontów i odnowienia nawierzchni:
 Fragment drogi powiatowej nr 1366F: Al. Piastów – droga ta posiada niedostosowaną
do ciężaru pojazdów nawierzchnię z kostki granitowej oraz brak kanalizacji deszczowej,
co powoduje zalewanie niżej położonych obszarów miasta.
 Droga powiatowa nr 1375 F: Choszczno – Stary Klukom – Krzęcin – Bobrówko
(ul. Choszczeńska, ul. Strzelecka) – Strzelce Krajeńskie (ul. Asnyka).
 Droga powiatowa nr 1373 F: Ostromęcko – Ogardy – Strzelce Krajeńskie (ul. Gdańska)
o nawierzchni twardej długości 13,193 km. Zapewnia ona połączenie drogi krajowej nr 22
z drogą wojewódzką nr 160.
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej władze powiatu będą się starać
o pozyskanie środków na remont w/w dróg11. Warto zaznaczyć, że kondycja finansowa
i zdolności inwestycyjne powiatu (oddłużenie szpitala powiatowego w Drezdenku)
ograniczają konieczne do przeprowadzenia remonty, do bieżących napraw i łatania wyłomów
powstałych po zimowym okresie.
Stan dróg gminnych należy określić jako zadowalający. Ze względu na rolniczy charakter
gminy, najwięcej jest dróg gruntowych naturalnych. Ponadto na terenie miasta znajduje się
11,083 m2 powierzchni poboczy i utwardzonych zatok autobusowych. Podział dróg gminnych
ze
względu
na
nawierzchnię
przedstawia
Tabela
16.

„Wojewódzki Program Budowy i Modernizacji Dróg Wojewódzkich na lata 2012 – 2020”;
http://obserwuj.lubuskie.pl/uploads/documentsearch/id105/08.%20Informacja%20na%20temat%20Programu%2
0Budowy%20i%20Modernizacji%20drog%20wojewodzkich.pdf
11
Na podstawie wewnętrznego opracowania Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odnośnie
Regionalnego Programu Operacyjnego.
10
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Tabela 16 Nawierzchnia dróg gminnych – stan na 31 grudnia 2014 roku
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od UM].

Długości dróg gminnych według rodzaju nawierzchni [km]
W granicach
Poza granicami
administracyjnych
administracyjnymi
miasta
miasta
ulepszona
Bitumiczna
8,068
16,21
twarda
Betonowa
0,381
0,572
Kostka
2,833
1,807
nieulepszona
Brukowa
0,202
9,118
Tłuczniowa
1,0
0,368
1,85
12,485
gruntowa Wzmocniona żwirem, żużlem,
itp.
Naturalna (z gruntu
0,202
48,261
rodzimego)
W 2011 r. opracowano dokument pt. „Program remontu dróg gminnych na terenie Miasta
i Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2012 – 2015 pn. Zintegrowana przebudowa dróg
gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu
z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie”.
Jego celem było wskazanie priorytetów inwestycyjnych w zakresie remontu, przebudowy
oraz budowy dróg gminnych. W związku z powyższym corocznie prowadzone są naprawy
dróg, zwłaszcza po okresie zimowym. Gmina Strzelce Krajeńskie prowadzi inwestycje
podnoszące standard dróg z wykorzystaniem środków własnych lub korzystając
z dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL).
Większość inwestycji polegających na przebudowie/modernizacji dróg gminnych koncentruje
się w mieście.
Tabela 17 Inwestycje sektora drogowego w latach 2011-2014 dofinansowane z NPPDL
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od UM].

Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z
uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych,
wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie

ROK

KOSZT
REALIZACJI
[ZŁ]

KWOTA
DOFINANSOWANIA
[ZŁ]

etap II: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na ul. Korczaka, Herberta i Norwida
w Strzelcach Krajeńskich
etap III: Remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki
w m. Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową i remontem
istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociągowej, z przyłączami
etap IV: Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce
Krajeńskie - Strzelce Klasztorne

2011

2 084 043

1 041 468

2012

1 000 198

287 441

2013

823 603

411 801

etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach
Krajeńskich

2014

2 141 020

1 070 510
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Ze środków własnych Gminy w latach 2011 - 2014 przeprowadzono następujące
inwestycje:
1) W każdym roku naprawy i remonty dróg po okresie zimowym oraz remonty
chodników.
2) 2011 r. -Modernizacja ul. Ludowej w Strzelcach Kraj. – 0,34km.
3) 2012 r. Remont drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Zachodnią i Sienkiewicza
w Strzelcach Krajeńskich (jezdnię i chodnik z kostki polbrukowej na powierzchni
1.005,09m2).
4) 2013 r. - droga dojazdowa i chodnik na osiedlu mieszkaniowym przy
ul. Kościuszki, Remont drogi brukowej w miejscowości Machary w Gminie
Strzelce Krajeńskie; Remont drogi asfaltowej w miejscowości Tuczno; Remont
odcinka drogi brukowej w miejscowości Bronowice, Budowa drogi oraz
kanalizacji w ulicy W. Łokietka w Strzelcach Krajeńskich.
5) 2014 r. Frezowanie i nadlewka masą bitumiczną odcinka drogi gminnej ul. Brzozowa w Strzelcach Krajeńskich, Ulepszenie nawierzchni dróg transportu
rolniczego.
Natężenie ruchu samochodowego
Największe natężenie ruchu samochodowego obserwowane jest na drodze krajowej nr 22, co
w konsekwencji prowadzi do częstych remontów nawierzchni drogi. W okresie 2010 – 2015
coroczne ulepszanie granitowego fragmentu drogi przyczyniło się do utrudnień w ruchu
pojazdów powodujące wzrost zanieczyszczenia powietrza. Ponadto w ciągu drogi nr 22,
w centrum miasta znajduje się sygnalizacja świetlna, która w przypadku remontów utrudnia
płynność ruchu.
W celu zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów (w szczególności ciężarowych) w
Strzelcach Krajeńskich, od blisko 10 lat władze Gminy starają się o ujęcie budowy
obwodnicy
miasta
w krajowych dokumentach planistycznych. Koncepcja zakłada przebieg obwodnicy po
północnej stronie miasta.
Wg pomiarów prowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r. przez
Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej nr 22, w Strzelcach
Krajeńskich (przejście dla pieszych w centrum miasta) wyniósł on 7353 SDR (średni dobowy
ruch). Korki w mieście powodowane są znacznym ruchem pojazdów oraz corocznymi
remontami drogi krajowej. Na drodze wojewódzkiej nr 156, wg pomiarów przeprowadzonych
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich („Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku„)
na odcinku Strzelce Krajeńskie-Danków średniodobowy ruch pojazdów wyniósł 1933
pojazdy, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 pomiar wykazał 6507 pojazdów w ciągu
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doby, a przy wylocie drogi wojewódzkiej z miasta w kierunku na Drezdenko odnotowano
2553 pojazdy.

Zamierzenia i plany inwestycyjne:
W 2015 r. remont i przebudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Krajeńskich w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, remont ul. H. Sienkiewicza.
W kolejnych latach planowane są remonty wymienionych ulic: ul. Północna i Zachodnia,
ul. Słoneczna, ul. Strumykowa, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Zygmunta Starego,
ul. Władysława Jagiełły, ul. Pogodna, ul. H. Sienkiewicza, ul. PCK, ul. Klonowa,
ul. Akacjowa, ul. Łąkowa, ul. Cmentarna w Strzelcach Krajeńskich.
W celu stworzenia objazdu centrum miasta i zmniejszenia ruchu pojazdów ciężarowych
planowana jest budowa drogi prowadzącej wzdłuż granicy terenów inwestycyjnych strefy
gospodarczej – od drogi krajowej nr 22 do ul. Cmentarnej. Droga pozwoli na objazd centrum
miasta dla pojazdów na trasie Gorzów Wlkp. – Barlinek, umożliwi również dojazd do strefy
gospodarczej. Planowana jest także budowa dróg wewnątrz strefy. Na część planowanych
inwestycji przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych (programy rządowe oraz
programy pomocowe UE).
Poza miastem planowane są remonty dróg gminnych w miejscowościach: Danków,
Gardzko, Gilów, Ogardy, Sidłów, Lipie Góry, Brzoza, Czyżewo, Długie, Pielice,
Wielisławice, Bronowice, Przyłęg, oraz drogi Bronowice-Wielisławice, Brzoza-Sławno,
Piastowo-Strzelce Krajeńskie, Wielisławice-Wilanów. Drogi będą remontowane ze środków
własnych, a na część z nich planowane jest ubieganie się o środki zewnętrzne w ramach
PROW 2014-2020.
Chodniki, ścieżki i szlaki
W ostatnich latach następuje stopniowa wymiana nawierzchni chodników – z płyt
betonowych na bruk betonowy (tzw. polbruk), kostkę granitową lub inne. Na terenie Gminy
nie ma rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. Istnieją jedynie fragmenty odcinków przy
drogach powiatowych: Strzelce Krajeńskie – Sławno (2,9 km) o nawierzchni bitumicznej
oraz Strzelce Krajeńskie-Gardzko (3,9 km) o nawierzchni z tzw. polbruku. Na obszarze
miasta nie ma wydzielonych pasów dla rowerów, dróg rowerowych itp.
Istnieje koncepcja wybudowania ścieżki rowerowej międzygminnej: Strzelce KrajeńskieZwierzyn (stacja kolejowa na trasie Berlin-Krzyż-Poznań) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156,
o dł. ok. 6 km, a także ścieżki rowerowej do terenów inwestycyjnych strefy gospodarczej
(przecinającej drogę krajową nr 22).
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W roku 2012 wykonano fragment ciągu pieszo-rowerowego wokół jeziora Górnego
w Strzelcach Krajeńskich o nawierzchni z kruszywa i długości 0,85 km, a w roku 2014
dobudowano kolejny fragment o długości 1,09 km. Planowana jest budowa ostatniego
odcinka, który umożliwi spięcie istniejących fragmentów w pętlę wokół jeziora.
Na terenie Gminy wyznaczono i oznakowano szlaki turystyczne: pieszo-rowerowe
(o łącznej długości 239 km) i kajakowe (7,5 km).

2.2.2. Budownictwo i mieszkalnictwo – stan zabudowy mieszkaniowej
Na podstawie inwentaryzacji budynków znajdujących się na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie zebrano dane dotyczące istniejących budynków stanowiących własność Gminy.
Większość z nich wymaga termomodernizacji. Natomiast budynki osób prywatnych zarówno
jednorodzinne jaki i wielorodzinne również wymagają termomodernizacji. Ze względu na
duże zużycie węgla w gospodarstwach domowych w ramach działań termomodernizacyjnych
zaleca się wymianę kotłów o wyższej sprawności bądź kotłów na paliwo alternatywne.
Niektóre gospodarstwa domowe wymagają również ocieplenia ścian raz dachów.

2.2.3. Jakość powietrza
Na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Gminie Strzelce Krajeńskie składają się12:
 Emisja z zakładów usługowo – handlowych oraz przemysłowych
W emisji tych zanieczyszczeń wyróżnia się zanieczyszczenia pyłowe (pyły ze spalania paliw
oraz pyły z procesów technologicznych) i zanieczyszczenia gazowe (dwutlenek siarki, tlenki
azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz inne gazy specyficzne z procesów
technologicznych). Emisja z punktowych źródeł zanieczyszczeń tzn. z zakładów
przemysłowych objęta jest kontrolą i ewidencją.
 Emisja komunikacyjna
W wyniku spalania paliw w środkach mobilnych do środowiska dostają się zanieczyszczenia
gazowe, głównie: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek węgla i węglowodory. Emitowane
są także pyły na skutek ścierania się opon, hamulców i nawierzchni drogowej zawierającej
m.in. związki kadmu, ołowiu, niklu.
 Emisja niska

„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2014 – 2017 z
perspektywą na lata 2018 – 2021”.
12
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Emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodzących przede wszystkim z lokalnych kotłowni
węglowych i domowych piecyków grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się
w nieefektywny sposób najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich
parametrach grzewczych.

