
UCHWAŁA NR XXI/184/2020 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 
2016-2020” i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na

lata 2016-2020+”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016- 
2020” i przyjmuje się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016- 
2020+”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dla gminy kluczowym dokumentem przy 

ubieganiu się o wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwijających 

gospodarkę opartą na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 

i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Dokument pokazuje, w jaki sposób i jakimi 

działaniami gmina zmierza do redukcji zużycia energii finalnej, zwiększenia udziału energii 

pochodzących z OZE oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Obowiązujący Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016-2020 

przestanie obowiązywać w ramach czasowych z końcem roku 2020. Gmina Czernikowo 

natomiast ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w roku 2021 dla 

projektu, dla którego dedykowany konkurs wymaga zgodności przedsięwzięcia 

z obowiązującym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Stąd też aktualizacja Planu, obejmująca 

jednocześnie zmianę jego nazwy na „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

na lata 2016-2020+”, jest konieczna.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, dla którego nie jest wymagane 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co potwierdził Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak W 00.410.310.2020.KB z dnia 

26 października 2020 r. oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 

pismem znak NNZ.9022.1.407.2020 z dnia 02 listopada 2020 r. Po uchwaleniu przedmiotowej 

uchwały, Plan zostanie przekazany Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu celem weryfikacji.
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Streszczenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Czernikowo 
 

 

 

Gospodarka niskoemisyjna jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, 

szczególnie w perspektywie finansowania 2014-2020. Polityka rozwoju regionalnego 

skierowana na niską emisję dwutlenku węgla wpływa na wzrost gospodarczy, 

poprawę warunków życia jego mieszkańców, a w konsekwencji powoduje 

ograniczenie redukcji emisji CO2. Dzięki niej występują korzyści materialne, 

społeczne, a także środowiskowe. W związku z powyższym samorząd terytorialny 

pełni istotną rolę w gospodarce niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ jest 

strategicznym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla na terenie przedmiotowej gminy. Opracowanie Planu jest 

finansowane ze środków własnych gminy. 

Celami głównymi niniejszego opracowania są: 

 redukcja zużycia energii końcowej na terenie Gminy Czernikowo, 
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 zwiększenie udziału OZE w energii końcowej na terenie Gminy 

Czernikowo, 

 redukcja emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Czernikowo. : 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ składa 

się z 17 rozdziałów. Na początku opracowania jest omówiona podstawa prawna wraz 

z celami strategicznymi i szczegółowymi. Następnie jest przeprowadzona ocena 

stanu obecnego Gminy Czernikowo. Z analizy wynika, iż Gmina w swoich zasobach 

infrastrukturalnych posiada obiekty, które nie spełniają efektywności energetycznej, 

oświetlenie publiczne wymaga modernizacji, duża ilość mieszkańców korzystająca z 

węgla kamiennego, jako opał oraz duży udział sektora transport. Ponadto, na terenie 

Gminy nie występuje przemysł. 

Gmina Czernikowo posiada potencjał w rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

Dobrym przykładem jest, iż na jej terenie jest największa farma fotowoltaiczna w 

kraju. Jednakże, mieszkańcy omawianego samorządu posiadają negatywne 
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przyzwyczajenia oraz mają niską świadomość, iż gospodarka niskoemisyjna 

ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza a co za tym idzie ich zdrowie. 

Kolejno przeprowadzono analizę zgodności niniejszego dokumentu z zapisami 

innych aktów prawnych z podziałem na szczeble globalne, unijne, krajowe i lokalne. 

Ważnym elementem omówionym w niniejszym Planie są aspekty 

organizacyjne i finansowe. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę 

możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sferze gospodarstw 

domowych, przedsiębiorstw i innych podmiotów działających na terenie omawianego 

samorządu oraz w sferze użyteczności publicznej. 

Jednym z elementów przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

opracowanie Bazy Inwentaryzacyjnej emisji dwutlenku węgla na terenie całej gminy 

Czernikowo, której wyniki zostały przedstawione w rozdziale 11. Na podstawie 

analizy danych i informacji z Bazy stworzono Plan działań na rzecz gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Rokiem bazowym dla Gminy Czernikowo jest rok 2014. Na podstawie 

przeprowadzonej Inwentaryzacji dwutlenku węgla na terenie Gminy Czernikowo 

emisja CO2 w 2014 roku wyniosła 38.417,50 MgCO2/rok, udział odnawialnych źródeł 

energii był 16.768,30 MWh/rok, zaś zużycie energii finalnej  

– 129.736,10 MWh/rok. 

Po wdrążeniu Planu na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w 2020 roku 

samorząd Czernikowo rocznie zaoszczędzi 15.852,27 MWh/rok energii, co stanowi 

zmniejszenie o 12,22% energii w stosunku do roku 2014. Emisja dwutlenku węgla 

zostanie zmniejszona o 8.322,85 MgCO2/rok, jest to redukcja o 21,66% w 

odniesieniu do roku bazowego. Zaś udział odnawialnych źródeł energii zwiększy się 

o 5.684,51 MWh/rok co stanowi 33,90% wzrostu w stosunku do roku 2015.  

Gmina Czernikowo osiągnie następującą wskaźniki w aspekcie dwutlenku 

węgla: zużycie energii w 2020 roku – 113.883,83 MWh/rok, emisja CO2 – 30.094,65 

MgCO2/rok, a udział OZE zwiększy się i wyniesie – 22.452,81 MWh/rok. Jednakże, 

należy podkreślić, iż powyższe wskaźniki zostaną osiągnięte tyko wtedy, gdy 

samorząd wraz z innymi podmiotami działającymi na terenie omawianej gminy 

zrealizuje Plan działań w 100%. 
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Na zakończenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

2016-2020+ omówiono aspekt wdrażania przedmiotowego dokumentu, w którym 

znalazły się następujące zagadnienia: monitoring niniejszego opracowania, efekt 

ekologiczny i ekonomiczny oraz zarządzanie nim. 

Urząd Gminy Czernikowo, na podstawie analizy mierników i wskaźników, 

będzie mógł w formie Uchwały Rady Gminy Czernikowo aktualizować niniejszy Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Taka możliwość wskazuje na właściwość Planu jako 

dokumentu otwartego na wykorzystanie nowych możliwości, które mogą pojawić  

się w przyszłości oraz nieskończonego, który może ewoluować w zakresie Planu 

działań na który miedzy innymi ma wpływ pozyskanie przez Gminę środków 

pieniężnych ze źródeł zewnętrznych. 

Ważnym aspektem w tworzeniu niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

jest, iż Gmina Czernikowo nie przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów  

i na tej podstawie nie wszystkie zapisy dla omawianego samorządu mają 

zastosowanie z Poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej 

energii (SEAP).  
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1. Wykaz pojęć 
 

POJĘCIE WYJAŚNIENIE 

 

ANALIZA SWOT 

 

jest to narzędzie, które odzwierciedla 

czynniki wpływające na realizację 

planów podmiotu gospodarczego, 

instytucji, bądź też jednostki 

administracyjnej. Służy ona 

do określenia, jakie są silne (strengths) 

i słabe (weaknesses) strony danego 

podmiotu, a także szanse 

(opportunities) i zagrożenia (threats) 

związane z przedsięwzięciem 

 

AUDYT ENERGETYCZNY 

 

ekspertyza dotycząca podejmowania 

i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających ilość zużywanej energii 

 

BENEFICJENT 

 

podmiot czerpiący zyski, profity 

z czegoś, głównie finansowe w formie 

dotacji, pożyczki, przykłady 

beneficjentów: osoba fizyczna, prawna, 

przedsiębiorca, jednostka samorządu 

terytorialnego, państwowa jednostka 

budżetowa, jednostka naukowa 

 

DOMY ZEROENERGETYCZNE 

 

budynek o zerowym 

zużyciu energii netto i zerowej emisji 

dwutlenku węgla rocznie. 

 

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 

to ważny element polityki rozwoju 

regionalnego, wpływający na jego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
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wzrost gospodarczy, poprawę 

warunków życia jego mieszkańców, 

a przede wszystkim ograniczenia 

redukcji emisji CO2 

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

działania  polegające na zbieraniu, 

transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu 

odpadów, jak również nadzorze nad 

miejscami unieszkodliwiania odpadów 

 

GOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA 

 

traktowanie zasobów środowiska jak 

ograniczonych zasobów gospodarczych 

oraz wykorzystywania kapitału 

przyrodniczego w sposób pozwalający 

na zachowanie funkcji ekosystemów 

w perspektywie długookresowej 

 

IPCC 

 

wskaźniki standardowe wykorzystywane 

są przy wyliczaniu finalnej emisji 

dwutlenku węgla, czyli w momencie 

zużycia surowca energetycznego 

 

LCA 

 

technika wykorzystywana wówczas, gdy 

oszacowuje się emisję gazów 

cieplarnianych podczas całego 

„cyklu życia” paliw, czyli od momentu 

pozyskiwania przez rafinację, transport 

i spalanie. Stosując tą metodę 

oszacowuje się nie tylko emisję 

dwutlenku węgla, ale też innych gazów 

cieplarnianych 

 

 

 

jest  to emisja pyłów i szkodliwych 
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NISKA EMISJA gazów pochodząca z domowych pieców 

grzewczych i lokalnych kotłowni 

węglowych, w których spalanie węgla 

odbywa się w nieefektywny sposób 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

źródła energii, których wykorzystanie nie 

wiąże się z długotrwałych ich deficytem, 

ponieważ ich zasób odnawia się 

w krótkim czasie 

TEN-T  (Trans - European Transport Network) 

to program pomocowy Unii Europejskiej, 

ukierunkowany na wspieranie rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej: 

drogowej, kolejowej, wodnej i 

powietrznej 

 

TERMOMODERNIZACJA 

 

działania mające na celu zmniejszenie 

zapotrzebowania i zużycia energii 

cieplnej w danym obiekcie budowlanym. 