2.3. Aspekty organizacyjne
2.3.1. Struktury organizacyjne
Organem wykonawczym Gminy Strzelce Krajeńskie jest Burmistrz Gminy Strzelce
Krajeńskie. Aparatem pomocniczym Burmistrza jest Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie.
W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne
stanowiska:

Zadania komórek organizacyjnych Urzędu, które są bezpośrednio związane z Planem
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie:
1. Referat Finansowo – Budżetowy
• Projektowanie i analiza budżetu oraz planów finansowych.
• Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa.
• Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

45

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie

2. Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
•

•
•

Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środowiska, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, poprzez opracowanie i opiniowanie projektów planów
i programów w zakresie ochrony środowiska.
Nadzór nad gminnym oświetleniem oraz wybór dostawcy energii elektrycznej,
Utrzymanie dróg, chodników, parkingów.
3. Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

• Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
4. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
• Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na planowane inwestycje.
• Prowadzenie inwestycji budowlanych i remontów na terenie gminy.
• Organizowanie przetargów i prowadzenie spraw z tym związanych, zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych.
• Utrzymanie dróg, chodników, parkingów i mostów (budowa i modernizacja).
• Organizacja i nadzór robót publicznych oraz prac interwencyjnych.
• Kompleksowe prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie drogownictwa oraz boisk
sportowych.
• Obsługa gospodarcza realizowanych inwestycji.

2.3.2. Zasoby ludzkie
Poszczególne działania ogólne i zadania szczegółowe realizowane będą przez różne jednostki
organizacyjne w ramach struktur Urzędu Miejskiego. W związku z powstaniem PGN
konieczne było powołanie w strukturach Gminy zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie,
monitorowanie, aktualizację i raportowanie PGN – Zespołu ds. PGN.
Z racji zagadnień merytorycznych ujętych w PGN w/w zadania realizacji Planu powinny
zostać przypisane n/w komórkom organizacyjnym:
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Na potrzeby Planu wskazano przykładowe zadania Zespołu ds. PGN:
a) identyfikacja przedsięwzięć zapewniających realizację zadań PGN,
b) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami
zewnętrznymi i wspieranie prowadzonych przez nich działań na rzecz realizacji zadań
zawartych
w PGN w szczególności w zakresie efektywności energetycznej oraz
zrównoważonego zużycia energii, a także udział w działaniach (inicjatywach,
programach, projektach) przyczyniających się do realizacji zadań PGN,
c) właściwe planowanie rzeczowo-finansowe, monitorowanie zabezpieczenia
niezbędnych środków finansowych na przedsięwzięcia realizujące zadania PGN oraz
wykonanie przedsięwzięć w danym przedziale czasowym, zapewniając realizację
zadań PGN,
d) informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia
społecznego dla realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami
społecznymi działającymi na terenie Gminy,
e) przygotowanie i wdrożenie metodyki monitorowania i raportowania realizacji PGN
oraz procedury prowadzenia okresowej sprawozdawczości zadań PGN,
f) raportowanie postępów realizacji Planu do Burmistrza Gminy i wobec podmiotów
zewnętrznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Szczegółowa organizacja pracy i zakres obowiązków takiej struktury byłyby określone
w zarządzeniu Burmistrza Gminy Strzelce Krajeńskie.
Zbiór elementów umożliwiający działania związane z pomiarami, kontrolą, interpretacją
efektów realizowanych przedsięwzięć oraz uaktualnień dokumentu obejmuje:
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• roczne raporty – opracowywane przez Zespół ds. PGN. Zakłada się, że dokumenty
zawierać będą postępy prac wraz z oceną okresową przy wykorzystaniu zaproponowanego
wskaźnika monitoringu,
• system gromadzenia, przetwarzania i analizy danych związanych z efektami PGN
opracowywane przez Specjalistę ds. PGN przy wykorzystaniu elektronicznych form
gromadzenia i przetwarzania danych.

2.3.3. Zaangażowane strony

Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zgłoszonych przez w/w interesariuszy
zlokalizowanych na terenie Gminy zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach
nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.
Wśród władz publicznych należy wymienić m.in.: Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Krajeńskich, Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Urząd Pocztowy, Strzelecki Ośrodek
Kultury, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o., Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie, przychodnie zdrowia,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Biuro
ARiMR, Biuro Terenowe ZUS w Strzelcach Krajeńskich, Komenda Powiatowa Policji,
Państwowa Straż Pożarna, ambulatorium oraz placówki oświatowe z terenu gminy.
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Podmioty gospodarcze to głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedziby
lub prowadzące działalność na terenie gminy, które dążą do poprawy efektywności
energetycznej, zmniejszenia zużycia energii, a tym samym poprawy jakości powietrza.

2.4. Finansowanie planu
2.4.1. Budżet
Budżet przewidziany na finansowanie przedsięwzięć wynikających z PGN obejmować będzie
środki pochodzące z dwóch rodzajów źródeł finansowania:
1) środki własne Gminy, środki własne właścicieli infrastruktury technicznej lub jej
wyposażenia;
2) środki pochodzenia zewnętrznego, które mogą być pozyskane w formie:
 inwestycji bezpośrednich,
 dotacji bezzwrotnych,
 kredytów komercyjnych,
 kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty,
 pożyczki,
 gwarancji,
 umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO).
Podstawowym instrumentem zarządzania finansami Gminy Strzelce Krajeńskie jest
uchwała budżetowa Gminy wykonywana co roku. Projekt budżetu w danym roku powstaje w
oparciu
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o wskaźniki makroekonomiczne zawarte w założeniach Rządu, prognozy Gminy, Wieloletnią
Prognozę Finansową oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok poprzedni na podstawie
informacji z końca trzeciego kwartału roku poprzedniego.
Wraz z projektem uchwały budżetowej, przygotowywany jest także projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej okres roku budżetowego
oraz co najmniej trzech kolejnych lat. WPF musi być spójny z budżetem. W dokumencie tym
podane są dochody, wydatki i limity wydatków Gminy w poszczególnych latach odrębnie dla
każdego przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane przy uwzględnieniu
przedsięwzięć realizowanych i planowanych dla każdego roku objętego prognozą.
W ramach planowania budżetu Gminy na kolejny rok, wszystkie jednostki wskazane w
PGN jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na
realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe działania, dla których
finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane pod uwagę w
ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

2.4.2. Źródła finansowania inwestycji
Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych mogą być pozyskiwane w różnej formie
z poniższych dostępnych obecnie źródeł:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
(WFOŚiGW),
 Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwo lubuskiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
 inne możliwości (Program Europa Środkowa 2020, Bank Ochrony Środowiska, Bank
Gospodarstwa Krajowego, ESCO).
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2.4.2.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Tabela 18. Szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

PROGRAM

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Program
Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko
2014-2020

CEL
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej,
ochrona środowiska, powstrzymywanie lub
dostosowanie się do zmian klimatu,
komunikacja oraz bezpieczeństwo
energetyczne.
POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem
i kontynuacją najważniejszych kierunków
inwestycji wyznaczonych w edycji
wcześniejszej – POIiŚ 2007-2013.

RODZAJE
PRZEDSIĘWZIĘĆ

BENEFICJENCI

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże
przedsiębiorstwa, administracja
publiczna, przedsiębiorstwa realizujące
W zależności od osi
cele publiczne, służby publiczne (inne niż
priorytetowej
administracja), instytucja ochrony
zdrowia, organizacje społeczne,
instytucje nauki i edukacji.

FINANSOWANIE

NABÓR

Głównym źródłem
finansowania POIiŚ
2014-2020 będzie
Fundusz Spójności
(FS), dodatkowo
przewiduje się
wsparcie z
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR).

I. OŚ PRIORYTETOWA - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
 Wspieranie efektywności energetycznej.
 Inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia.
 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
II. OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy
i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.
 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.
 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych.
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 Określonych przez państwa członkowskie.
 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.
 Ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę
 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego.
 Rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych).
 Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.
III. OŚ PRIORYTETOWA - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu,
w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu
promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.
V. OŚ PRIORYTETOWA - Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T.
 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań
służących zmniejszaniu hałasu.
VII. OŚ PRIORYTETOWA - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i
przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
VIII. OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
IX. OŚ PRIORYTETOWA - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego.
 Zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.
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2.4.2.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tabela 19. Programy krajowe „Ochrona atmosfery” NFOŚiGW [źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

PROGRAM

CEL

RODZAJE
PRZEDSIĘWZIĘĆ

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

LEMUR

Zmniejszenie zużycia
energii, a w
konsekwencji
ograniczenie lub
uniknięcie emisji CO2
w związku
z projektowaniem
i budową nowych
energooszczędnych
budynków
użyteczności
publicznej oraz
zamieszkania
zbiorowego.

Projektowanie i budowa lub tylko budowa
nowych budynków użyteczności publicznej
i zamieszkania zbiorowego.

Dotacja, pożyczka

Dopłaty do
kredytów na
budowę domów
energooszczędny
ch

Zmniejszenie emisji
CO2, poprzez
dofinansowanie
inwestycji
poprawiających
efektywność
wykorzystania energii
w nowo budowanych
budynkach
mieszkalnych.

Budowa domu jednorodzinnego;
Zakup nowego domu jednorodzinnego;
Zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Podmioty sektora finansów
publicznych (bez PJB).
Samorządowe osoby prawne,
spółki prawa handlowego,
w których JST posiadają
100% udziałów lub akcji i
które powołane są do
realizacji zadań własnych JST
wskazanych w ustawach.
Organizacje pozarządowe
(w tym fundacje
i stowarzyszenia), kościoły
i inne związki, które realizują
zadania publiczne na
podstawie odrębnych
przepisów.
Osoby fizyczne
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PROGRAM

CEL

RODZAJE
PRZEDSIĘWZIĘĆ

Inwestycje
energooszczędne
w małych i
średnich
przedsiębiorstw
ach

Ograniczenie zużycia
energii w wyniku
realizacji inwestycji
w zakresie
efektywności
energetycznej
i zastosowania
odnawialnych źródeł
energii w sektorze
MŚP.
W rezultacie realizacji
programu nastąpi
zmniejszenie emisji
CO2.

BOCIAN –
Rozproszone,
odnawialne
źródła energii

Ograniczenie lub
uniknięcie emisji CO2
poprzez zwiększenie
produkcji energii z
instalacji
wykorzystujących
OZE.

Inwestycje LEME – działania w zakresie:
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub
zastosowania OZE;
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub
zastosowania OZE.
Inwestycje Wspomagane - działania inwestycyjne,
które nie kwalifikują się, jako Inwestycje LEME,
w zakresie:
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub
odnawialnych źródeł energii w wyniku których
zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności
energii;
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub
odnawialnych źródeł energii w wyniku których
zostanie osiągnięte min. 30% oszczędności
energii.
Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji
OZE:
elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne,
pozyskiwanie energii z wód geotermalnych,
elektrownie wodne, źródła ciepła opalane
biomasą, wielkoformatowe kolektory słoneczne
wraz z akumulatorem ciepła, biogazownie,
instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem
wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej
i bezpośredniej, wytwarzanie energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę,
instalacje hybrydowe, systemy magazynowania
energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach
nie większych niż 10-krotność mocy
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FINANSOWANIE

Prywatne podmioty prawne
Dotacja na
(przedsiębiorstwa) utworzone
częściową spłatę
na mocy polskiego prawa i
kapitału kredytu
działające w Polsce –
bankowego
beneficjent musi spełniać
za pośrednictwem
definicję
banku, na podstawie
mikroprzedsiębiorstw oraz
umowy z NFOŚiGW
MŚP.
(Dot. banków: Bank
Ochrony Środowiska
S.A., Bank Polskiej
Spółdzielczości
S.A., BGŻ BNP
Paribas Bank S.A.,
IDEA Bank S.A.)
Przedsiębiorcy podejmujący
realizację przedsięwzięć z
zakresu OZE na terenie RP.