Zakres termomodernizacji może 

obejmować zmiany zarówno 

w systemach ogrzewania i wentylacji, 

jak i strukturze budynku oraz 

instalacjach doprowadzających ciepło 

TRANSPORT MULTIMODALNY Jest to przewóz osób lub towarów, przy 

użyciu dwóch lub więcej rodzajów 

transportu 
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2. Wykaz skrótów 

 

SKRÓT OZNACZENIE SKRÓTU 

 

GDDKIA 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad 

 

IPCC 

 

The Intergovernmental Panel on Climate 

Change 

 

WFOŚIGW 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

LCA 

 

Life Cycle Assessment – ocena cyklu 

życia 

 

KOBIZE 

 

Krajowy Ośrodek Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami 

 

PGN 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

RPO WK-P 

 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-pomorskiego 

 

UE 

 

Unia Europejska 

 

POIIŚ 

 

Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko 

 

NPRGN 

 

Narodowy Program Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej 
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GUS Główny Urząd Statystyczny 

 

NFOŚIGW 

 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

KE 

 

Komisja Europejska 

 

BEI 

 

Bazowa Inwentaryzacja  

Emisji 

 

OZE 

 

odnawialne źródła energii 

 

𝑬𝒄𝒐𝟐 

 

emisja dwutlenku węgla (w tonach) 

 

𝑬𝒎 

 

standardowy wskaźnik emisji dwutlenku 

węgla (w tonach/MWh) 

 

𝑷 

 

zużycie danego paliwa (w MWh) 

 

𝑬𝑭𝑬 

 

lokalny wskaźnik emisji dla energii 

elektrycznej (t/MWhe) 

 

𝑻𝑪𝑬 

 

całkowite zużycie energii elektrycznej 

na terenie miasta/gminy (MWhe) 

 

𝑳𝑷𝑬 

 

lokalna produkcja energii elektrycznej 

(MWhe) 

 

𝑮𝑬𝑷 

 

ilość zielonej energii elektrycznej 

zakupionej przez miasto/gminę (MWhe) 

 

𝑵𝑬𝑬𝑭𝑬 

 

krajowy lub europejski wskaźnik emisji 

dla energii elektrycznej (t/MWhe) 
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𝑪𝑶𝟐𝑳𝑷𝑬 

 

emisja CO2 towarzysząca lokalnej 

produkcji energii elektrycznej (t) 

 

 

𝑪𝑶𝟐𝑮𝑬𝑷 

 

emisja CO2 towarzysząca produkcji 

certyfikowanej zielonej energii 

elektrycznej kupowanej przez 

miasto/gminę (t) 

 

𝑬𝑭𝑯 

 

wskaźnik emisji dla energii cieplnej 

(t/MWhHeat) 

 

𝐂𝐎𝟐𝐋𝐏𝐇 

 

emisja CO2 towarzysząca lokalnej 

produkcji ciepła (t) 

 

𝐂𝐎𝟐𝐈𝐇 

 

emisja CO2 związana z ciepłem 

importowanym spoza terenu 

miasta/gminy (t) 

 

𝐂𝐎𝟐𝐄𝐇 

 

emisja CO2 związana z ciepłem 

eksportowanym poza teren 

miasta/gminy (t) 

 

𝐋𝐇𝐂 

 

lokalne zużycie ciepła 
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3. Podstawa Prawna 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ 

opracowano na podstawie umowy nr IWP.271.3.3.2015. zawartej pomiędzy Gminą 

Czernikowo z siedzibą ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, a firmą ANLUK 

Łukasz Kozikowski z siedzibą ul. Oliwska 6a lok. 1, 03-316 Warszawa. 

Podstawą prawną do opracowania przedmiotowego dokumentu jest: 

 Protokół z Kioto, 

 Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej z 2008 roku, 

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

przyjętego przez Radę Ministrów z dnia 16.08.2011 roku, 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012, poz., 1059 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej 

(Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2013, poz. 1232, z późn. zm.). 

Wyżej wymienione dokumenty zostały omówione szczegółowo poniżej. 

 

Protokół z Kioto 

 

Przedmiotowy dokument nakładał obowiązek ograniczenia ogólnej emisji 

o 5,2% w okresie od 2008 do 2012 roku. Każde Państwo miało indywidualnie 

ustalone ograniczenia na emisję. 

Wprowadzał on obowiązek wdrażania odpowiednich polityk do sektora 

energetycznego poprzez promocje i wdrażanie technologii opartych na odnawialnych 

źródłach energii, poprawę efektywności energetycznej, wprowadzanie rozwiązań 

ekonomicznych ułatwiających redukcję emisji, np. ulgi podatkowe oraz wdrażanie 

reform sprzyjających redukcji emisji.  

Omawiany Protokół budził wiele kontrowersji i dlatego wszedł w życie 

po sześciu latach od chwili uchwalenia. Nie wszystkie strony - państwa przestrzegają 
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zasad wynikających z przedmiotowego dokumentu, m.in. z powodu braku sankcji, 

głównie finansowych1. 

 

Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej z 2008 roku 

 

Unii Europejskiej zależy na ograniczeniu do 2020 roku emisji gazów 

cieplarnianych zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym oraz 

podnieść efektywność energetyczną. W związku z powyższym uchwaliła pakiet 

projektów legislacyjnych, które umożliwiają osiągnięcie ogólnych celów w zakresie 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pakiet klimatyczno-energetyczny nazwano 

„3 x 20%”, gdyż zakładał on: 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,  

 zwiększenie udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym 

do 20%, 

 podniesienie o 20% efektywność energetyczną. 

W przedmiotowym dokumencie omówiono kilka kryteriów. Dla Polski 

zaproponowano następujące: 

 możliwość 14% wzrostu emisji w 2020 roku w porównaniu do 2005 roku 

w sektorach nieobjętych EU ETS, kierując się wielkością Produktu 

Krajowego Brutto (PKB) na mieszkańca, niższą w Polsce od średniej 

w UE, 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15% w 2020 

roku, zamiast 20% jak średnio w UE z uwagi na mniejsze zasoby i 

efektywność odnawialnych źródeł energii w Polsce2. 

 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Głównym celem Programu jest przestawienie gospodarki na gospodarkę 

niskoemisyjną, która ma być do 2050 optymalnym modelem nowoczesnej 

                                            

1 (Protokół z Kioto, 1997) 

2 (Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej , 2008) 
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materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki zintegrowanej na innowacyjność 

i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Jednym z głównych 

efektów ma być osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych 

szkodliwych substancji. Przygotowanie i realizacja przedmiotowego dokumentu jest 

wypełnieniem zobowiązania przez Polskę Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-

energetycznego Unii Europejskiej. 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej ma wyglądać następująco: 

 odbywać się przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju, 

 ma sprzyjać rozwojowi niskoemisyjnych źródeł energii, 

 poprawić efektywność energetyczną, 

 poprawić efektywność gospodarowania surowcami i materiałami, 

 ma przyczynić się do rozwoju i wykorzystania technologii 

niskoemisyjnych, 

  zapobiegać powstawaniu oraz poprawiać efektywności 

gospodarowania odpadami, 

 promować nowe wzorce konsumpcji. 

Obecnie trwają pracę w Ministerstwie Gospodarki nad uaktualnieniem 

Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, w związku z koniecznością 

stworzenia ram dla budowy w dłuższej perspektywie gospodarki niskoemisyjnej dla 

Polski3. 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne 

 

Ustawa dotyczy spraw związanych z polityką energetyczną Polski. Niniejszy 

akt prawny wielokrotnie był nowelizowany. Ostatnie zmiany były na początku 2015 

roku. Zawiera on zasady dostarczania paliw i energii, zasady polityki energetycznej 

państwa, kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

                                            

3 (Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej) 
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przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych oraz przepisy o urządzeniach 

energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji4. 

  

                                            

4 (Ustawa Prawo energetyczne, 1997) 
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej 

 

Ustawa reguluje aspekt efektywności energetycznej, tzn. podkreśla potrzebę 

oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia 

mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych 

danych. Opisywany dokument jest wprowadzony do systemu prawa polskiego 

na podstawie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym 

Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii 

i usług energetycznych.  

Ustawa o efektywności energetycznej, określenie efektywność energetyczna 

oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 

urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 

eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub 

instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu5. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

 

Prawo ochrony środowiska reguluje całokształt spraw związanych z ochroną 

środowiska państwa polskiego. Ustawa określa zasady ochrony środowiska, warunki 

korzystania ze środowisk oraz obowiązki administracji publicznej związane z ochroną 

środowiska. W październiku 2015 roku została ona nowelizowana, tzw. Ustawa 

antysmogowa. Umożliwi ona m.in. na zastosowanie na szczeblu lokalnym prawnych 

narzędzi poprawy jakości powietrza i ochrony przed hałasem. Władze lokalne, 

uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz oddziaływanie na środowisko, 

będą mogły wprowadzać na konkretnym terenie normy techniczne, emisyjne 

i jakościowe dla instalacji spalania paliw. Takie rozwiązania powinny przyczynić się 

do ograniczenia emisji szkodliwych substancji6. 

                                            

5 (Ustawa o efektywności energetycznej, 2011) 

6 (Ustawa Prawo ochrony środowiska, 2001) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
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Dodatkowo, należy podkreślić, iż Gmina Czernikowo nie widnieje w rocznej 

ocenie powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim jako 

samorząd, w której przekroczono emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Urząd Gminy Czernikowo, wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia 

Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+. Na podstawie pisma z dnia 7 

grudnia 2016 roku, znak: NNZ.9022.1.605.2016 przedmiotowy projekt na podstawie 

art. 58 ust. 1, pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 

r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. 7  uzyskał zgodę na odstąpienie 

od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 

do niniejszego dokumentu strategicznego. 

Ponadto, została wydana zgoda na odstąpienie od Strategicznej Oceny 

Odziaływania na Środowisko do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Czernikowo 2016-2020+ przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w  Bydgoszczy na podstawie art. 48 oraz 57 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 

03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku (…)8, pismo z dnia 

28 listopada 2016 roku, znak: WOO.410.516.2016.MD1. 

 

  

                                            

7 (Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko , tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

8 (Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko , tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
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4. Metodyka wykonania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 
 

Poniższy schemat przedstawia wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Czernikowo 2016-2020+. 

Rysunek 1 Metodyka wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Czernikowo 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Analiza stanu obecnego
•Sytuacja społeczno - gospodarcza

•Ocena energochłonności emisji

•Analiza dokumentów 
na szczeblu globalnym, unijnym, 
krajowym i lokalnym

•Wyniki inwentaryzacji emisji CO2

Identyfikacja obszarów 
problemowych

Cele 
strategiczne

i szczegółowe
Harmonogram realizacji działań

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

•Szkolenia dla pracowników Gminy 
Czernikowo

•Prezentacja Planu przed Radą Gminy

•Promocja PGN na terenie Gminy 
Czernikowo

Uchwała Rady Gminy

PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY 

CZERNIKOWO 2016-2020+
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5. Cele strategiczne i szczegółowe 

5.1. Cele 
 

Cele strategiczne, które wyznaczyła Gmina Czernikowo w niniejszym Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej są opracowane o założenia zasady 5 x E, tzn.: ekologię, 

energię, edukację, ekonomie i efektywność.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ 

wyznacza trzy cele strategiczne, na których podstawie zostaną opracowane cele 

szczegółowe, a w konsekwencji zostanie sporządzony Plan działań z zakresu 

gospodarki niskoemisyjnej. Poniższy rysunek przedstawia cele strategiczne. 

 

Rysunek 2 Cele strategiczne 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Cele strategiczne:

redukcja zużycia energii końcowej 
na terenie Gminy Czernikowo o 12,22%

zwiększenie udziału OZE w energii końcowej 
na terenie Gminy Czernikowo o 33,90%, 

tj. wartość docelowa 2020 roku to 22.452,81 MWh/rok 

redukcja emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy 
Czernikowo o 21,66%
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6. Opis stanu obecnego 

6.1. Lokalizacja i warunki geograficzne 
 

Gmina Czernikowo położona jest w województwie kujawsko-pomorskim 

w powiecie toruńskim. Powierzchnia jej wynosi 170 km², w związku z tym zajmuje 

czwarte miejsce pod względem wielkości w powiecie. W skład gminy wchodzą 

41 wsie stanowiąc 17 sołectw. Gmina Czernikowo leży od miasta powiatowego 

Torunia w odległości 31 km. 

Rysunek 3 Mapa Gminy Czernikowo 

 

Źródło: Urząd Gminy Czernikowo 

Najbardziej charakterystyczną cechą gminy jest duża lesistość. Lasy 

o zróżnicowanym drzewostanie i grunty leśne zajmują 44% jej powierzchni. Są wśród 

nich obszary podlegające ochronie prawnej ze względu na walory krajobrazowe 

i przyrodnicze Niziny Ciechocińskiej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewostan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Ciechoci%C5%84ska
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Gmina graniczy: 

 Gminą Bobrowniki, 

  Gminą Ciechocin,  

 Gminą Ciechocinek,  

 Gminą Kikół, 

 Gminą Lipno 

 Gminą Nieszawa, 

 Gminą Obrowo, 

 Gminą Raciążek, 

 Gminą Zbójno. 

Rysunek 4 Gmina Czernikowo na tle powiatu toruńskiego 

 

Źródło: https://www.osp.org.pl/ 

Gmina Czernikowo leży na historycznej Ziemi Dobrzyńskiej. Geograficznie 

obejmuje dwie jednostki ukształtowania terenu: Nizinę Ciechocińską będącą 

w składzie olbrzymiej pradoliny Wisły, Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej oraz wysoczyznę 

dobrzyńską, zwaną Pojezierzem Dobrzyńskim w składzie pasa pojezierzy 

https://www.osp.org.pl/
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mazurskich charakteryzującą się występowaniem równin i pagórków moreny dennej, 

czołowej i jezior polodowcowych. 

Gmina Czernikowo jest atrakcyjna turystycznie, gdyż jest położona niedaleko 

dużych ośrodków miejskich, takich jak Toruń, Włocławek czy Lipno. W związku 

z powyższym gmina jest celem weekendowych wyjazdów poza miasto. Należy 

podkreślić, iż dobra jest komunikacja z gminą poprzez liczne szlaki komunikacyjne, 

m.in. trasa nr 10 Szczecin – Płońsk czy drogi powiatowe do Włocławka przez 

Bobrowniki i Golubia – Dobrzynia przez Sitno. Dodatkowo, w gminie występuje 

transport szynowy ze stacjami PKP: w Czernikowo i w Ograszka. Połączenie 

kolejowe Toruń – Czernikowo ma zostać w przyszłości włączone do sieci szybkiej 

kolei BiT City. Na razie pociągiem można dotrzeć do Torunia, Bydgoszczy, Lipna i 

Sierpca. 
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Czernikowo i okoliczne wsie mają długą, bogatą historię, występują na terenie 

omawianej gminy liczne zabytkowe budowle i obeliski.  
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6.2. Gospodarka na terenie Gminy Czernikowo 
 

Gmina Czernikowo jest gminą wiejską. Rolnictwo jest jednym ze źródeł 

utrzymania mieszkańców. Grunty orne stanowią 48% powierzchni całej gminy. 

Głównie uprawia się: zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i pastewne, rozwija się 

także hodowla. 

W Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej jest 

zarejestrowanych 441 firm, stan na 11 wrzesień 2015 r. Poniższy rysunek 

przedstawia podział działalności gospodarczej w Gminie Czernikowo według PKD. 

Przedsiębiorcy to głównie osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe 

działalności gospodarcze, zajmujące się w 30% handlem hurtowym i detalicznym, 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz w 27% 

budownictwem, zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 

Rysunek 5 Struktura działalności na terenie Gminy Czernikowo, wg. PKD. 

 

 

Źródło własne opracowanie na podstawie danych z CEIDG. 

  

27%
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Działalność gospodarcza w Gminie 
Czernikowo, wg. PKD
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Grunty_orne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta_hodowlane
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Tabela 1 Oznaczenia PKD 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

B Górnictwo i wydobywanie 

C Przetwórstwo przemysłowe 

D Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

E Dostawa Wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

F Budownictwo 

G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

H Transport i gospodarka magazynowa 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

J Informacja i komunikacja 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca 

O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne 

P Edukacja 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

S Pozostała działalność usługowa 

T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CEIDG 

  



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a2

7 

6.3. Infrastruktura techniczna 

 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie, oczyszczanie ścieków 

 

Na terenie Gminy Czernikowo długość sieci wodociągowej wynosi 160,6 km. 

Z sieci wodociągowej korzysta 88% mieszkańców Gminy.  

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 29,3 km., z której korzysta 34,3% 

mieszkańców omawianego samorządu.  

W następnych latach konieczna będzie dalsza budowa i rozbudowa istniejącej 

sieci wodno-kanalizacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej. 

 

Sieć gazowa 

 

Na terenie Gminy Czernikowo nie występuje sieć gazowa. W związku z tym, 

mieszkańcy gminy korzystają z gazu propan-butan, dystrybuowanego w butlach 

głównie 11 kg, realizowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
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Sieć cieplna 

 

Na terenie Gminy Czernikowo nie istnieje centralny system ciepłowniczy i nie 

działają przedsiębiorstwa ciepłownicze. Zaopatrzenie przedmiotowej Gminy w ciepło, 

ze względu na dominujący charakter zabudowy jednorodzinnej, odbywa się poprzez 

lokalne kotłownie przydomowe.  

 

Sieć energetyczna 

 

Operatorem Systemu sieci energetycznej na terenie Gminy Czernikowo jest 

ENERGA-OPERATOR S.A, co przedstawia poniższy rysunek. 

 

Rysunek 6 Operatorzy sieci energetycznych w Polsce 

 

 

Źródło: http://enerad.pl/rynek-energii/dodatkowo/osd-dystrybutorzy 

Przez teren gminy przebiegają sieci średniego napięcia dostarczające energię 

elektryczną mieszkańcom gminy. 
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6.4. Transport publiczny 
 

Na terenie gminy środkiem transportu dla mieszkańców są połączenia 

autobusowe prowadzone przez prywatne przedsiębiorstwa. Gmina Czernikowo 

ma także bezpośredni dostęp do transportu szynowego. Na jej terenie znajdują się 

dwie stacje kolejowe w miejscowości Czernikowo i Ograszka. Głównie jako środek 

transportu mieszkańcy wykorzystują własne samochody osobowe.  

Dodatkowo, w omawianej gminie dzieci dowożone są transportem gminnym 

do szkół, wynika to z litery prawa jako zadanie własne jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Na terenie gminy Czernikowo występują drogi publiczne o łącznej długości 

185,06 km, które dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Do dróg 

krajowych zalicza się droga nr 10, wojewódzkich - nr 556, a następujące odcinki 

zaliczamy do dróg powiatowych: 

 nr 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze, 

 nr 2042C Kijaszkowo - Dąbrówka, 

 nr 2043C Mazowsze -Steklinek -Wygoda, 

 nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek, 

 nr 2045C Steklin - Osówka, 

 nr 2046C Walentowo - Osówka, 

 nr 2047C Wola - Osówka, 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a3

0 

 nr 2048C Mazowsze - Trutowo - Wola, 

 nr 2049C Nieszawa - Brzeźno, 

 nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze – Czernikowo. 

Siec dróg gminnych to 68 dróg o łącznej długości 120,17 km. Gminne drogi 

zapewniają dojazd do siedlisk, dróg wyższych kategorii, a także do terenów rolnych, 

łąk i lasów.  

System dróg publicznych na terenie gminy Czernikowo stwarza dobra sieć 

połączeń drogowych, pozwalającą na dojazd do każdego sołectwa. Stan nawierzchni 

większości dróg gminnych jest dobry bądź zadowalający. Nawierzchnią asfaltową 

posiada blisko 57 km dróg co stanowi 38,85% ogólnej ich długości. Pozostała część 

dróg to drogi gruntowe utwardzane kruszywem oraz żużlem, których stan wymaga 

działań prowadzących do stopniowej ich poprawy. 

Na dzień sporządzania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie planuje się 

rozwoju transportu publicznego, jednakże w przyszłości może być to konieczne 

w związku z prognozowanym wzrostem liczby mieszkańców. 
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6.5. Oświetlenie publiczne 
 

Na terenie Gminy Czernikowo jest 370 lamp publicznych, w tym za 103 lamy 

odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, gdyż są jej własnością. 