Pożyczka
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PROGRAM

CEL

RODZAJE
PRZEDSIĘWZIĘĆ

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

Do dofinansowania kwalifikują się Projekty w
ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie
produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do
powietrza, wody i ziemi”, polegające na
modernizacji lub wymianie istniejących źródeł
ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub
zastosowaniem innego nośnika energii (np.
spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez
eliminację spalania węgla).

Małe, średnie i duże
przedsiębiorstwa produkujące
i sprzedające ciepło.

Maksimum 30%
wartości kosztów
kwalifikowanych

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu
małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do
produkcji energii elektrycznej lub do produkcji
ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby
istniejących lub będących w budowie budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub
wielorodzinnych, tj.: źródła ciepła opalane
biomasą,
pompy ciepła, kolektory słoneczne,
systemy fotowoltaiczne małe elektrownie

Dla samorządów →
JST lub ich związki.

Dofinansowanie
w formie pożyczki
wraz z dotacją
łącznie do 100%
kosztów
kwalifikowanych
instalacji
wchodzących
w skład
przedsięwzięcia

zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE.

Norweski
Mechanizm
Finansowy Oszczędzanie
energii i
promowanie
Odnawialnych
Źródeł Energii
Prosument –
linia
dofinansowania
z
przeznaczeniem
na zakup i
montaż
mikroinstalacji
OZE

Redukcja emisji
gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeń
powietrza oraz
zwiększenie udziału
energii pochodzącej
ze źródeł
odnawialnych w
ogólnym bilansie
zużycia energii.
Ograniczenie lub
uniknięcie emisji CO2
w wyniku zwiększenia
produkcji energii
z OZE, poprzez zakup
i montaż małych
instalacji lub
mikroinstalacji OZE,
do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Poprzez bank →
osoby fizyczne posiadające
prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym (istniejącym
lub w budowie);
wspólnoty mieszkaniowe
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PROGRAM

KAWKA Likwidacja
niskiej emisji
wspierająca
wzrost
efektywności
energetycznej i
rozwój
rozproszonych
odnawialnych
źródeł energii

CEL

RODZAJE
PRZEDSIĘWZIĘĆ

BENEFICJENCI

i energii elektrycznej
dla osób fizycznych
oraz wspólnot lub
spółdzielni
mieszkaniowych.

wiatrowe, mikrokogeneracja, przeznaczone dla
budynków mieszkalnych.
Dopuszcza się zakup i montaż instalacji
równolegle wykorzystującej więcej niż jedno OZE
lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w
połączeniu ze źródłem (źródłami) energii
elektrycznej.

zarządzające budynkami
mieszkalnymi
wielorodzinnymi;
spółdzielnie mieszkaniowe
zarządzające budynkami
mieszkalnymi
wielorodzinnymi.

Zmniejszenie
narażenia ludności na
oddziaływanie
zanieczyszczeń
powietrza w strefach,
w których występują
znaczące
przekroczenia
dopuszczalnych i
docelowych
poziomów stężeń tych
zanieczyszczeń,
poprzez opracowanie
programów ochrony
powietrza oraz
poprzez zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń,
w szczególności
pyłów PM2,5, PM10
oraz emisji CO2.

Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie
niskiej emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem
układów wysokosprawnej kogeneracji i
odnawialnych źródeł energii - likwidacja
lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych
kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni
zasilających kilka budynków oraz kotłowni
osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej
sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności
wytwarzania ciepła .
Kampanie edukacyjne i społeczne z eliminacji
niskiej emisji,
oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym
prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub
innych działań systemowych gwarantujących
utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po
wykonaniu działań naprawczych.

WFOŚiGW
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Podmioty właściwe dla
realizacji przedsięwzięć
wskazanych w programach
ochrony powietrza, które
planują realizację albo
realizują przedsięwzięcia
mogące być przedmiotem
dofinansowania przez
WFOŚiGW ze środków
udostępnionych przez
NFOŚiGW, z
uwzględnieniem warunków
niniejszego programu.
Kategorie beneficjentów
końcowych wskażą
indywidualnie WFOŚiGW w
ogłaszanych konkursach.

FINANSOWANIE

Kredyt wraz
z dotacją na
realizację
przedsięwzięcia
udzielany jest przez
bank, ze środków
udostępnionych
przez NFOŚiGW.
Udostępnienie
środków
finansowych
WFOŚiGW z
przeznaczeniem na
udzielanie dotacji.
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PROGRAM

CEL

RODZAJE
PRZEDSIĘWZIĘĆ

Program Ryś*

Ograniczenie emisji
dwutlenku węgla w
budynkach
jednorodzinnych poprzez
działania
temomodernizacyjne.
Ograniczenie emisji
dwutlenku węgla poprzez
dofinansowanie
przedsięwzięć
poprawiających
efektywność energetyczną
systemów oświetlenia
ulicznego.

Finansowanie termomodernizacji budynków
jednorodzinnych.

System
Zielonych
Inwestycji (GIS
– Green
InwestmentSche
me)
Program
SOWA** –
Energooszczędn
e oświetlenie
uliczne.

Modernizacja oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł
światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów,
montaż nowych punktów świetlnych w ramach
modernizowanych ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to
niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201).
Montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem
oraz sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji
napięcia zasilającego.

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

Jednostki samorządu
terytorialnego

Dotacja do 45%
kosztów
kwalifikowanych
przedsięwzięcia.
Pożyczka do 55%
kosztów
kwalifikowanych
przedsięwzięcia (nie
podlega umorzeniu).

* program w fazie przygotowawczej (obecnie trwają konsultacje)
** w przygotowaniu aktualizacja programu
Tabela 20 Programy krajowe „Międzydziedzinowe" NFOŚiGW.

PROGRAM

CEL

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

RODZAJE
PRZEDSIĘWZIĘĆ

BENEFICJENCI

57

FINANSOWA
NIE

NABÓR
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Edukacja
Ekologiczna

Współfinansowani
e programu LIFE

Współfinansowani
e programu LIFE
Współfinansowani
e projektów LIFE
w perspektywie

Podnoszenie poziomu
Kompleksowe projekty
Osoby prawne lub
świadomości
wykorzystujące media tradycyjne tj. jednostki organizacyjne z
ekologicznej
telewizja, w tym idea placement,
osobowością prawną /
i kształtowanie
radio, prasa, outdoor, itp. oraz
którym ustawa przyznaje
postaw ekologicznych
elektroniczne tj. internet, aplikacje
zdolność prawną,
społeczeństwa
mobilne, warsztaty, konkursy,
osoby fizyczne
poprzez promowanie
imprezy edukacyjne, konferencje,
prowadzące działalność
zasad ZR, w tym:
szkolenia, seminaria, e- learning,
gospodarczą, państwowe
upowszechnianie
profesjonalizacja animatorów
lub samorządowe
wiedzy z zakresu
edukacji ekologicznej, produkcja
jednostki organizacyjne
ochrony środowiska
interaktywnych pomocy
nieposiadające
i ZR; kształtowanie
dydaktycznych, wyposażenie i
osobowości prawnej.
zachowań
doposażenie centrów edukacyjnych.
prośrodowiskowych;
aktywizacja społeczna
- budowanie
społeczeństwa
obywatelskiego.
Poprawa jakości
Przedsięwzięcia, które przyczyniają
Zarejestrowane na
środowiska, w tym
się do osiągnięcia celów Instrumentu
terenie RP:
środowiska
Finansowego LIFE+, w ramach:
naturalnego, przy
komponentu I Przyroda
osoby fizyczne
wykorzystaniu przez
i Różnorodność biologiczna,
prowadzące działalność
Polskę środków
komponentu II Polityka i zarządzanie
gospodarczą,
dostępnych w ramach w zakresie środowiska, komponentu
osoby prawne,
Programu LIFE.
III Informacja i komunikacja.
państwowe lub
samorządowe jednostki
Przedsięwzięcia krajowe i
organizacyjne
międzynarodowe w zakresie
nieposiadające
realizowanym na terytorium RP,
osobowości prawnej,
które przyczyniają się do osiągnięcia
które podejmują
celów Programu.
realizację
Projekty zintegrowane LIFE
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Dotacja,
pożyczka,
przekazanie
środków do PJB

Konkurso
wy

Pożyczka
przeznaczona na
zapewnienie
wkładu
własnego
wnioskodawcy,
pożyczka
przeznaczona na
zachowanie
płynności
finansowej

Ciągły

Ciągły
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w zakresie realizowanym na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym projekty składane
przez MŚ lub inne jednostki podległe
MŚ lub przez niego nadzorowane.

finansowej
2014 – 2020

przedsięwzięcia jako
Beneficjent
koordynujący projektu
LIFE+ lub są
współbeneficjentami
krajowego albo
zagranicznego LIFE+.

2.4.2.3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umożliwia pozyskiwanie pomocy finansowej w zakresie
różnych kierunków. Programy i konkursy planowane są na jeden rok, przy czym co roku mogą być różne i wykorzystywać różną sumaryczną
kwotę dofinansowania. W tabeli poniżej przedstawiono programy i konkursy obowiązujące w roku 2015.
Tabela 21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PROGRAM

PRIORYTET INWESTYCJI

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

BENEFICJENCI

59

FINANSOWANIE
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Ochrona Powietrza

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 Podniesienie efektywności gospodarowania energią,
m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie
przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa
systemów ciepłowniczych.
 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w
procesach energetycznych.
 Stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw,
w tym wykorzystanie odpadów energetycznych
(metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne).
 Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na
obszarach zabudowanych oraz przyrodniczo
cennych, w szczególności poprzez realizację zadań
inwestycyjnych wynikających z przyjętych
programów ochrony powietrza.
 Realizacja kompleksowych programów
termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, osoby
fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, jednostki organizacyjne
administracji publicznej nieposiadające
osobowości prawnej, którym właściwy
organ administracji udzielił pełnomocnictw,
osoby fizyczne w ramach umów zawartych z
bankami oraz na podstawie odrębnych
programów.

Dofinansowania udzielane
przez Fundusz to:
- pożyczka, w tym pożyczka
pomostowa,
- dotacja, przekazanie
środków,
- umorzenie części
wykorzystanej pożyczki,
- kredyty preferencyjne z
dopłatami do oprocentowania.

2.4.2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 przyjęty został uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 9/103/15 z dnia 20 stycznia
2015 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr C (2014)10024 z dnia 16 grudnia 2014 r. W ramach 3 osi priorytetowej Gospodarka
niskoemisyjna wspierane będą działania promujące przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
i wzrost efektywności energetycznej.
Tabela 22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].
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CEL
TEMATYCZNY

Zwiększony
udział
produkcji
OZE na
terenie
województwa
lubuskiego.

PRIORYTET
INWESTYCJI

 Wspieranie budowy nowych źródeł
wytwórczych – cieplnych oraz
wytwarzających energię elektryczną. Do tej
grupy należy zaliczyć przede wszystkim
źródła wykorzystujące energię geotermalną,
wiatrową, wodną, słoneczną oraz energię
pochodzącą z biomasy i biogazu.
 Działania związane z budową instalacji do
produkcji biokomponentów i biopaliw
(drugiej oraz trzeciej generacji).
 Rozbudowa i modernizacja
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.

Zwiększona
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

CELE SZCZEGÓŁOWE
PRIORYTETÓW
INWESTYCYJNYCH

BENEFICJENCI

 Wytwarzanie energii
cieplnej i elektrycznej z
odnawialnych źródeł
energii, w tym
ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza
związanej z
wytwarzaniem i
wykorzystaniem energii.

 Obniżenie emisji
61

Przedsiębiorcy (MŚP),
Jednostki Samorządu
Terytorialnego, stowarzyszenia
i porozumienia, spółki prawa
handlowego będące własnością
JST, uczelnie, szkoły wyższe,
jednostki naukowe, jednostki
badawczo-rozwojowe,
instytucje kultury, operatorzy
systemu dystrybucyjnego,
właściciele/zarządcy
budynków mieszkaniowych,
rolnicy – prowadzący
zarejestrowaną działalność
gospodarczą, grupy
producentów rolnych,
jednostki organizacyjne JST
(ośrodki doradztwa
rolniczego), organy
administracji państwowej
prowadzące szkoły (szkoły
rolnicze), rybacy śródlądowi
oraz hodowcy ryb prowadzący
zarejestrowaną działalność
gospodarczą.
Jednostki Samorządu

FINANSOWANIE

EFRR
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CEL
TEMATYCZNY

PRIORYTET
INWESTYCJI

CELE SZCZEGÓŁOWE
PRIORYTETÓW
INWESTYCYJNYCH

BENEFICJENCI

efektywność
energetyczna
budynków w
sektorze
publicznym.

 Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznych, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w
modernizowanych energetycznie
budynkach.
 Głęboka modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
w tym wykorzystanie instalacji OZE w
modernizowanych energetycznie
budynkach.

zanieczyszczeń do
atmosfery poprzez
poprawę efektywności
energetycznej w
istniejących obiektach
użyteczności publicznej i
mieszkaniowych.

Terytorialnego i ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia
oraz podmioty publiczne,
których właścicielem jest JST
lub dla których podmiotem
założycielskim jest JST,
właściciele/zarządcy
budynków mieszkaniowych.

Ograniczenie
niskiej emisji
zanieczyszczeń
z sektora
transportu
oraz
ograniczenie
odpływu
pasażerów
komunikacji
publicznej.
Zwiększony
udział energii
wytwarzanej

 Budowa lub przebudowa infrastruktury dla
rozwoju ekologicznego transportu
publicznego, w tym ścieżki rowerowe.
 Modernizacja floty transportu publicznego
na terenach zurbanizowanych pod kątem
ograniczenia emisji spalin.
 Inwestycje z zakresu budownictwa
zeroemisyjnego.
 Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców województwa.

 Przedsięwzięcia z zakresu
publicznego transportu
miejskiego.

Jednostki Samorządu
Terytorialnego i ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia,
spółki prawa handlowego
będące własnością JST.

 Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej lub

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 Wytwarzanie energii
cieplnej i elektrycznej w
kogeneracji, w tym
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Przedsiębiorcy
(mikroprzedsiębiorstwa, małe i
średnie przedsiębiorstwa),

FINANSOWANIE
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CEL
TEMATYCZNY

w kogeneracji.

CELE SZCZEGÓŁOWE
PRIORYTETÓW
INWESTYCYJNYCH

PRIORYTET
INWESTYCJI

przebudowa jednostek wytwórczych na
układy skojarzeniowe.
 Budowa przyłączy do sieci.

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza.

2.4.2.5. Inne możliwości
Tabela 23. Program Europa Środkowa 2020
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

CEL
TEMATYCZNY

PRIORYTET
INWESTYCJI

Współpraca w
zakresie strategii
niskoemisyjnych w
Europie Środkowej

Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich
sektorach.
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CELE SZCZEGÓŁOWE
PRIORYTETÓW
INWESTYCYJNYCH
- wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i
wykorzystania OŹE w
infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i w
sektorze mieszkaniowym
- opracowanie i wdrażanie
rozwiązań na rzecz zwiększenia
efektywności energetycznej ora
wykorzystania OŹE w
infrastrukturze publicznej
- promowanie strategii
niskoemisyjnych dla wszystkich

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

NABÓR

- władze/instytucje
publiczne
odpowiedzialne w
zakresie zasobów
naturalnych,
planowania i dostaw
energii na szczeblu
krajowym,
regionalnym i
lokalnym
- agencje ds.
gospodarki
odpadami
- podmioty

Do 85 % kosztów
kwalifikowanych

Konkursowy
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rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów
miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań
adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu
- poprawa terytorialnych strategii
energetycznych i polityk mających
wpływ na łagodzenie skutków
zmian klimatycznych
- poprawa zdolności do planowania
mobilności na funkcjonalnych
obszarach miejskich w celu
obniżenia emisji CO2.

zajmujące się
doradztwem w
zakresie leśnictwa i
rolnictwa
- przedsiębiorstwa
- organizacje
pozarządowe

Tabela 24. Kredyty udzielane przez Bank Ochrony Środowiska
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

PROGRAM

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

BENEFICJENCI

Słoneczny EkoKredyt

Zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby
ciepłej wody użytkowej

Klienci indywidualni i
wspólnoty
mieszkaniowe

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Kredyt

Ciągły
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PROGRAM
Kredyt z Dobrą Energią

Kredyty na urządzenia
ekologiczne

Kredyt EnergoOszczędny

Kredyt EkoOszczędny

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
Realizacja przedsięwzięć z zakresu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, z przeznaczeniem na
finansowanie projektów polegających na budowie:
biogazowni, elektrowni wiatrowych, elektrowni
fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania
biomasy, innych projektów z zakresu energetyki
odnawialnej
Zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie
środowiska

Inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii
elektrycznej w tym: wymiana i/lub modernizacja, w tym
rozbudowa, oświetlenia ulicznego, wymiana i/lub
modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych,
usługowych itp., wymiana przemysłowych silników
elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w
tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych,
modernizacja technologii na mniej energochłonną,
wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w
nowych instalacjach oraz inne przedsięwzięcia służące
oszczędności energii elektrycznej
Inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu: zużycia
(energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców
wykorzystywanych do produkcji), zmniejszenia opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska, zmniejszenia
kosztów produkcji ponoszonych w związku z:
składowaniem i zagospodarowaniem odpadów,
oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, inne

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

BENEFICJENCI
JST, spółki
komunalne, duże,
średnie i małe
przedsiębiorstwa

FINANSOWANIE NABÓR
Kredyt
Ciągły

klienci indywidualni,
wspólnoty
mieszkaniowe,
mikroprzedsiebiorstwa

Kredyt

Ciągły

Mikroprzedsiębiorcy i
wspólnoty
mieszkaniowe

Kredyt

Ciągły

JST, przedsiębiorcy i
wspólnoty
mieszkaniowe

Kredyt

Ciągły
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PROGRAM

Kredyt z Klimatem

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
przedsięwzięcia ekologiczne przynoszące oszczędności

BENEFICJENCI

1. inwestycje efektywności energetycznej, polegające na
JST, wspólnoty i
zmniejszeniu zapotrzebowania na energię (cieplną i
spółdzielnie
elektryczną):
mieszkaniowe,
• modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w mikroprzedsiębiorstwa
budynkach mieszkalnych i obiektach
oraz małe, średnie i
wielkopowierzchniowych oraz lokalnych,
duże przedsiębiorstwa,
• docieplenie (np. docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu,
fundacje,
wymiana okien),
przedsiębiorstwa
• wymiana oświetlenia bądź instalacji efektywnego
komunalne
systemu wentylacji lub chłodzenia,
• montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących
budynkach lub obiektach przemysłowych (piece
biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele
fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z
istniejącym źródłem ciepła lub jego zamianę na OZE),
• likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie
budynku do sieci miejskiej,
• wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego,
• instalacja urządzeń zwiększających efektywność
energetyczną,
• instalacja małych jednostek kogeneracyjnych lub
trigeneracji.
2. budowa systemów OZE.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Kredyt
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PROGRAM
Kredyty z linii
kredytowej NIB

EkoKredyt
PROSUMENT

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których
celem jest redukcja oddziaływania na środowisko,
projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania
rolnictwa na środowisko, projekty dotyczące gospodarki
stałymi odpadami komunalnymi, wytwarzanie energii
elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych,
termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile
przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i poprawiają
efektywność energetyczną budynku bądź polegają na
zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł
odnawialnych
przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych
instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do
produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i
energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących
w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
wielorodzinnych

BENEFICJENCI
MŚP, duże
przedsiębiorstwa,
spółdzielnie
mieszkaniowe, JST,
przedsiębiorstwa
komunalne

FINANSOWANIE NABÓR
Kredyt
Ciągły

osoby fizyczne,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe

Kredyt

Ciągły

Tabela 25. Fundusz termomodernizacji i remontów realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

CEL FUNDUSZU
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BENEFICJENCI

FINANSOWANIE
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NABÓR

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie

Pomoc finansowa dla Inwestorów
realizujących przedsięwzięcia
termomodernizacyjne, remontowe oraz
remonty budynków mieszkalnych
jednorodzinnych z udziałem kredytów
zaciąganych w bankach komercyjnych.
Pomoc ta zwana jest odpowiednio:
- „premią termomodernizacyjną",
- „premią remontową",
- „premią kompensacyjną".

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać
właściciele lub zarządcy:
- budynków mieszkalnych,
- budynków zbiorowego zamieszkania,
- budynków użyteczności publicznej stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego i
wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań
publicznych,
- lokalnej sieci ciepłowniczej,
- lokalnego źródła ciepła.
Premia remontowa przysługuje wyłącznie:
- osobom fizycznym,
- wspólnotom mieszkaniowym z większościowym
udziałem osób fizycznych,
- spółdzielniom mieszkaniowym,
- towarzystwom budownictwa społecznego.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Pomoc ta stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na
realizację przedsięwzięcia lub remontu.
Kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych z możliwością
otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej,
remontowej (budynki wielorodzinne, użytkowane przed dniem
14 sierpnia 1961), kompensacyjnej,
w wysokości:
• termomodernizacyjna 20% wykorzystanej kwoty kredytu,
jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność
przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii,
ustalonych na podstawie audytu energetycznego
• remontowa 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej
jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego
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Finansowanie w formule ESCO
Finansowanie w formule ESCO specjalizuje się w realizacji przedsięwzięć zwiększających
efektywność wykorzystania energii i obniżających wydatki na energię ponoszone przez
klientów firm typu ESCO. Ten sposób finansowania polega na tym, że firma finansująca
przedsięwzięcie angażuje swoje środki finansowe w przeprowadzenie u klienta
przedsięwzięcia
modernizacyjnego,
a
odzyskuje
poniesione
nakłady
(wraz z wynagrodzeniem) poprzez płatności rozłożone w czasie. Płatności dokonywane przez
klienta pochodzą z wygenerowanych oszczędności na kosztach energii.
Finansowanie projektów zachodzi zatem bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek
płatnych z góry kosztów inwestycyjnych przez beneficjenta. W wyniku realizacji inwestycji
w czasie trwania umowy, umowa gwarantuje beneficjentowi określony poziom oszczędności
energii oraz pozwala mu uniknąć inwestowania w nieznane sobie obszary.
W przypadku tej metody finansowania istotą jest pewność uzyskania efektów – firma typu
ESCO gwarantuje oszczędności energii. Ze względu na zbyt małą szczegółowość danych oraz
analityczne szacowanie wielu wielkości pośrednich opisujących obiekty (np.: cechy
geometryczne, sposób i czas użytkowania) wykonanie wiarygodnej symulacji finansowej dla
tego modelu nie jest możliwe. Konieczna byłaby szczegółowa analiza techniczna,
ekonomiczna i finansowa wszystkich obiektów.
Dodatkową zaletą jest fakt, iż klient może dobrowolnie zaangażować własne środki
pieniężne w obieraną inwestycję. Na skutek takiej możliwości efekty są dzielone pomiędzy
firmę i klienta.

2.4.3. Środki finansowe na monitoring i ocenę
Środki finansowe na zadania z zakresu monitoringu środowiska mogą być pozyskane
ze środków własnych zawartych w budżecie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Regularne monitorowanie wdrażania PGN, a następnie wprowadzenie do Planu
stosownych poprawek pozwala ocenić, czy samorząd lokalny osiąga obrane cele, jak również
umożliwia wprowadzenie – jeśli to konieczne – środków naprawczych.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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3. WYNIKI INWENTARYZACJI
BAZOWEGO 2011

EMISJI

CO2

DLA

ROKU

Rozdział prezentuje podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych
wykonanych dla lat 2011 – 2014.
Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru Gminy Strzelce
Krajeńskie, tak aby możliwe było zaprojektowanie przez władze Gminy działań służących
jej ograniczeniu.