Wszystkie lampy są typu tradycyjnego tzn. sodowe i rtęciowe. Łączna ich moc 

to 9.770 WAT. Palą się one od zmierzchu do świtu z przerwą w nocy. 

Samorząd terytorialny ma w planach zmodernizować całe oświetlenie 

publiczne. W związku z tym Urząd Gminy podejmuje odpowiednie kroki.  
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6.6. Infrastruktura budowlana 

 

Na terenie Gminy Czernikowo występują obiekty budowlane, które różnią się 

od siebie wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem i wynikającą 

z powyższych parametrów energochłonnością. Na terenie omawianej Gminy znajduje 

się sześć wspólnot mieszkaniowych. 

Na terenie samorządu terytorialnego Czernikowo jest 5.665 obiektów 

budowlanych, dzielą się one na: 

 budynki mieszkalne – 2.273 szt., 

 budynki przemysłowe – 33 szt., 

 budynki handlowo – usługowe – 99 szt., 

 budynki transportu i łączności – 16 szt., 

 budynki biurowe – 21 szt., 

 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe – 5 szt., 
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 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej – 3 szt., 

 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe – 25 szt., 

 budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa – 2.100 

szt., 

 pozostałe budynki niemieszkalne 1.090 szt. 

 

Do czynników, które decydują o wielkości zużycia energii w budynku należą: 

 zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność 

to minimalna powierzchnia ścian zewnętrznych i płaski dach, 

 usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii 

promieniowania słonecznego – mniejsza energochłonność to elewacja 

południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi na noc; elewacja 

północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie 

budynku można lokalizować strefy gospodarcze, a pomieszczenia 

pobytu dziennego od strony południowej, 

 stopień osłonięcia budynku od wiatru, 

 parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, 

 rozwiązania wentylacji wnętrz, 

 świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania 

słonecznego, energii gruntu. 

Samorząd Gminy Czernikowo planuje zwiększenia terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe w związku z przyrostem w przyszłości liczby mieszkańców. Kierunki 

rozwoju mieszkalnictwa uzależniony będzie od zmian demograficznych i poprawy 

standardów zamieszkania oraz sytuacji ekonomicznej ludności oraz od prowadzonej 

polityki Gminy. 
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6.7.  Ludność 
 

Na terenie Gminy Czernikowo mieszka 8.953 osoby, w tym 4.399 mężczyzn 

i 4.554 kobiet stan na dzień 30.06.2014 rok. Gęstość zaludnienia 

48,8 mieszkaniec/km2. 

 

Rysunek 7 Liczba ludności w Gminie Czernikowo 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Czernikowo 

Powyższy wykres przedstawia stosunek liczby mężczyzn i kobiet na terenie 

Gminy Czernikowo, z którego wynika, iż jest podobna ich liczba. 

  

49%51%

Liczba ludności w Gminie Czernikowo

mężczyźni

kobiety
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7. Zgodność zapisów PGN z głównymi 

dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi  
 

7.1. Zgodność zapisów PGN z dokumentami szczebla 

globalnego 

 

Na szczeblu globalnym podjęto szereg inicjatyw zmierzających do realizacji 

idei ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość państw na świecie 

w swoich systemach prawnych posiada regulacje dotyczące gospodarki 

niskoemisyjnej, na podstawie konwencji, porozumień i innych dokumentów 

międzynarodowych.  
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Rysunek 8 Dokumenty szczebla globalnego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

  

Dokumenty szczebla globalnego

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu

Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu

Konwencja o różnorodności biologicznej

Europejska Konwencja Krajobrazowa
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ jest 

spójny z dokumentami szczebla globalnego wymienionymi na Rysunku nr. 9. 

Pierwsza z regulacji międzynarodowych to Ramowa Konwencja Klimatyczna 

UNFCCC, ratyfikowana przez 192 państwa. Stała się ona podstawą działań nad 

ustabilizowaniem stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze na takim poziomie, 

który zapobiegnie niebezpiecznym antropogenicznym oddziaływaniom na system 

klimatyczny.  

Przedmiotowy akt prawny podkreśla, iż zadania wyżej wskazane są niezbędne 

jednakże, nie mogą zagrażać produkcji żywności i zrównoważonemu rozwojowi.  

Dodatkowo, uznano, że to kraje wysoko rozwinięte są odpowiedzialne 

za wzrost emisji i powinny one wesprzeć kraje słabiej rozwinięte w redukcji emisji 

gazów cieplarnianych9. 

Wyższej omówiona Konwencja była mało skuteczna. W związku z tym 

uchwalono i ratyfikowano Protokół z Kioto10. Nakładał on obowiązek ograniczenia 

ogólnej emisji o 5,2% w okresie od 2008 do 2012 roku. Każde państwo miało osobne 

wymagania. Ponadto, nałożono obowiązki związane z wdrażaniem odpowiednich 

polityk do sektora energetycznego w postaci promocji i wdrażania technologii 

opartych na odnawialnych źródłach energii, poprawą efektywności energetycznej, 

wprowadzaniem rozwiązań ekonomicznych ułatwiających redukcję emisji, np. ulgi 

podatkowe, czy też wdrażaniem reform sprzyjających redukcji emisji. Przedmiotowy 

Protokół budził wiele kontrowersji i wszedł on w życie dopiero po sześciu latach 

od chwili uchwalenia. Niektóre państwa nie przestrzegają jego zapisów m.in. 

z powodu braku sankcji finansowych.11 

Następny dokument to Konwencja o różnorodności biologicznej. 

Przedmiotowa umowa międzynarodowa jest z 05 czerwca 1992 roku podpisana na 

Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Umowa określa zasady ochrony, pomnażania oraz 

korzystania z zasobów różnorodności biologicznej. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

realizowania zobowiązań stanowiłoby poważną szkodę lub zagrożenie dla 

                                            

9 Ramową Konwencję Klimatyczną UNFCCC, 1992 

10 Protokół z Kioto, 1997 

11 Jóźwiak, M. (2005). "Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza" 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a3

8 

różnorodności biologicznej, postanowienia Konwencji nie mają wpływu na prawa i 

zobowiązania stron niniejszego dokumentu, wynikające z jakiegokolwiek innego 

międzynarodowego porozumienia. 

Ostatnim lecz równie ważnym dokumentem jest Europejska Konwencja 

Krajobrazowa. Niniejsza umowa międzynarodowa została przyjęta w ramach Rady 

Europy 20 października 2000 roku we Florencji. Polska ratyfikowała przedmiotowy 

dokument w 2004 roku. Głównym celem Konwencji jest promowanie działań na rzecz 

krajobrazu, jego ochrona, zarządzanie i planowanie oraz organizowanie europejskiej 

współpracy w następujących zakresach: 

 prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia 

ludzi, jako wyrażania dzielonej przez nie różnorodności kulturowej 

i przyrodniczej oraz postawy ich tożsamości, 

 ustanowienia i wdrożenia polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej 

na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazu (…), 

 ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeństwa, organów 

lokalnych i regionalnych oraz innych stron zainteresowanych 

zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie krajobrazu (…), 

 zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania 

regionalnego i urbanistycznego i własną polityką kulturalną, 

środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również z wszelką 

inną polityką, która bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje 

na krajobraz12.. 

  

                                            

12 (Europejska Konwencja Krajobrazowa, 2000) 
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7.2. Zgodność zapisów PGN z dokumentami szczebla 

unijnego 

 

Unia Europejska już od wielu lat podejmuje inicjatywy w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej, w związku tym uchwaliła szereg dokumentów w niniejszym zakresie. 

 

Rysunek 9 Dokumenty szczebla unijnego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Dokumenty szczebla unijnego

Strategia zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania 
prowadzącego 

do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

Program Ochrony Klimatu
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ jest 

spójny z dokumentami szczebla unijnego wymienionymi na Rysunku nr 10. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej przedstawia 

priorytetowy cel UE w aspekcie emisji CO2, którym jest stworzenie konkurencyjnej 

gospodarki unijnej z uwzględnieniem ochrony środowiska i zachowania spójności 

społecznej. 

Omawianą Strategia została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich 

to zestaw cross-cutting propozycji i rekomendacji prowadzących do poprawy 

skuteczności polityki i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Oznacza 

to zapewnienie, że różne polityki sektorowe będą wzmacniać się nawzajem, a nie 

rozchodzić w różnych kierunkach. 

Druga część to opracowanie celów i konkretnych instrumentów na poziomie 

UE służących do rozwiązania problemów, które stanowią największe wyzwanie dla 

zrównoważonego rozwoju w Europie, Ostatnia - trzecia część to dalsza 

implementacja strategii i oceny postępów13. 

Dokument - Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu zobligowano państwa członkowskie 

do realizacji zadań i celów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020. 

Niniejszy dokument został uchwalony w trakcie kryzysu gospodarczego w Europie. 

W związku z powyższym ukazał on na co europejska gospodarka musi zwrócić 

uwagę. Stwierdzono w niej, iż świat zmienia się bardzo szybko, a długofalowe 

problemy, takie jak globalizacja, rosnące zapotrzebowanie na ograniczone zasoby i 

starzenie się społeczeństw coraz bardziej wpływają na gospodarkę UE. 

Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społeczeństwa wyznacza następujące cele: 

 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%, 

 na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczyć 3% PKB Unii, 

 należy osiągnąć cele 20/20/20 w zakresie klimatu i energii, 

                                            

13 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej 
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 liczba osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy 

ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia 

powinno zdobywać wykształcenie wyższe, 

 liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln14. 

Kolejnym dokumentem jest Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 

planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną do 2050 r. Przedstawiono w przedmiotowym dokumencie korzyści dla 

państw członkowskich płynące z rozwijania gospodarki niskoemisyjnej, popiera 

przedstawiony przez Komisję UE plan działania na rzecz wprowadzenia 

konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku i redukcję emisji gazów 

cieplarnianych o 40%, 60%, 80% odpowiednio do roku 2030, 2040 i 205015. 