3.1. Podstawowe założenia
Dokument opracowano zgodnie z proponowaną przez NFOŚiGW metodologią
monitorowania wskaźników opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji
Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER).
Jako rok bazowy inwentaryzacji przyjęto rok 2011. Jest to rok, dla którego udało się zebrać
kompleksowe dane we wszystkich grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii.
Wyróżniono następujące sektory odbiorców:

Do inwentaryzacji emisji CO2 w roku bazowym 2011 posłużono się zestawem wskaźników
odpowiednich dla danego nośnika energii. Wartości wskaźników oraz ich źródła
przedstawiono w poniższych tabelach:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Tabela 26 Zestawienie wykorzystanych wskaźników przyjętych do obliczeń
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].
Rodzaj paliwa
Wartość
opałowa
[MJ/kg]
*[MJ/m3]

Wskaźnik
emisji
CO2**
[kg CO2/GJ]

Energia**
[MgCO2/MWh]

-

0,812

2011
Wskaźnik
emisji CO2
[Mg CO2/MWh]
Przelicznik
własny KAPE
S.A.]
-

Gaz ziemny*

34,04

55,82

0,201

Olej opałowy

40,19

76,59

0,276

Węgiel
kamienny

22,52

94,61

Benzyna

44,8

Olej napędowy

Drewno
opałowe i
odpady
pochodzenia
drzewnego

2012
Wskaźnik
emisji CO2
[Mg CO2/MWh]
Przelicznik
własny KAPE
S.A.]
-

Źródło

Wartość
opałowa
[MJ/kg]
*[MJ/m3]

Wskaźnik
emisji CO2**
[kg CO2/GJ]

Referencyjny wskaźnik jednostkowej
emisyjności dwutlenku węgla przy
produkcji energii elektrycznej do
wyznaczania poziomu bazowego dla
projektów JI realizowanych w Polsce
Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2008 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2011

-

0,812

34,04

55,82

0,201

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2008 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2011

40,19

76,59

0,276

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

0,341

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2008 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2011

22,72

94,71

0,341

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

68,61

0,247

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2008 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2011

44,8

68,61

0,247

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

43,33

73,33

0,264

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2008 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2011

43,33

73,33

0,264

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

15,6

0

0

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2008 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2011

15,6

0

0

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012
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Źródło

Referencyjny wskaźnik jednostkowej
emisyjności dwutlenku węgla przy
produkcji energii elektrycznej do
wyznaczania poziomu bazowego dla
projektów JI realizowanych w Polsce
Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012
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Rodzaj paliwa

2013

2014

Wartość
opałowa
[MJ/kg]
*[MJ/m3]

Wskaźnik
emisji CO2**
[kg CO2/GJ]

Wskaźnik
emisji CO2
[Mg CO2/MWh]
Przelicznik
własny KAPE
S.A.

Źródło

Wartość
opałowa
[MJ/kg]
*[MJ/m3]

Wskaźnik
emisji CO2**
[kg CO2/GJ]

Wskaźnik
emisji CO2
[Mg CO2/MWh]
Przelicznik
własny KAPE
S.A.]

Źródło

Energia**
[Mg
O2/MWh]

-

0,812

-

-

0,812

-

Gaz ziemny*

34,04

55,82

0,201

Referencyjny wskaźnik jednostkowej
emisyjności dwutlenku węgla przy
produkcji energii elektrycznej do
wyznaczania poziomu bazowego dla
projektów JI realizowanych w Polsce
Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2010 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

34,49

55,82

0,201

Referencyjny wskaźnik jednostkowej
emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji
energii elektrycznej do wyznaczania
poziomu bazowego dla projektów JI
realizowanych w Polsce
Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w
roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

Olej opałowy

40,19

76,59

0,276

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2010 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

40,19

76,59

0,276

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w
roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

Węgiel
kamienny

23,08

94,62

0,341

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2010 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

22,37

94,65

0,341

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w
roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

Benzyna

44,8

68,61

0,247

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2010 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

44,8

68,61

0,247

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w
roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

Olej napędowy

43,33

73,33

0,264

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2010 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

43,33

73,33

0,264

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w
roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

Drewno
opałowe i
odpady
pochodzenia
drzewnego

15,6

0

0

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2
w roku 2010 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

15,6

0

0

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w
roku 2009 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2012
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Metodologia obliczeń
Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń
wykorzystano następujący wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF
gdzie:
ECO2 –wielkość emisji CO2 [Mg]
C –zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]
EF –wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]
Jednym z założeń w obliczeniach całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy jest przyjęcie
zerowej emisji ze spalania drewna. Drewno jest paliwem odnawialnym i nie powoduje emisji
gazów cieplarnianych, gdyż ilość wyemitowanego dwutlenku węgla z jego spalania zostanie
zasymilowana przez kolejne pokolenia drzew, co tworzy zamknięty łańcuch obiegu emisji
CO2.

3.2. Charakterystyka głównych sektorów
3.2.1. Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty administrowane zostały zakwalifikowane przez Jednostki Organizacyjne Gminy
Strzelce Krajeńskie na potrzeby niniejszego opracowania PGN jako obiekty użyteczności
publicznej. Zaliczono do nich: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd
Pracy, Komendę Powiatową Policji, Państwową Straż Pożarną, OSP, Sąd Rejonowy Strzelce
Krajeńskie, żłobek, przedszkola, publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazjum,
ośrodek kultury, bibliotekę, świetlice wiejskie oraz jednostki zewnętrzne.
Na podstawie ankietyzacji obiektów użyteczności publicznej określono zużycie energii
oraz obliczono emisję CO2 z poszczególnych nośników energii.
Tabela 27 Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej w latach 2011-2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Nośnik

Zużycie energii [MWh/rok]
2011

2012

2013

2014

węgiel

896,7

806,6

776,5

905,4

gaz ziemny

2 053,7

2 197,3

1 731,3

2 127,6

ciepło sieciowe

2 101,6

2 349,8

2 523,2

2 156,6

energia elektryczna

1 002,4

977,0

1 100,2

960,9

RAZEM

6 054,4

6 330,7

6 131,2

6 150,5
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Główne źródło energii w budynkach użyteczności publicznej stanowi ciepło sieciowe oraz
gaz ziemny, których zużycie waha się kolejno od 2 101,6 MWh/rok do 2 523,15 MWh/rok
(ciepło sieciowe) oraz od 1 731,3 MWh/rok do 2 197,3 MWh/rok (gaz ziemny). Średnie
zużycie energii elektrycznej na przestrzeni 4 ostatnich lat wyniosło 1 010,1 MWh/rok.
Natomiast, w najmniejszym stopniu sektor użyteczności publicznej, jest ogrzewany węglem,
a średnie roczne zużycie tego paliwa wynosi 846,3 MWh/rok.

Wykres 12 Całkowite zużycie energii w poszczególnych latach w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie [źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej względem roku bazowego wzrosło.
W 2014 roku było wyższe o 396,14 MWh, czyli o ponad 6,5 % w porównaniu do 2011 roku.
Wzrost zużycia energii jest spowodowany rozwojem sektora użyteczności publicznej, co
związane jest z tworzeniem nowych miejsc pracy, a tym samym wyposażeniem biur. Nowe
urządzenia, które choć w większości są energooszczędne, to ich znaczna ilość stanowczo
wpływa na większe zużycie energii elektrycznej.
Tabela 28 Zestawienie emisji CO2 z sektora użyteczności publicznej w latach 2011-2014.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Nośnik

Emisja CO2 [MgCO2/rok]
2011

2012

2013

2014

węgiel

305,4

275,0

264,5

308,5

gaz ziemny

412,7

441,6

347,9

427,6

ciepło sieciowe

715,7

801,1

1113,0

928,8

energia elektryczna

813,9

793,3

893,4

780,2

RAZEM

2 247,7

2 311

2 618,8

2 445,1
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Analogicznie do zużycia energii, największa emisja CO2 pochodzi z ciepła sieciowego. Na
przestrzeni ostatnich 4 lat wahała się ona od 715,7 MgCO2/rok do 1 113,0 MgCO2/rok.
Średnia emisja z pozostałych źródeł wynosi: energia elektryczna 820,2 MgCO2/rok,
gaz ziemny 407,5 MgCO2/rok, węgiel 288,4 MgCO2/rok.

Wykres 13. Całkowita emisja CO2 z sektora użyteczności publicznej w latach 2011-2014.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Emisja dwutlenku węgla na przestrzeni lat 2011-2014 ma tendencję rosnącą. W roku 2014
emisja CO2 wyniosła 2 445,1 MgCO2/rok i była ona wyższa od emisji dwutlenku węgla
w roku bazowym o 197,3 MgCO2/rok tj. o 8,8 %.

Wykres 14. Procentowy rozkład emisji CO2 z poszczególnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w roku
2011 [źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]
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Wykres 15. Procentowy rozkład emisji CO2 z poszczególnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w roku
2014 [źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Zarówno w roku bazowym 2011, jaki roku 2014, ponad 30 % emisji CO2 pochodziło
z ciepła sieciowego oraz energii elektrycznej. Jednak emisja dwutlenku węgla z energii
elektrycznej zmalała do 32 % w roku 2014. Również emisja CO2 z węgla oraz gazu zmalała
o 1 % względem roku bazowego. Jednakże w 2014 roku zwiększył się udział emisji
dwutlenku węgla z sieci ciepłowniczej względem pozostałych paliw. Przyczynił się do tego
rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej i większa ilość przyłączy oraz użytkowników
korzystających z wymienionego nośnika energii.

3.2.2. Obiekty mieszkalne
W sektorze obiektów mieszkalnych uwzględniono budynki komunalne, domy jednorodzinne
oraz budynki wielorodzinne, wspólnoty, a także spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane
na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Do oszacowania zużycia energii w mieszkalnictwie
uwzględniono m. in. dane z ankietyzacji. Mieszkańcy Gminy mieli możliwość wypełnienia
ankiet w formie elektronicznej (na stronie UM) a także w formie papierowej (wydano około
2 000 ankiet), z czego wypełnionych i zwróconych zostało 240.
Tabela 29. Zużycie energii z sektora mieszkalnego w latach 2011-2014.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Nośnik

Zużycie energii [MWh/rok]
2011

2012

2013

2014

węgiel kamienny

42 841,3

46 315,4

46 411,6

44 145,1

drewno opałowe

52 890,3

56 677,1

55 908,9

54 866,2

gaz ziemny

5 412,0

5 660,4

5 824,2

6 067,1

miejska sieć ciepłownicza

22 516,4

23 372,9

20 576,3

18 996,4

energia elektryczna

24 815,8

25 870,9

25 494,9

25 157,1

RAZEM

148 475,8

157 896,7

154 215,9

149 231,9
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Wykres 16. Procentowy udział poszczególnych paliw dla sektora mieszkalnego w roku 2011.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Wykres 17. Zużycie energii na potrzeby mieszkalnictwa w latach 2011-2014.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Największy udział w zużyciu energii w sektorze mieszkalnym ma drewno, które w roku
bazowym 2011 wyniosło 52 890,3 MWh. Na przestrzeni lat zużycie drewna zwiększa się.
W stosunku do roku bazowego wzrosło o 1 975,9 MWh tj. o 3,7 %. Następnym paliwem
stałym, który ma największy udział w zużyciu energii jest węgiel kamienny, który stanowi
29 % zużycia paliw (dla roku bazowego). Jego zużycie na przestrzeni lat zwiększyło się
o ponad 3 %.
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Energia elektryczna stanowi 17 % w rozkładzie zużycia energii dla sektora mieszkalnego,
a niewiele mniej sieć ciepłownicza 15 % przy czym w roku 2014 zużycie ciepła sieciowego
zmniejszyło się aż o 15,6 %, natomiast zużycie energii elektrycznej zwiększyło się o niecałe
2 %.
Gaz ziemny jedynie w 4 % jest zużywany do produkcji energii cieplnej dla
mieszkalnictwa. Przyczynia się do tego zbyt niski rozwój sieci gazowej na terenie wiejskim
oraz łatwość dostępu do tańszych źródeł energii, jakim jest drewno.
Trzeba zaznaczyć, że w bardzo niewielu budynkach jednorodzinnych do produkcji energii
stosowane są odnawialne źródła energii. Niecałe 1 % mieszkańców zadeklarowało,
że korzystają z niekonwencjonalnych metod wytwarzania energii m.in. z kolektorów
słonecznych, pomp ciepła, czy biomasy.
Tabela 30. Zestawienie emisji CO2 z poszczególnych nośników energii na potrzeby mieszkalnictwa w latach 2011-2014.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Nośnik

Emisja CO2 [MgCO2/rok]
2011

2012

2013

2014

węgiel kamienny

14 591,6

15 791,5

15 809,3

15 042,0

gaz ziemny

1 087,6

1 137,5

1 170,4

1 219,2

miejska sieć
ciepłownicza

7 419,4

7 912,2

6 956,4

6 410,4

energia elektryczna

20 150,4

21 007,2

20 701,9

20 427,6

RAZEM

43 248,8

45 848,4

44 636

43 099,2

Największy udział w emisji CO2 ma energia elektryczna, z której emisja w roku 2011
stanowiła 46,6 % ogółu emisji z sektora mieszkalnego. W stosunku do roku bazowego emisja
w roku 2014 z energii elektrycznej wzrosła o 277,1 MgCO2/rok tj. 12,9 %. Emisja CO2
z węgla kamiennego w roku 2011 stanowiła 33,7 % całkowitej emisji z sektora, w 2014 roku
zwiększyła się o 450,5 MgCO2/rok (3,1 %). Emisja dwutlenku węgla z miejskiej sieci
ciepłowniczej stanowi 17,2 % (2011 rok), zaś w roku 2014 zmalała o 13,6 %
(o 1 009,0 MgCO2/rok). Gaz ziemny stanowi jedynie 2,5 % ogólnej emisji CO2, zaś wartość
emisji zwiększyła się o 131,6 MgCO2/rok (12,1 %).
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Wykres 18. Emisja CO2 na potrzeby mieszkalnictwa w latach 2011-2014.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Na przestrzeni lat emisja CO2 z sektora mieszkalnego ma tendencję malejącą. Emisja
dwutlenku węgla z sektora mieszkalnego w roku 2014 wynosiła 43 099,2 MgCO2 i względem
roku bazowego zmniejszyła się nieznacznie, bo tylko o 149,6 MgCO2 (0,4%).

3.2.3. Usługi, handel i przemysł
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki inwentaryzacji zużycia energii przez
przedsiębiorstwa usługowo-handlowe oraz zakłady przemysłowe. Wykorzystano dane
z ankietyzacji, informacje na temat podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska
z Urzędu Marszałkowskiego oraz dane od dystrybutorów.
Tabela 31. Zestawienie zużycia energii z poszczególnych nośników w sektorze usługowo-handlowym i przemysłowym
w latach 2011-2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Nośnik

Zużycie energii [MWh/rok]
2011

2012

2013

2014

węgiel

24 013,2

26 221,6

26 058,0

24 975,8

drewno

4 526,3

4 899,0

4 792,5

4 739,6

gaz ziemny

7 012,5

7 490,0

7 425,0

7 439,6

miejska sieć ciepłownicza

316,9

343,0

335,6

331,9

energia elektryczna

17 357,3

17739,4

17 956,8

16 868,8

RAZEM

53 226,2

56 693

56 567,9

54 355,7
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Węgiel kamienny stanowi główny nośnik energii w sektorze handlowo-usługowym
i przemysłowym. Średnia roczna wartość zużycia energii pochodzącej z węgla wynosi
25 317,1 MWh/rok. Zużycie niniejszego nośnika energii na przełomie 4 lat rośnie. W
stosunku do roku bazowego zużycie energii z węgla kamiennego zmalało o 962,6 MWh/rok
(4,0%). Zużycie pozostałych źródeł energii, takich jak drewno, gaz ziemny czy sieć
ciepłownicza również się zwiększa. Jedynym, zmniejszającym się na przełomie ostatnich lat,
nośnikiem energii jest energia elektryczna, której różnica między 2011 a 2014 rokiem wynosi
488,7 MWh.

Wykres 19 Zużycie energii w sektorze handlowo-usługowym i przemysłowym w latach 2011 - 2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Zużycie energii na przełomie lat 2011 – 2014 zwiększyło się o 1,5 % (797,19 MWh/rok).
Niewielki wzrost nie jest spowodowany zastojem podmiotów gospodarczych w Gminie,
a wręcz ich rozwojem, ulepszaniem firm, gdyż nowe technologie są bardziej
energooszczędne.
Tabela 32 Zestawienie emisji CO2 z poszczególnych nośników w sektorze usługowo-handlowym i przemysłowym w latach
2011-2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Nośnik
węgiel
gaz ziemny
miejska sieć ciepłownicza
energia elektryczna
RAZEM

Emisja CO2 [MgCO2/rok]
2011

2012

2013

2014

8 178,8
1 09,2
108,0
14 094,1

8 940,4
1 525,2
117,0
14 404,4

8 876,2
1 492,1
114,3
14 580,9

8 510,2
1 495,0
113,1
13 697,5

23790,1

24987,0

25063,5

23815,8
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W roku 2014 emisja CO2 ze wszystkich stosowanych nośników energii w sektorze handlowo
– usługowym i przemysłowym nieznacznie wzrosła o około 0,1 % w stosunku do roku
bazowego. Największy wpływ na taki wynik mają węgiel, którego zużycie zwiększyło się o
331,44 MWh (4,05 %) oraz energia elektryczna, która zmniejszyła się o 396,66 MWh (2,81
%), co spowodowało równowagę w całkowitej emisji dwutlenku węgla.

Wykres 20 Zestawienie zużycia energii z poszczególnych nośników w sektorze usługowo-handlowym i przemysłowym w
latach 2011 - 2014 [źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Analogicznie do nieznacznie zwiększającego się zużycia energii w sektorze handlowousługowym i przemysłowym także emisja dwutlenku węgla rośnie. W 2014 roku wynosiła
23815,76 MgCO2/rok i była o 0,1 % większa w stosunku do roku bazowego.

3.2.4. Transport
Sektor transportowy w Gminie Strzelce Krajeńskie zgodnie z ogólnopolskim trendem
charakteryzuje się wzrostem emisji dwutlenku węgla. Źródłami emisji w tej grupie są procesy
spalania oleju napędowego, LPG oraz benzyn.
W obliczeniach uwzględniono ilość pojazdów w potoku dziennym na głównych drogach
Gminy (dane z pomiarów ruchu, wykonywanych przez GDDKiA), a także prywatne oraz
publiczne środki transportu. Liczba pojazdów zarejestrowanych na przełomie lat 2011 – 2014
przedstawia się następująco:
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Wykres 21. Ilość zarejestrowanych samochodów w poszczególnych latach 2011 – 2014
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych UM].

Poniżej (Tabela 33) przedstawiono zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla
w sektorze transportowym. Wyniki oparte są na analizie ilości samochodów i struktury
paliwowej (benzyna, olej napędowy i gaz). Dane do przeprowadzonych obliczeń pozyskano
z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2010 r. przez GDDKiA
oraz ankietyzacji podmiotów publicznych Gminy Strzelce Krajeńskie.
Tabela 33. Inwentaryzacja sektora transportu 2011 – 2014.
[ Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Rok

Zużycie energii
[MWh/rok]

2011

59 128,3

14 922,1

2012

59 439,9

15 000,7

2013

59 888,4

15 114,0

2014

60 342,2

15 228,4

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

Zużycie energii oraz emisja dwutlenku węgla związane z sektorem transportowym
wykazują tendencję rosnącą. W porównaniu do roku bazowego ich wielkość zwiększyła się
o ponad 2 % (1 213,9 MWh/rok).
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Wykres 22. Udział % emisji CO2 z transportu publicznego w transporcie ogólnym.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych z ankietyzacji].

Udział transportu publicznego w odniesieniu do całkowitej emisji CO2 z sektora
transportowego waha się od 0,72 % do 0,91 % (Wykres 22). Jest to znikomy procent całości
emisji z sektora transportu.
Reasumując, na przyrost emisji dwutlenku węgla z sektora transportu mają wpływ
następujące czynniki: wzrost natężenia ruchu oraz liczby zarejestrowanych samochodów
w Gminie.

3.2.5. Oświetlenie uliczne
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie znajdują się 952 punkty świetlne. Głównie są to lampy
sodowe 944 szt., pozostałe tj. 8 szt. są to lampy metalohalogenkowe. Łączna moc rzeczywista
oświetlenia ulicznego wynosi 151,093 MW. Zużycie energii oraz emisja CO2 zostały
przedstawione w Tabeli 34.
W Strzelcach Krajeńskich funkcjonuje jedna sygnalizacja świetlna, składająca
się z 8 punktów świetlnych. Sygnalizacja znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 22, a jej
zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon
Gorzów Wielkopolski.
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Tabela 34. Roczne zużycie energii oraz emisja CO2 z oświetlenia ulicznego w 2011 r.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.].

Rodzaj oświetlenia
Oświetlenie uliczne
Sygnalizacja świetlna
Oświetlenie parków i skwerów
Iluminacja obiektów
razem

Ilość punktów
świetlnych
881
8
44
19
952

Roczne zużycie
energii [MWh]
658,0
2,3
17,8
14,0
691,2

Emisja CO2
[Mg/rok]
534,0
1,9
14,5
11,4
561,8

Gmina Strzelce Krajeńskie planuje wymianę 15 sztuk punktów świetlnych przy ulicy
Zachodniej i Północnej, oraz budowę nowych przy powstających drogach.

3.2.6. Odnawialne źródła energii
W Gminie Strzelce Krajeńskie od końca 2011 roku funkcjonują 3 turbiny wiatrowe o łącznej
mocy równej 6 MW. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych zastępuje konwencjonalne
paliwa, tym samym powoduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Poniższy wykres przedstawia produkcję energii z odnawialnych źródeł energii w Gminie.
Największy uzysk z energii był w 2012 roku i wynosił 15 531 MWh/rok.

Wykres 23. Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]
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Wykres 24. Uniknięcie emisji CO2 do atmosfery
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Energia powstała z niekonwencjonalnych źródeł energii ma znaczny wpływ na
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W Gminie Strzelce Krajeńskie, m.in. ze względu na
korzystne warunki atmosferyczne, w najbliższych latach mają powstać kolejne wiatraki, które
zastąpią paliwa konwencjonalne stosowane do produkcji energii, a tym samym spowodują
uniknięcie prawie 2500 Mg CO2/rok emisji dwutlenku węgla.

3.3. Podsumowanie bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2
Wykonanie bazowej inwentaryzacji umożliwia ocenę sytuacji jak na przestrzeni lat zmieniało
się zużycie energii końcowej oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Poniżej
zamieszczono wykresy (Wykres 25 i Wykres 26) obrazujące zmiany zużycia energii
końcowej oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wykres 25. Łączne zużycie energii końcowej [MWh/rok] we wszystkich sektorach niezależnie od rodzaju nośnika energii.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]
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W przypadku Gminy Strzelce Krajeńskie należy zauważyć wzrost zużycia energii
końcowej (Wykres 25) oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery (Wykres 26) do roku 2012,
po czym od roku 2012 malejący trend w kolejnych latach.