Następnym dokumentem na szczeblu unijnym jest Program Ochrony Klimatu, 

odnoszący się do synergii działań w zakresie dobrych praktyk, mechanizmów 

rynkowych oraz programów informacyjnych w szeroko pojętej dziedzinie ochrony 

klimatu. Wdrożenie tzw. Pakietu klimatyczno-energetycznego w swoim założeniu 

ma prowadzić do zastosowania takich działań, które nie tylko skutecznie zahamują 

wzrost średniej temperatury Ziemi, zredukują ilość powstających gazów 

cieplarnianych, ale także doprowadzą do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii prowadząc w konsekwencji do wzrostu efektywności energetycznej16.  

Wyżej opisane dokumenty są najważniejszymi aktami prawnymi na szczeblu 

unijnym, jednakże UE uchwaliła jeszcze inne dokumenty w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej, które są spójne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Czernikowo 2016-2020+, należą do nich: 

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 

Europy efektywnie korzystającej z zasobów17, 

                                            

14 Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społeczeństwa 

15 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia 

na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r 

16 Program Ochrony Klimatu, 2014 

17 (Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europy efektywnie korzystającej z 

zasobów, 2012 r.) 
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 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w 

sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną 

gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.18, 

 Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu19, 

 Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia 

zrównoważonego rozwoju UE20. 

  

                                            

18 (Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania prowadzącego do 

przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.,, 2012 r.) 

19 (Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu, 2013) 

20 (Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE) 
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7.3. Zgodność zapisów PGN z dokumentami szczebla 

krajowego 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ jest 

spójny z dokumentami szczebla krajowego wymienionymi na Rysunku nr. 11. 

Rysunek 10 Dokumenty szczebla krajowego 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Dokumenty szczebla krajowego

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala 
nowoczesności

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 
2020

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.

Założenia Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

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

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku
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Polska, jak członek Unii Europejskiej, wdrożyła Pakiet klimatyczno 

energetyczny, w sposób kompleksowy i realizuje politykę zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych przez kraje Wspólnoty UE, służący do przeciwdziałania 

zmianom klimatu, tj.: 

 redukcji do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% poniżej poziomu 

z roku 1990,  

 zwiększenia o 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

w całkowitym zużyciu w roku 2020, 

  zwiększenia efektywności energetycznej o 20% w odniesieniu 

do prognoz na rok 2020, 

 zwiększenia do 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w transporcie. 

Ostatnia zmiana omawianego pakietu odbyła się w 2014 r. na szczycie Rady 

Europejskiej. Aktualny pakiet klimatyczno-energetyczny przewiduje: 

 ograniczenie emisji CO2, o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu 

do roku 1990, 

 udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii 

elektrycznej wyniesie 27% w 2030 r. 

Polska otrzymała możliwość preferencyjnych warunków. Należą do nich: 

utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektro-

energetycznego na poziomie 40% do 2030 roku oraz stworzenie funduszu 

rekompensującego koszty polityki klimatycznej UE mniej zamożnym krajom i prawo 

do dodatkowych emisji21. 

W 2011 roku zostały opracowane nowe ustawy z zakresu gospodarki 

niskoemisyjnej, tj.: nowe Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawę o 

odnawialnych źródłach energii, które dostosowują obowiązujące regulacje do 

wymagań UE promującej energetykę odnawialną, inteligentne sieci, energetykę 

rozproszoną oraz uwolnienie rynku. 

  

                                            

21 (Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej , 2008) 
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Kolejnym dokumentem na szczeblu krajowym jest Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności (DSRK), który ukazuje 

rozwój społeczno-gospodarczy przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 

w długoterminowym okresie. 

Celem strategicznym wyżej wymienionego dokumentu jest innowacyjność 

i konkurencyjność gospodarki ukierunkowany na Bezpieczeństwo Energetyczne 

i Środowiskowe. Opisuje to Cel 7 DSRK, pt.: Zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska wraz z kierunkami 

interwencji i odnoszą się do stworzenia zachęt przyspieszających rozwój zielonej 

gospodarki oraz zwiększenia poziomu ochrony środowiska. Reguluje on zagadnienia 

związane m.in z interwencją państwa w zakresie: ochrony różnorodności biologicznej 

i przeciwdziałania fragmentacji ekosystemów, podnoszenia świadomości 

ekologicznej obywateli, działań zwiększających ochronę klimatu22. 

Kolejny dokument to Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, wskazująca działania rozwojowe i cele strategiczne 

do roku 2020. Priorytetowy cel omawianej strategii to wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających 

szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności służyć. 

Dokument posłuży do wyznaczenia obszarów strategicznych, celów i priorytetowych 

kierunków interwencji. 

Kolejne cel to Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko wskazujący 

zakres działań, który łączyć będzie harmonijny wzrost gospodarczy z wymogami 

ochrony środowiska w konsekwencji realizując zasady zrównoważonego rozwoju. 

Przedmiotowy cel omawia zmianę struktury nośników energii. Poprawa sprawności 

energetycznej procesów wytwarzania i przesyłu, efektywne wykorzystanie energii 

i paliw przy wykorzystywaniu technologii energooszczędnych stanowić będą istotny 

element zwiększający poziom bezpieczeństwa energetycznego oraz dbałość 

o ochronę środowiska.  

Cel to II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami stanowi ważny obszar 

interwencji odnosząc się do zmian klimatu, efektywności energetycznej, rolnictwa, 

transportu, budownictwa, gospodarki odpadami oraz ochrony różnorodności 

                                            

22 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności, 2013 
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biologicznej, zmniejszając jednocześnie wpływ na środowisko i prowadząc 

do zachowania różnorodności biologicznej. 

Dodatkowo, Cel II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej, ukierunkowany 

jest na modernizację sektora elektroenergetycznego, uzyskiwanie większych 

oszczędności energii elektrycznej i ciepła przez odbiorców końcowych, zmniejszenie 

energochłonności materiałów i urządzeń, powszechne wykorzystanie OZE. 

Cel II.6.4. ŚSRK dotyczy inwestowania w ochronę wód i gospodarkę wodno-

ściekową, gospodarkę odpadami 

oraz ochronę powietrza wraz 

z usprawnianiem 

mechanizmów zarządzania 

środowiskiem. Wprowadzenie 

takiej polityki prowadzić będzie 

do poprawy jakości powietrza, 

ograniczenia emisji pyłów 

i innych zanieczyszczeń 

z sektorów najbardziej 

emisyjnych, źródeł emisji 

rozproszonych oraz źródeł indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 to kolejny 

dokument na szczeblu krajowym, dotyczący gospodarki niskoemisyjnej.. Ukazuje on 

cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju, mechanizmy ich koordynacji i 

wdrażania w aspekcie istotnego wpływu na rozwój terytorialny. W przedmiotowym 

dokumencie wyznaczono cel 4 tj.: Kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i 

walorów krajobrazowych Polski wskazujący pola interwencji związane m.in. z 

ograniczeniem zanieczyszczeń, uzyskaniem i utrzymaniem dobrego stanu wód, 

poprawą gospodarki odpadami, likwidacją zagrożeń dla środowiska, zachowaniem 

wysokiego potencjału przyrodniczego, które będą miały wymierny wpływ na 

uzyskanie pożądanego kształtu przestrzennego oraz harmonijnego rozwoju 

otoczenia w poszczególnych regionach i obszarach funkcjonalnych. 

Kolejny akt prawny to Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

(BEiŚ). Wskazuje on na niezbędne działania do 2020 roku w zakresie energetyki 
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i środowiska. Z głównego celu wynika cel szczegółowy - Poprawa stanu środowiska 

wraz z wyszczególnionymi kierunkami interwencji zdefiniowanymi jako: zapewnienie 

dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, racjonalne gospodarowanie 

odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne, ochrona powietrza, w tym 

ograniczenie oddziaływania energetyki, wspieranie nowych i promocja polskich 

technologii energetycznych i środowiskowych, promowanie zachowań ekologicznych 

oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy23. 

Następnym dokumentem strategicznym jest Polityka energetyczna Polski 

do 2030. Wskazuje on konieczność dostosowania krajowych założeń polityki 

energetycznej do polityki energetycznej Unii Europejskiej, warunkuje niezbędne 

działania zmierzających do: poprawy efektywności energetycznej, wzrostu 

bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii 

elektrycznej, rozwoju wykorzystania OZE, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw 

i energii i ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. Wyznacza on 

główne cele polityki energetycznej Polski zmierzające do utrzymania 

zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego oraz zmniejszania energochłonności 

polskiej gospodarki. Dodatkowo, omawia zagadnienia związane z poprawą 

efektywności energetycznej i zmniejszeniem zużycia energii o 20%. Wprowadzenie w 

życie przedmiotowego dokumentu będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie 

energochłonności polskiej gospodarki i zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego24. 

Ostatnim dokumentem są Założenia Narodowego Programu Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Wskazują na zapewnienie trwałego, zrównoważonego 

rozwoju gospodarki z uwzględnieniem celów ekonomicznych, celów społecznych 

oraz celów odnoszących się do ochrony środowiska. Głównym celem omawianego 

dokumentu jest Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju. Na podstawie celu priorytetowego wyznaczono 

następujące cele szczegółowe: 

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 

 poprawę efektywności energetycznej, 

 poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

                                            

23 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, 2014 

24 Polityka energetyczna Polski do 2030, 2009 
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 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

 zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 

gospodarowania odpadami, 

 promocję nowych wzorców konsumpcji25. 

 

  

                                            

25 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 2015 
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7.4.  Zgodność zapisów PGN z dokumentami szczebla 

wojewódzkiego 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ jest 

spójny z dokumentami szczebla wojewódzkiego wymienionymi na Rysunku nr. 12. 

Rysunek 11 Dokumenty szczebla wojewódzkiego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Dokumenty szczebla wojewódzkiego

Strategia Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 -
Plan modernizacji 2020+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Województwo Kujawsko-Pomorskie Zasoby 
i mozliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami województwa kujawsko-
pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

Program ochrony powietrza dla sfery kujawsko-pomorskiej ze względu 
na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu 

oraz poziomu docelowego dla arsenu

Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw
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Pierwszy dokument szczebla wojewódzkiego dotyczący gospodarki 

niskoemisyjnej to Strategia Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 

2020 – Plan modernizacji 2020+. Wyznacza ona rozwój województwa do 2020 roku. 

Po analizie prognoz, diagnozie stanu obecnego oraz aspiracjach władz i 

mieszkańców wyznacza ona 9 wyzwań rozwojowych, należą do nich: 

 rozwój gospodarki, 

 radykalne ograniczenie bezrobocia, 

 rozwój regionu uwzględniający solidarność międzypokoleniową, 

 rozwój społeczny, 

 modernizacja obszarów wiejskich, 

 polityka miejska, 

 silna metropolia – rozwój Bydgoszczy i Torunia jako realnych krajowych 

ośrodków rozwoju, 

 rozwój infrastruktury o znaczeniu strategicznym, 

 budowa tożsamości i promocja województwa26. 

Kolejny dokument na szczeblu wojewódzkim to Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W opracowaniu Planu 

przyjęto zalecenia poradnika metodycznego „Plan zagospodarowania 

przestrzennego województw” wydanego w końcu 2000 roku przez Instytut 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej na zlecenie Urzędu Mieszkalnictwa 

i Rozwoju Miast.  

W planie opisano następujące elementy: 

 analizę i diagnozę stanu istniejącego i jej zagospodarowania, w tym 

zgłoszonych wniosków i postulatów, 

 syntezę studiów zagospodarowania przestrzennego byłych województw 

oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, 

 analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych zakończoną 

raportem o stanie zagospodarowania województwa, 

                                            

26 (Strategia Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan 

modernizacji 2020+) 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a5

1 

 cele zagospodarowania przestrzennego nawiązujące do celów 

określonych w strategii rozwoju województwa oraz w koncepcji polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju, 

 koncepcje planu zagospodarowania przestrzennego, 

 zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz ze strefami 

polityki przestrzennej, 

 zadania ponadlokalne realizujące cele publiczne27. 

Kolejny dokument to Województwo Kujawsko-pomorskie Zasoby i możliwości 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Odnawialne zasoby energii potraktowano 

w wyżej wskazanym dokumencie jako możliwą do pozyskania w sposób trwały 

na obszarze województwa średnioroczną ilość energii promieniowania słonecznego, 

energii mechanicznej: wiatru i cieków wodnych oraz cieplnej energii geotermalnej 

i chemicznej. Przedmiotowe 

zasoby energii mogą być 

oceniane tylko poprzez 

pryzmat zaopatrzenia 

określonego obszaru 

w energię.  

Wielkość 

odnawialnych zasobów 

energii może wzrastać wraz 

ze zmianą potrzeb 

energetycznych danego 

podmiotu oraz z rosnącą wiedzą na 

temat ich konwersji w użyteczne nośniki energii i możliwości technologicznych. W 

opracowaniu przedstawiono podejście do szacowania wszystkich rodzajów 

odnawialnych zasobów energii zastosowano, jednakową w odniesieniu do wszystkich 

ich rodzajów, metodę „kaskadowego” przechodzenia od potencjału teoretycznego 

zasobów, poprzez potencjał techniczny, ekonomiczny, a na rynkowym kończąc. 

Powyższą metodę i jej główne założenia przyjęto wykorzystując ekspertyzę 

„Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020”, 

                                            

27 (Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) 
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którą wykonano na zamówienie Ministerstwa Gospodarki przez Instytut Energetyki 

Odnawialnej przy współpracy z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju. 

W omawianym dokumencie przedstawiono wnioski ogólne należą do nich: 

 Konkurencyjność źródeł odnawialnych ulega ciągłej poprawie. Z jednej 

strony drożeją konwencjonalne surowce energetyczne, rosną wymagania 

w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zmuszające do wyboru 

czystszych, ale droższych paliw. Z drugiej strony postęp techniczny 

i technologiczny obniża koszty uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. 

Także wzrost popytu na urządzenia wykorzystywane do wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych, prowadzący do wzrostu skali produkcji, powoduje 

obniżenie ich kosztów jednostkowych, a w konsekwencji obniżenie ceny 

końcowej tej energii.  

 Lokalne wykorzystanie energii słonecznej (przede wszystkim w postaci 

kolektorów) i geotermalnej (w tym pomp ciepła) oraz energetyczne 

wykorzystanie stałych i suchych odpadów biomasy jest najmniej szkodliwe 

z ekologicznego punktu widzenia i najmniej inwazyjne przestrzennie. 

Technologie te są szczególnie perspektywiczne w kontekście możliwego 

zrównania systemu wsparcia produkcji zielonej energii elektrycznej i ciepła 

ze źródeł odnawianych w drugiej dekadzie XXI wieku oraz możliwej 

współpracy z działaniami mającymi na celu zwiększenie efektywności 

konwersji energetycznej u odbiorców końcowych. 

 Produkcja energii rozproszonej jest tańsza (znikome koszty przesyłu) 

i podnosi bezpieczeństwo energetyczne (problemy jednego małego dostawcy 

nie paraliżują całego systemu). Dobrym rozwiązaniem jest promowanie 

przydomowych instalacji (np. na biomasę, słonecznych) oraz lokalnie 

np. biogazowi bilansujących braki energii z innych rodzajów OZE. Dużą 

sprawność i bezpieczeństwo zapewniają systemy zintegrowane (kilka 

rodzajów OZE pracujące w jednym systemie zasilania). Wymierne 

oszczędności ekonomiczne zapewnia również tzw. kogeneracja rozproszona 

czyli skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w układach 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii. Jest 

przeciwieństwem systemu zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną z 

jednej centralnej elektrociepłowni. Zaletą kogeneracji rozproszonej jest 
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uniknięcie kosztów rozbudowy sieci cieplnej i związanych z tym strat ciepła. 

Rozproszenie źródeł energii (dywersyfikacja) zwiększa bezpieczeństwo 

energetyczne na obszarze jej stosowania. 

 Do powszechnego rozwoju energetyki rozproszonej na bazie źródeł 

odnawialnych konieczne są pewne zmiany systemowe np.: zniesienie 

obowiązku koncesyjnego dla ma- łych instalacji elektroenergetycznych 

(np. do 5kW) wraz ze zniesieniem opłat przyłączeniowych, umożliwienie 

sprzedaży energii osobom prywatnym czy gwarancje zakupu i ceny energii 

na okres zwrotu inwestycji28. 

Następnym dokumentem na szczeblu wojewódzkim jest Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który określa 

możliwości finansowania projektów w tym inwestycji dotyczących przejścia 

na gospodarkę niskoemisyjną. Przedmiotowy dokument zostanie omówiony 

szczegółowiej w rozdziale Źródła finansowania29. 

Programem Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami 

województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-

2018 jest podstawą działań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w zakresie polityki ekologicznej i tworzenia innych programów branżowych oraz 

stanowi podstawę do formułowania wytycznych dla powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska. Określa on: 

 cele ekologiczne, 

 priorytety ekologiczne, 

 rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych, 

 poziomy celów długoterminowych, 

 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i środki finansowe. 

Priorytetowymi celami Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki 

Odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą 

na lata 2015-2018 jest stworzenie zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do 

odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów, spełniających wymagania określone w 

                                            

28 (Województwo Kujawsko-pomorskie Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii) 

29 (Regionalny Program Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego) 
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przepisach o ochronie środowiska oraz realizacja obowiązku planowania, 

projektowania i prowadzenia wszelkich działań w taki sposób, aby zapewnić 

unieszkodliwienie odpadów lub ograniczyć ich ilość, zapewniając odzysk odpadów 

oraz zapewnić unieszkodliwienie odpadów, których powstawaniu nie udało się 

zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi30. 

Uchwała Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń 

i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – 

tzw. „uchwała antysmogowa” - zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie jest 

zakazane oraz określa standardy emisyjne i w zakresie efektywności energetycznej, 

którym wkrótce będą musiały podlegać wszystkie piece centralnego ogrzewania, inne 

piece, a nawet domowe kominki. Określa też stosunkowo długie okresy przejściowe 

dla części nowych regulacji – tak, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i 

wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń. Niniejszy 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z tzw. uchwałą antysmogową, gdyż 

zakłada szereg działań inwestycyjnych i zwiększających udział energii odnawialnej i 

jednocześnie ograniczający wykorzystanie paliw stałych w źródłach ciepła. 

Listę dokumentów na szczeblu wojewódzkim dotyczącą gospodarki 

niskoemisyjnej zamyka Program ochrony powietrza dla sfery kujawsko-pomorskiej 

ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu 

oraz poziomu docelowego dla arsenu. Stwierdzono w nim ponadnormatywne 

poziomy zanieczyszczeń w powietrzu. Celem dokumentu jest określenie działań, 

których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. 

Program jest częścią polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim 

działania są zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami i innymi 

dokumentami strategicznymi dotyczącymi ochrony środowiska31. 

  

                                            

30 (Programem Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018) 

31 (Program ochrony powietrza dla sfery kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu) 
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7.5.  Zgodność zapisów PGN z dokumentami szczebla 

lokalnego 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ jest 

spójny z dokumentami szczebla lokalnego wymienionymi na Rysunku nr. 13. 

Rysunek 12 Dokumenty szczebla lokalnego 

 

Źródło: Opracowanie własne  

  

Dokumenty szczebla lokalnego

Strategia Rozwoju Gminy Czernikowo do 2020 r.

Program Ochrony Środowiska Gminy Czernikowo na lata 2004-2010 
z perspektywą na lata 2011 - 2020

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernikowo

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
w latach 2013-2017

Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Czernikowo na lata 
2014-2018

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo

Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
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Pierwszy dokument na szczeblu lokalnym to Strategia Rozwoju Gminy 

Czernikowo do 2020 r.. Składa się ona z diagnozy społeczno-gospodarczej gminy 

oraz planu strategicznego uwzględniając cele rozwojowe. Przedmiotowa strategia 

przedstawia wizję Gminy, tj.: Kształtowanie Czernikowa jako wielofunkcyjnej gminy 

o wzrastającej randze w powiecie toruńskim, chroniącej wartości historyczne, 

kulturowe i ekologiczne, dbając o jak najlepsze warunki zamieszkania, pracy 

i wypoczynku mieszkańców, tworzącej warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, 

nowoczesnej gospodarki i współpracy międzynarodowej. Zaś w aspekcie społeczno-

gospodarczym wizja brzmi następująco: Gmina Czernikowo jako jedna z najlepiej 

rozwijających się jednostek samorządu terytorialnego w Powiecie Toruńskim32. 