Wykres 26. Łączna wielkość emisji dwutlenku węgla [Mg CO2/rok] we wszystkich sektorach niezależnie od rodzaju nośnika
energii.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Odwołując się do roku bazowego (2011) można ustalić tendencję roczną zmian zużycia
energii końcowej oraz emisji dwutlenku węgla. Ze względu na to przygotowano poniższe
wykresy (Wykres 27 i Wykres 28).

Wykres 27. Tendencja zmian zużycia energii końcowej [MWh/rok] w odniesieniu do roku bazowego 2011.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]
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Wykres 28. Tendencja zmian emisji CO2/rok [Mg CO2/rok] w odniesieniu do roku bazowego 2011.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Powyższe wykresy wskazują, że do roku 2012 następował niemalże liniowy wzrost
zużycia prawie wszystkich nośników energii w stosunku do roku 2011:
 o prawie 9 % w przypadku paliw stałych (węgiel kamienny, drewno), 7 % gaz ziemny,
5 % sieć ciepłownicza, 4 % energia elektryczna.
Emisja dwutlenku węgla wzrastała liniowo do 2012 r. w przypadku:
 gazu ziemnego i ciepła sieciowego (około 7 %).
Od 2012 r. zauważalna jest względnie stała malejąca tendencja zmian zużycia energii
i emisji dwutlenku węgla w stosunku do roku 2011 na poziomie:
 ok. 3 % przypadku paliw stałych – zużycie energii,
 ok 13 % ciepło sieciowe – zużycie energii, i 10 % - wielkość emisji dwutlenku węgla
na skutek zużycia energii cieplnej,
 ok. 1 % energia elektryczna.
Zużycie energii końcowej i emisja dwutlenku węgla z paliw transportowych zachowuje
tendencję rosnącą liniowo na przestrzeni lat 2011 – 2014. Natomiast gaz ziemny na przełomie
lat wzrasta – maleje – wzrasta, tak jak i tendencja emisji CO2 z węgla kamiennego.
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Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w domach jedno- i wielorodzinnych
spostrzeżono, że niewielka ilość mieszkańców posiada domy zaopatrzone w odnawialne
źródła energii. Montaż tego typu urządzeń umożliwiłby uzysk energii na cele podgrzewania
wody bądź uzysk energii elektrycznej.
Poza odnawialnymi źródłami energii, możliwością dla prywatnych właścicieli domów jest
także przeprowadzenie termomodernizacji budynków. Z inwentaryzacji wynika, że większość
budynków na terenie Gminy jest w stanie dobrym (ok. 60 %), jednakże ok. 40 %
ankietyzowanych podało, że budynki przez nich zamieszkałe wymagają docieplenia ścian
i stropodachu.
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4. DZIAŁANIA DLA OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH CELÓW
Niniejszy
rozdział
przedstawia
charakterystykę
zaplanowanych
z podporządkowaniem ich do poszczególnych sektorów gospodarki.

przedsięwzięć

Wdrażanie PGN przewiduje się zgodnie z klasyfikacją inwestycji tj. krótko-, średnio-, oraz
długoterminowe.

4.1. Długoterminowa strategia i zobowiązania
Długoterminowa strategia Gminy Strzelce Krajeńskie uwzględnia zapisy określone w ramach
tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego UE oraz strategii „Europa 2020”.
W ich skład wchodzą następujące zobowiązania:
• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem z roku 1990.
• Zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii.
• Zmniejszenia zużycia energii finalnej (końcowej) o 20 % co ma zostać zrealizowane
poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
• Poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości
poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

4.2. Metodologia wyznaczania celów i szacowania efektów realizacji zadań
Zgodnie z wytycznymi celem PGN jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ze
względu na konieczność zachowania zgodności z funkcjonującymi międzynarodowymi
porozumieniami w zakresie redukcji emisji GHG (gazów cieplarnianych), dla PGN Strzelce
Krajeńskie przyjmuje się typ celu wyznaczonego w odniesieniu do roku bazowego.
Dla każdego ze zgłoszonych do PGN zadań szacowane są efekty: energetyczne oraz
ekologiczne.
Do określania poniższych szacunkowych efektów zadań wykorzystano następujące czynniki
dla:
Termomodernizacji budynków:
 powierzchnię poddawaną termomodernizacji,
 zakres termomodernizacji,
 źródło ciepła obecne oraz planowane,
 szacowaną redukcję zużycia energii,
 średnie koszty termomodernizacji.
Zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach:
 rodzaj OZE,
 rodzaj energii zastępowanej przez OZE,
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 ilość/powierzchnię instalacji,
 moc planowanej instalacji,
 średnie koszty instalacji.
Wymiany oświetlenia:
 moc zainstalowanych nowych żarówek energooszczędnych lub LED,
 średni czas pracy w ciągu dnia,
 liczbę wymienionych punktów świetlnych,
 wskaźnik efektu ekologicznego zgodny z KOBIZE13,
 średnie koszty żarówek.
Wymiany urządzeń (RTV, ICT, AGD):
 rodzaj oraz liczbę urządzeń wymienianych,
 parametry techniczne (moc, klasa energetyczna) urządzeń,
 średnie koszty urządzeń.
Działań promocyjnych, nieinwestycyjnych:
 liczbę osób uczestniczących w szkoleniu,
 skalę kampanii,
 tematykę planowanych działań edukacyjnych,
 rodzaj grupy docelowej.
Należy zauważyć, że zwiększenie ekologicznej oraz energetycznej świadomości
mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
przełoży się na zmianę ich zachowań oraz wzrost przeprowadzanych przez nich efektywnych
energetycznie inwestycji, co w kolejnych latach spowoduje wyraźnie mierzalne ograniczenie
emisji CO2 i wzrost wykorzystania OZE.
Korzyści związane z wprowadzeniem monitoringu zużycia energii oraz wody we
wszystkich obiektach użyteczności publicznej oraz stosowaniem kryteriów środowiskowych
przy zamówieniach publicznych zostały określone na podstawie najlepszych dotychczas
stosowanych praktyk w tym zakresie w różnych miastach w Polsce.
Pozostałe efekty energetyczne oraz ekologiczne zostały opracowane na podstawie danych
od inwestorów.

4.3. Działania krótkoterminowe
Niniejszy rozdział zawiera zestawienie działań jakie zostaną podjęte na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie w ramach PGN w latach 2015 – 2017. Inwestycje podzielone zostały na
3 grupy: działania w obszarze obiektów należących do Gminy (Tabela 35), pozostałych
budynków użyteczności publicznej oraz innych działań podejmowanych przez jednostki
zewnętrzne. Przedsięwzięcia krótkoterminowe koordynowane przez Urząd Miejski muszą być
uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2015
– 2020.
13

KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
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Tabela 35. Działania krótkoterminowe w obszarze jednostek publicznych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Lp.

1

2

3

Działanie

Nazwa
budynku

Jednostka
Efekt
Efekt
Koszt
koordynująca energetyczny ekologiczny
[zł]
[MWh/rok]
[Mg
CO2/rok]
Termomodernizacja
Publiczna
Urząd Miejski
227
77
2 000
obiektów
Szkoła
w Strzelcach
000
użyteczności
Podstawowa w
Krajeńskich
publicznej
Bobrówku
Publiczna
Szkoła
Podstawowa w
Ogardach
Publiczna
Szkoła
Podstawowa w
Tucznie
Publiczna
Szkoła
Podstawowa w
Wielisławicach
Wymiana
Wymiana
Urząd Miejski
7
6
20 000
oświetlenia
oświetlenia
w Strzelcach
ulicznego na
przy ul.
Krajeńskich
energooszczędne
Zachodniej i
Północnej
Termomodernizacja
Państwowa
Ministerstwo
124
44
20 700
budynku
Szkoła
Kultury i
000
użyteczności
Muzyczna ul.
Dziedzictwa
publicznej
Wojska
Narodowego
Polskiego 12
w Strzelcach
Krajeńskich

Możliwe źródła finansowe dla ww. przedsięwzięć (Tabela 36) to środki własne,
NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WL 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, BGK (w przypadku
termomodernizacji) oraz ESCO.
Wymienione w Tabeli 35 działania krótkoterminowe osiągają łącznie:
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4.4. Działania średnioterminowe i długoterminowe
Rozdział ten zawiera działania jakie zostaną podjęte na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie do roku 2020. Inwestycje podzielone zostały na 3 grupy:
działania w obszarze obiektów należących do Gminy i Starostwa (Tabela 36), działań realizowanych przez jednostki zewnętrzne (Tabela 37), a
także działań edukacyjno - informacyjnych.

Tabela 36. Działania średnioterminowe i długoterminowe w obszarze użyteczności publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Lp.

Działanie

Jednostka koordynująca

Efekt energetyczny
[MWh/rok]

Efekt ekologiczny
[Mg CO2/rok]

Koszt [zł]

1

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

Urząd Miejski w
Strzelcach Krajeńskich

248

96

3 665 000

2

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Krajeńskich

378

77

5 600 000

3

Wymiana oświetlenia ulicznego
oraz punktów świetlnych w
oświetleniu terenów zielonych,
boisk, parkingów, iluminacja
budynków na bardziej
energooszczędne
Wymiana punktów świetlnych w
oświetleniu wewnętrznym na
bardziej energooszczędne

Urząd Miejski w
Strzelcach Krajeńskich

19

15

43 000

Urząd Miejski w
Strzelcach Krajeńskich

68

55

1 414 000

4
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Lp.

Działanie

Jednostka koordynująca

Efekt energetyczny
[MWh/rok]

Efekt ekologiczny
[Mg CO2/rok]

Koszt [zł]

5

Wymiana w obiektach
użyteczności publicznej
urządzeń na bardziej efektywne
(sprzęt AGD/ICT/RTV).

Urząd Miejski w
Strzelcach Krajeńskich

21

17

172 500

6

Promocja niskoemisyjnego
transportu.

Urząd Miejski w
Strzelcach Krajeńskich

46

11

30 000

Możliwe źródła finansowe dla ww. przedsięwzięć (Tabela 36) to środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WL 2014-2020, POIiŚ 2014-2020,
BGK (w przypadku termomodernizacji) oraz ESCO.

Wymienione w Tabeli 36 działania średnio/długoterminowe osiągają łącznie:
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Kolejną grupą przedsięwzięć możliwą do realizacji jest nie tylko termomodernizacja budynków oświaty ale również ogólne programy dot.
sektora mieszkalnego związanego z redukcją zużycia energii w budynkach, budowy/modernizacji infrastruktury oraz programami związanymi
z uzyskiem energii ze źródeł odnawialnych (Tabela 37).
Tabela 37. Działania średnio i długoterminowe jednostek zewnętrznych z obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Jednostka koordynująca

Zadanie

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich / Inwestorzy prywatni

Poprawa oraz budowa infrastruktury publicznej m. in. budowa wraz z
przebudową drogi/objazdu centrum miasta – droga krajowa nr 22 – ul.
Przemysłowa – ul. Wyzwolenia: koszt 6 000 000 zł.

SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o.

Budowa nowych przyłączy cieplnych, modernizacja ciepłowni oraz
wymiana zewnętrznej instalacji.

Mieszkańcy Gminy Strzelce Krajeńskie

Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
budynkach mieszkalnych (na około 8 % budynków mieszkalnych
planowana instalacja kolektorów słonecznych/paneli
fotowoltaicznych/inne).
Posadowienie turbin wiatrowych na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie.

Inwestorzy prywatni

Możliwe źródła finansowe dla ww. przedsięwzięć (Tabela 37) to środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WL 2014-2020, POIiŚ 20142020, BGK (w przypadku termomodernizacji) oraz ESCO.
Powyższe zadania bez wątpienia przyczynią się do rozwoju Gminy w kierunku przyjaznego naturze oraz mieszkańcom.
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W przypadku inwestycji związanych z poprawą oraz budową infrastruktury publicznej należy podkreślić fakt, że ulepszenie nawierzchni
drogowej powoduje większy komfort jazdy pojazdów, co wiąże się z ekonomiczną jazdą, a tym samym zminimalizowaniem zanieczyszczeń
powietrza.