Kolejnym dokumentem jest Program Ochrony Środowiska Gminy Czernikowo 

na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020. Jest on podstawą działań wójta 

w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. 

Głównym celem Programu jest poprawa stanu zasobów środowiska przyrodniczego 

gminy w celu zwiększenia atrakcyjności i możliwości rozwoju gospodarczego, w tym 

turystyki i rekreacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy33. 

Następny dokument to Program usuwania azbestu z terenu Gminy 

Czernikowo. Celem opracowania jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia 

mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z 

obszaru Gminy do końca 2032 roku. Dokument zawiera działania, które przyczynią 

się do osiągnięcia powyższego celu, należą do nich: 

 identyfikacja skali zjawiska poprzez określenie ilości i rodzaju wyrobów 

azbestowych, jakie występują na terenie Gminy Czernikowo, 

 przedstawienie aspektów prawnych użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest, 

 opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych, 

 określenie możliwych źródeł finansowania prac związanych 

z sukcesywnym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Czernikowo, 

                                            

32 (Strategia Rozwoju Gminy Czernikowo do 2020 r.) 

33 (Program Ochrony Środowiska Gminy Czernikowo na lata 2004-2010 z perspektywą na 

lata 2011-2020) 
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 określenie listy firm uprawnionych do usuwania wyrobów azbestowych 

z terenu Gminy Czernikowo, 

 przygotowanie listy składowisk odpadów niebezpiecznych, 

przyjmujących odpady zawierające azbest 34. 

Dokument na szczeblu lokalnym dotyczący niskiej emisji to także Program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017. Niniejszy 

Program zawiera:  

 prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobów mieszkaniowego 

gminy,  

 analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikającej ze stanu 

technicznego budynków i lokali,  

 planowana sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej, sposób i 

zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy,  

 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,  

 działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy35. 

Kolejnym dokumentem na szczeblu gminnym jest Plan rozwoju sieci dróg 

gminnych w gminie Czernikowo na lata 2014-2018. Jest to program gospodarczy, 

którego celem jest realizacja zamierzeń w zakresie inwestycji drogowych. Realizacja 

tych zamierzeń w zakresie inwestycji drogowych. Środki na opisane w 

przedmiotowym dokumencie będą pochodziły z budżetu gminy oraz z innych 

zewnętrznych źródeł finansowania36. 

Dodatkowo, gmina posiada Miejscowy Plan zagospodarowania 

przestrzennego 37  oraz dokument – Gmina Czernikowo Opracowanie 

                                            
34 (Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernikowo) 

35 (Uchwała Nr XXV/184/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013 roku w 

sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy w latach 2013-2017) 

36 (Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 grudnia 2013 roku w 

sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Czernikowo na lta 2014-

2018.) 

37 (Uchwała Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie 

obejmującym dwa wybrane obszary tj. wieś Czernikowo i część wsi Wygoda) 
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Ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Opracowanie ekofizjograficzne określa przyrodnicze uwarunkowania dla 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo. Dzięki kompleksowemu 

ujęciu problematyki związanej ze stanem i zasobami środowiska oraz ich 

przekształceniami, wskazuje możliwości wykorzystania walorów środowiska 

przyrodniczego gminy dla różnych form działalności człowieka - zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się w ten sposób do utrzymania równowagi 

przyrodniczej i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska38. 

W niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo  

2016-2020+ nie uwzględniono synergii z Programem Ochrony Powietrza  

na szczeblu lokalnym, gdyż samorząd Gminy Czernikowo nie posiada 

przedmiotowego opracowania. W związku z powyższym oparto niniejszy Plan  

o Program Ochrony Powietrza dla sfer województwa kujawsko-pomorskiego, w 

których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu. W 

uchwale  

nie wykazano, iż w Gminie Czernikowo przekroczono emisję. 

Dodatkowo, w tabeli w kolumnie Zgodność z POP w rozdziale Plan działań  

do każdego zadania przyporządkowano informację, iż jest zgodna z Programem 

Ochrony Powietrza. Należy podkreślić, iż dane w tabeli odnoszą się do Programu 

Ochrony Powietrza na szczeblu wojewódzkim.  

                                            

38 (Gmina Czernikowo Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) 
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8. Aspekty organizacyjne i finansowe  

8.1. Analiza SWOT 
 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

zawiera analizę SWOT. Schemat analizy został przedstawiony poniżej.  

 

Rysunek 13 Schemat analizy SWOT 

 

Źródło: Opracowanie własne  

  

SWOT

Mocne 
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dla 
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Analizę SWOT dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

2016-2020+ przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2 Analiza SWOT założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

Analiza SWOT 

M
o

c
n

e
 S

tr
o

n
y
  planowane wydatków w budżecie Gminy Czernikowo 

na zadania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, 
 zaangażowanie władz Gminy we wdrażaniu PGN, 
 rosnący udział nowej zabudowy energooszczędnej w Gminie, 
 zainteresowanie mieszkańców Gminy energooszczędnymi 

rozwiązaniami we własnych domach, 
 występowanie obszarów ochrony przyrody. 

S
ła

b
e

 

S
tr

o
n

y
  wysokie koszty instalacji odnawialnych źródeł energii, 

 niska świadomość ekologiczna mieszkańców, przedsiębiorców 
i innych podmiotów działających na terenie Gminy 
Czernikowo. 

S
z
a

n
s

e
 

 możliwość pozyskania dotacji krajowych i unijnych na rzecz 
przeprowadzenia termomodernizacji i instalacji OZE, 

 sprzyjające warunki geograficzne do wykorzystania OZE 
tj. biomasy, energii wiatru, energii słonecznej, 

 niezagospodarowane powierzchnie Gminy wystarczająca pod 
plantacje energetyczne, 

 zaostrzające się przepisy unijne i krajowe dotyczące 
samochodów osobowych i instalacji c.o., 

 postęp technologiczny w dziedzinie OZE, który wpłynie 
na większą opłacalność i efektywność odnawialnych źródeł 
energii  

Z
a

g
ro

ż
e
n

ia
  negatywny wpływ wzrostu populacji na emisję gazów 

cieplarnianych, 
 zróżnicowane opinie mieszkańców co do wdrażania 

gospodarki niskoemisyjnej, 
 niejasna sytuacja prawna dotycząca niektórych odnawialnych 

źródeł energii.  

Źródło: Opracowanie własne  
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8.2. Zasoby ludzkie 
 

 

Realizacja działań zaplanowanych w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Czernikowo wymaga zaangażowania odpowiednich zasobów ludzkich. 

Władze samorządowe powinny w pierwszej kolejności wykorzystać zasoby kadrowe 

z Urzędu Gminy. Należy do nich istniejący Referat Inwestycyjno-Promocyjny. Za 

takim rozwiązaniem przemawia aspekt finansowy, gdyż nie zwiększa on kosztów dla 

Gminy. 

Dodatkowo, w przypadku, gdy wyżej opisane rozwiązanie jest 

niewystarczające a Urząd Gminy dysponuje środkami finansowymi, można stworzyć 

nowe stanowisko pracy. Osoba na tym etacie będzie odpowiedzialna za realizację 

zadań gminy w zakresie niskiej emisji. Rekomenduje się, iż takie stanowisko powinno 

być stworzone w stosunku 1 do 100000 mieszkańców. W przypadku, gdy w Gminie 

nie ma wystarczających funduszy można, także przeznaczyć tylko część etatu 

na wykonanie zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. 

Zadania na stanowisku, które jest odpowiedzialne za gospodarkę 

niskoemisyjną powinno obejmować: 

 analizę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo, 

 wdrażanie planu działań z PGN-u, 
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 monitorowanie zadań, 

 analizowanie wyników monitoringu, 

 podejmowanie działań, które wynikają z analizy monitoringu. 

Urzędy Gminy mogą, także pomagać sobie nawzajem tworząc stanowisko 

wspólnego koordynatora do spraw niskiej emisji w danym regionie, szczególnie jest 

to zalecane gminom mniejszym. 

Ponadto, jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z outsourcingu 

czyli pomocy zewnętrznej, poprzez firmy consultingowe, doradców zewnętrznych, 

jednostki badawcze oraz inne podmioty zajmujące się tematyka emisji gazów 

cieplarnianych. 

Zasoby kadrowe są bardzo ważnym elementem wdrażania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, gdyż przy realizacji zadań z Planu działań jednostka samorządu 

może osiągnąć wysoki zwrot finansowy, dzięki np. oszczędności kosztów energii. 

Ponadto, wykorzystanie źródeł zewnętrznych – finansowania unijnego i krajowego 

pozwolą realizować przedsięwzięcia obniżające koszty energii wraz z ochroną 

środowiska. 
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9. Identyfikacja obszarów problemowych 
 

Identyfikacja obszarów problemowych w Gminie Czernikowo w aspekcie 

gospodarki niskoemisyjnej została opracowana po analizie stanu obecnego. Pod 

uwagę został wzięty system prawa i dokumentów dotyczących emisji dwutlenku 

węgla, dane przekazane przez Urząd Gminy, informacje na temat gminy Czernikowo 

od innych instytucji w celu zgromadzenia najbardziej aktualnych i realnych 

materiałów do analizy. Przeprowadzono także, wizje lokalne oraz ankietyzacje wśród 

mieszkańców i przedsiębiorców. 