Tabela 38.Przedsięwzięcia edukacyjno – informacyjne umożliwiające redukcję zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do atmosfery
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji]

Jednostka koordynująca

Zadanie

Koszt [zł]

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Monitoring zużycia energii oraz wody we wszystkich
obiektach użyteczności publicznej.

700 000 – 1 000 000

Wprowadzenie zielonych zamówień publicznych.

Kampanie edukacyjne dla szkół dotyczące ochrony atmosfery
i klimatu oraz ukierunkowania na efektywność energii.
Kampanie edukacyjne dla mieszkańców w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii oraz
energooszczędności w domu i w miejscu pracy.
Kampanie zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych
środków transportu (rowery, komunikacja zbiorowa),
szkolenia eco-driving.
Możliwe źródła finansowe dla ww. przedsięwzięć (Tabela 38) to środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WL 2014-2020, POIiŚ 20142020.
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Wymienione w Tabeli 37 i Tabeli 38 działanie średnioterminowe osiągają łącznie:

W zadaniach średnioterminowych zostały uwzględnione również przedsięwzięcia
związane z realizacją działań przedsiębiorstwa ciepłowniczego (SEC Sp. z o.o.).
Przedsięwzięcia te zostały zamieszczone w Tabeli 37. Jednak dla tych działań niemożliwe
było oszacowanie efektu energetycznego i ekologicznego. Jakkolwiek realizacja zadań
wpisuje się w postanowienia Planu, wpływając na redukcję strat energii na przesyle oraz
podłączanie do sieci większej liczby odbiorców (mieszkańcy, zakłady pracy przyłączając się
do sieci ciepłowniczej pozwalają na stały monitoring zużycia energii, co przyczynia się do
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla). Ponadto przy prawie dwukrotnie zwiększonej mocy
kotłowni oraz dużej liczby odbiorców ciepła prawdopodobne jest utworzenie małej
kogeneracji, która zredukuje niską emisję.
Realizacji przedsięwzięć (Tabela 38) towarzyszyły będą akcje informacyjno-edukacyjne,
które wpłyną na zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, a tym samym
przyczynią się do wymiernych efektów zużycia energii oraz zmniejszenia emisji CO2.

4.5. Podsumowanie
Tabela 39 Podsumowanie działań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych zawartych w PGN
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Efekt energetyczny
(redukcja energii finalnej)

Działania krótko-, średnio- i długoterminowe
Wartość
Odniesienie do roku
bazowego 2011
13 402,2 MWh/rok
5,0 %

Uzysk z OZE

128 341,5 MWh/rok

48,0 %

Efekt ekologiczny
(redukcja wielkości emisji CO2)

5 323,7 MgCO2/rok

6,3 %

W wyniku realizacji działań zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Strzelce Krajeńskie osiągnięty zostanie efekt energetyczny równy 13 402,2 MWh w okresie
do 2020 - zużycie energii na obszarze Gminy zmaleje o 5,0%.
Efekt ekologiczny przeprowadzonych działań wynosi 5 323,7 MgCO2 na rok. Emisja
dwutlenku węgla na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie zostanie zredukowana o 6,3 %.
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5. SPOSÓB MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EFEKTÓW
REALIZACJI CELÓW PROJEKTU
Bardzo istotnym etapem wdrażania PGN będzie monitoring osiąganych efektów.
Za monitoring realizacji planu odpowiedzialna będzie jednostka koordynująca a do jej zadań
będzie należało zbieranie takich danych jak:
•
•
•
•
•

terminy realizacji planowanych zadań wraz z postępem prac,
poniesione koszty na realizację zadań,
osiągnięte rezultaty działań tj. efekty zużycia energii i redukcji emisji,
utrudnienia w realizacji zadań,
ocena skuteczności działań tj. stopień zrealizowanych założeń Planu.

Zaleca się wykonywanie okresowych raportów z implementacji Planu, gdzie dokonywana
będzie aktualizacja inwentaryzacji emisji. W celu poprawnego wykonania raportowania
niezbędne będzie zgromadzenie danych wejściowych, aby dokonać aktualizacji
inwentaryzacji emisji. Konieczna będzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi na
terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, w tym m.in. z:
• zarządcami nieruchomości,
• przedsiębiorstwami energetycznymi.
Wskazany jest rozwój monitoringu zużycia energii oraz paliw w obiektach, które
bezpośrednio podlegają zarządzaniu przez Urząd Gminy Strzelce Krajeńskie.

5.1.

Obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury komunalnej

Poniżej zamieszczone zostały proponowane wskaźniki monitorowania sektora użyteczności
publicznej oraz infrastruktury komunalnej/socjalnej (Tabela 39.). Konieczne jest
przeprowadzanie monitoringu w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy
w tym m.in. placówek oświatowych, czy urzędach. Natomiast zaleca się wykonywanie
monitoringu w pozostałych budynkach użyteczności publicznej m.in. Starostwa
Powiatowego.
Tabela 40. Wskaźniki monitoringu proponowane dla budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury komunalnej.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Jednostka

Zużycie energii, ciepła oraz
paliw gazowych w
budynkach użyteczności
publicznej
Emisja CO2

MWh/rok

Trend zmiany wskaźnika

MgCO2/rok
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Wskaźnik

Jednostka

Ilość energii uzyskanej z
odnawialnych źródeł

MWh/rok

Trend zmiany wskaźnika

Przewiduje się malejący trend zużycia energii oraz emisji CO2 z sektora użyteczności
publicznej w wyniku przeprowadzenia licznych termomodernizacji w niniejszych budynkach.

5.2.

Obiekty mieszkalne

W ramach sektora mieszkalnego przewidziano monitoring zużycia nośników energii oraz
ilości OZE (Tabela 40). Do określenia zużycia energii można wykorzystać dane od
dystrybutorów oraz dane udostępniane przez GUS. Do monitoringu można wykorzystać
informacje/zgłoszenia
przeprowadzanych
przez
mieszkańców
działań
termomodernizacyjnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wymiany źródeł
ciepła.
Tabela 41. Wskaźniki monitoringu proponowane dla budynków mieszkalnych.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Jednostka

Zużycie energii
elektrycznej, ciepła
sieciowego oraz paliw
gazowych,
emisja CO2
Liczba, moc oraz
powierzchnia
zainstalowanych
odnawialnych źródeł
energii

MWh/rok
MgCO2/rok

Trend zmiany wskaźnika

szt.
kW
m2

Zakłada się malejącą tendencję zużycia energii oraz emisji, ze względu na zmniejszenie
zapotrzebowania w wyniku przeprowadzonych termomodernizacji. Natomiast udział
odnawialnych źródeł energii powinien wzrastać ze względu na rosnące zainteresowanie
mieszkańców oraz dotacje na wykonanie instalacji OZE.

5.3.

Transport oraz oświetlenie uliczne

W poniższej tabeli (Tabela 42) przedstawione są wskaźniki do monitoringu dwóch sektorów:
transportowego i oświetleniowego. Dane do monitoringu transportu mogą zostać pozyskane z
prognoz GDDKiA oraz bezpośrednio od jednostek transportu publicznego. Natomiast
źródłem danych dotyczących oświetlenia ulicznego jest Urząd Miejski.
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Tabela 42. Wskaźniki monitoringu proponowane dla sektora transportowego i oświetleniowego.
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Jednostka

Trend zmiany wskaźnika

Transport

5.4.

Zużycie paliwa
emisja

MWh/rok
MgCO2/rok
Oświetlenie uliczne

Zużycie energii,
emisja

MWh/rok
MgCO2/rok

Jakość powietrza

Ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
proponuje się monitoring zanieczyszczeń takich jak PM10, PM2,5 oraz B(a)P, których
poziom stężenia badany jest na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Gminie.
Tabela 43. Wskaźniki monitoringu jakości powietrza
[źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Jednostka

Stężenie pyłu PM10

μg/m3/rok

Stężenie pyłu PM2,5

μg/m3/rok

Stężenie B(a)P

ng/m3/rok

Trend zmiany wskaźnika

Przewiduje się malejącą tendencję stężenia zanieczyszczeń ze względu na ograniczenie
niskiej emisji oraz emisji z transportu.
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6. INFORMACJA O STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko wymagana jest m.in. dla planów z dziedziny energetyki, jeśli wyznaczają one
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
Ze względu na fakt, iż niniejsze opracowanie dotyczy obszaru jednej Gminy i obejmuje
swoim zakresem inwestycje, które nie są zakwalifikowane do listy przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (zamieszczone w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko – Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) istnieje możliwość odstąpienia od
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Należy jednak zaznaczyć,
że inwestycje dotyczące posadowienia turbin wiatrowych na terenie Gminy będą wymagały
od Inwestorów przeprowadzenia oddzielnych strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko dla każdego przedsięwzięcia.
Z powyższym rekomendowano wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
oraz do Państwowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od konieczności
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (RDOŚ), pismem z dnia 15 sierpnia 2015 r. oraz
negatywnej decyzji od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie
Wielkopolskim (PWIS), pismem z dnia 10 września 2015 r. na wnioski o uzgodnienie
możliwości odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dot. dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce
Krajeńskie” podjęto decyzję o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko ww. dokumentu.
Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została przeprowadzona
z uwzględnieniem zapisów ustawy OOŚ. Ponadto, w dokumencie prognozy odniesiono się do
zapisów wskazanych w piśmie od Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, określającego zakres i stopień szczegółowości informacji, jakie powinny zostać
zawarte w opracowywanej prognozie.
Ostatecznie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
pismem nr WOOŚ-I.410.311.2015.DT, z dnia 18 listopada 2015 r. oraz Lubuski Wojewódzki
Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim, pismem nr NZ.9022.501.2015.KJ, z dnia
20 listopada 2015 r., zaopiniowały pozytywnie projekt dokumentu pn.:”Plan Gospodarki

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

103

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie

Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie” wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie.

7. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
Podstawą formalną opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce
Krajeńskie” jest Uchwała nr XLVI/365/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30
grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie” oraz umowa zawarta w dniu
16.03.2015 r. w Warszawie pomiędzy Urzędem Miejskim Strzelce Krajeńskie
reprezentowanym przez Mateusza Federa – Burmistrza Gminy Strzelce Krajeńskie, przy
udziale Skarbnika Gminy – Adama Skrockiego, który udziela kontrasygnata a Krajową
Agencją Poszanowania Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej 21/25, reprezentowaną przez Antoninę Kaniszewską – Pełnomocnika.
W trakcie realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie”
przeanalizowano wszystkie poniższe dokumenty. Ponadto Plan jest spójny z lokalnymi
dokumentami strategicznymi Gminy Strzelce Krajeńskie, wymienionymi poniżej.
Przepisy prawa:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.
zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy i podczas
jej trwania,
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94
poz. 551 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.
z 2008 r. Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 76 poz. 489 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu
energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203),
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.
zm.),
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• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595
z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 50. poz. 331 z późn. zm.).
Dokumenty strategiczne:
A. Unii Europejskiej:
• Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu wraz z dokumentami powiązanymi, w tym Projekt przewodni:
Europa efektywnie korzystająca z zasobów.
• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie
korzystającej z zasobów.
• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.
i związana z nią Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. przedstawiona
w Komunikacie Komisji Europejskiej.
• Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu.
• VII ogólny, unijny program działań w zakresie środowiska do 2020r. Dobra jakość życia
z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety.
• Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony
różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.
• Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE.
• Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji.
B. Krajowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju.
Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020r.
Polityka Energetyczną Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki.
Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej.
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
• Krajowy plan gospodarki odpadami 2014.
• IV Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - Ministerstwo
Środowiska.
• Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 r.
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C. Lokalne:
• Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Strzelce
Krajeńskie.
• Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Strzelce Krajeńskie na lata
2009-2032.
• Gminny plan gospodarki odpadami, Strzelce Krajeńskie 2004.
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie.
• Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2015-2020.
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