Na podstawie analizy z wyżej wymienionych źródeł zidentyfikowane obszary 

problemowe na terenie Gminy Czernikowo są następujące: 

 potrzeba remontów, modernizacji w budynkach użyteczności 

publicznej, 

 duża ilość gospodarstw domowych korzystająca z ogrzewania na 

paliwo stałe (w dużej mierze na węgiel i miał), 

 wzrost transportu, 

 potrzeba remontu i modernizacji istniejących dróg, 

 negatywne przyzwyczajenia mieszkańców, 

 niska świadomość społeczna na temat szkodliwości emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery, 

 niski udział wykorzystania energii odnawialnej. 
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10. Analiza możliwości rozwoju technologii 

opartych o odnawialne źródła energii 

10.1. Biomasa 

 

Do odnawialnych źródeł energii należy biomasa. Uzyskuje się nią z podatnych 

na rozkład biologiczny produktów oraz ich frakcji, odpadów i pozostałości przemysłu 

rolnego, jak również z podatnych na rozkład biologiczny frakcji odpadów 

przemysłowych i miejskich. Głównie biomasę pozyskuje się z: 

 drewna o niskiej jakości technologicznej oraz drewna odpadowego, 

 odchodów zwierząt oraz osadów ściekowych, 

 słomy, makuchy i innych odpadów produkcji rolniczej, 

 odpadów organicznych takich jak wysłodki buraczane, łodygi 

kukurydzy, trawy, lucerny, 

 szybko rosnących roślin energetycznych takich jak wierzba wiciowa, 

topinambur, rdest sachaliński, 

 traw wieloletnich takich jak miskant olbrzymi czy proso rózgowe. 

Emisja CO2 w procesie spalania biomasy jest zerowa ze względu 

na równowagę pomiędzy ilością dwutlenku węgla zaabsorbowanego w procesie 

fotosyntezy, a ilością wyemitowaną przy spalaniu.  

Biomasę wykorzystuje się, także do dodawania biomasy do węgla 

kamiennego w kotłach ciepłowni i elektrowni, budowy dużych bloków energetycznych 
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opalanych słomą, energetycznego wykorzystania biogazu z osadów ściekowych oraz 

wymiany kotłów węglowych na kominki i kotły opalane biomasą. 

Analizując możliwości wykorzystania biomasy na terenie gminy Czernikowo 

należy zauważyć, iż na terenie przedmiotowej gminy występują materiały do 

tworzenia biomasy oraz jest możliwość sprowadzenia jej z okolicznych miejscowości. 

Dodatkowo, mieszkańcy Gminy są zainteresowani wymianą kotła na opalany 

biomasą. 

Reasumując i uwzględniając powyższe czynniki stwierdzić można, iż Gmina 

Czernikowo posiada potencjał rozwoju technologii opartym na biomasie. 
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10.2. Energia słoneczna 
 

Kolejnym ekologicznym źródłem energii jest energia, pozyskiwana 

z bezpośredniego oraz rozproszonego promieniowania słonecznego, nie powoduje 

ona żadnych efektów ubocznych, szkodliwych emisji, czy zubożenia zasobów 

naturalnych, a instalowanie urządzeń głównie na obiektach architektonicznych, nie 

wpływa zasadniczo na krajobraz.  

Energię słoneczną można wykorzystywać: 

 do produkcji energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych 

(konwersja fotowoltaiczna), 

 jako energię cieplną w celu produkcji prądu elektrycznego lub w celach 

ciepłowniczych (głownie podgrzewanie wody poprzez kolektory 

słoneczne). 

Możliwości wykorzystania energii słonecznej zależą od charakterystyki 

promieniowania słonecznego w danym regionie. Gmina Czernikowo leży w obszarze 

najmniej korzystnym energetycznie pod względem nasłonecznienia, co przedstawia 

poniższy rysunek. 
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Rysunek 14 Nasłonecznienie w Polsce 

 

Źródło: Strona internetowa http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=34&art=28 

 

Jednakże, innowacyjne technologie pozwalają na terenie Gminy Czernikowo 

wykorzystać energie słoneczną. Dobrym przykładem jest uruchomienie przez Grupę 

Energa największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy prawie 4 MW, która 

według szacunków ma produkować rocznie 3,5 GWh energii elektrycznej. Inwestycja 

wystarczy na pokrycie zapotrzebowania na energię dla ok. 1600 gospodarstw 

domowych i pozwoli na uniknięcie energii CO2 w ilości 3 tys. ton, które wytworzono  

by w przypadku produkcji podobnej ilości energii w elektrowni węglowej. 

Przedmiotowa inwestycja składa się z ok. 16 tys. modułów fotowoltaicznych, 

każdy o mocy 240W i zajmuje powierzchnię ponad 24 tys. m2. 

  

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=34&art=28
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10.3. Energia wiatru 
 

Następną możliwością użycia OZE jest energia wiatru, która jest energią 

kinetyczną. Powstaje ona dzięki różnicy temperatur mas powietrza, spowodowanej 

nierównym nagrzewaniem się powierzchni Ziemi, poprzez wykorzystaniu turbin 

wiatrowych możliwa jest konwersja energii wiatru na energię elektryczną. 39 

Energia wiatru uznawana jest za ekologicznie czystą, jednakże nie jest 

wykorzystywana na masową skalę ze względu na wysoką uciążliwość dla 

środowiska. Są jednak stosowane niewielkie pojedyncze turbiny, które zaspokajają 

zapotrzebowanie gospodarstw domowych. 

 

Rysunek 15 Mapa warunków wiatrowych w Polsce 

 

                                            
39  http://www.eco-energia.pl/index.php/component/content/article/14-baza-wiedzy/19-energia-

wiatru 
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Źródło: Strona internetowa http://www.builddesk.pl/edukacja/zrodla-energi/energia-

wiatrowa 

Gmina Czernikowo położona jest w strefie wybitnie korzystnej dotyczących 

warunków wietrznych, dzięki temu na jej terenie warto inwestować w technologie 

pozyskiwania energii z wiatru, np. w budowę farm wiatrowych.  

Dodatkowo, rekomenduje się dla samorządu Czernikowo oraz jego 

mieszkańców i przedsiębiorców inwestycje także w małe turbiny wiatrowe dla 

indywidualnych odbiorców, tj.: gospodarstwa domowe oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. Wykorzystać je można na przykład do oświetlania domów 

i pomieszczeń gospodarczych.  

  

http://www.builddesk.pl/edukacja/zrodla-energi/energia-wiatrowa
http://www.builddesk.pl/edukacja/zrodla-energi/energia-wiatrowa
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1.1. Energia spadku wody 
 

Kolejnym źródłem energii jest energia wodna. Wykorzystanie wody występuje 

najczęściej do produkcji energii poprzez elektrownie wodne, które zmieniają energię 

spadku lub przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbin 

wodnych. 

Ponadto, jest także możliwość instalacji MEW - Małe Elektrownie Wodne, 

których moc nie przekracza 5 MW. W porównaniu do swoich większych 

odpowiedników charakteryzują się tym, że nie posiadają zbiornika retencyjnego. 

Gmina Czernikowo posiada znaczne zasoby wodne, gdyż obszar gminy 

znajduje się w zlewni Mienia, Lubianki i w przyrzeczu Wisły. 

W związku z powyższym dla Gminy Czernikowo rekomenduje się 

wykorzystanie energii spadku wody, szczególnie za tym przemawiają aspekty 

geograficzne i ekonomiczne, tj. niskie koszty utrzymania elektrowni wodnych. 
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1.2. Energia geotermalna 
 

Ostatnim alternatywnym źródłem energii to energia geotermalna 

wykorzystująca cieplną energię Ziemi. Polega ona na wykonywaniu odwiertów oraz 

wydobywaniu na powierzchnię gorących wód geotermalnych. 

Ten rodzaj energii wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako 

podstawowe źródło energii cieplnej oraz do produkcji energii elektrycznej. 

 

Rysunek 16 Zasoby energii spadku wód w Polsce 

 

Źródło: Strona internetowa www.pig.gov.pl (J. Szewczyk, D. Gientka, PIG 2009) 

 

Powyższa mapa przedstawia zasoby energii geotermalnej na terenie Polski. 

Teren Gminy Czernikowo jest średni do wykorzystania źródeł geotermalnych 

do ocieplania budynków. W związku z powyższym w przedmiotowej Gminie 

omawiany rodzaj energii będzie nieefektywny. Oprócz uwarunkowań terenu, 

dodatkowo wpływ ma wysoki koszt montażu instalacji. Zaleca się ich 
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wykorzystywanie głównie w budynkach o dużej kubaturze, należą do nich budynki 

użyteczności publicznej. W przypadku gospodarstw domowych i małych 

przedsiębiorców są nierentowne. 

Reasumując, iż omawiane źródło energii jest mało efektywne w porównaniu 

z innymi odnawialnymi źródłami energii i w związku z tym nie jest rekomendowane 

na skale powszechną na terenie gminie Czernikowo.  
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11. Metoda inwentaryzacji 

11.1. Metody inwentaryzacji źródeł emisji dwutlenku węgla 

 

Inwentaryzacja źródeł emisji dwutlenku węgla polegała na stworzeniu Bazy 

Inwentaryzacyjnej. Jest to dokument w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym 

z uporządkowanymi i wyselekcjowanymi danymi, dotyczącymi emisji CO2 na terenie 

całej Gminy Czernikowo. 

Pierwszym, krokiem w jej sporządzeniu jest ustalenie bazowej inwentaryzacji 

(BEI), której celem jest zidentyfikowanie zasięgu geograficznego inwentaryzacji 

głównych źródeł emisji CO2. 

Przedmiotową inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych przeprowadzono 

zgodnie z wytycznymi Poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii (SEAP)”40. 

 

Rysunek 17 Z czego składa się inwentaryzacja CO2 

                                            

40 (SEAP, 2010) 
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Źródło: Opracowanie własne   

Inwentaryzacja 
dwutlenku węgla 
składa się z:

• wyboru roku bazowego

• wyboru zestawu 
wskaźników

• okreslenie  zasięgu 
geograficznego 
inwentaryzacji

• określenie sektorów
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Na terenie Unii Europejskiej założono redukcję emisji dwutlenku węgla 

o 20% do roku 2020 w odniesieniu do roku 1990. Rok 1990 jest rekomendowanym 

rokiem bazowym, jednakże w przypadku braku odpowiednich danych, można wybrać 

dowolny rok późniejszy.  

Rokiem bazowym dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Czernikowo 

jest rok 2014, gdyż z tego roku można pozyskać dane najbardziej realnej oceny 

emisji dwutlenku węgla na analizowanym terenie. 

Inwentaryzacje emisji dwutlenku węgla przeprowadza się na podstawie dwóch 

rodzajów wskaźników:  

 tzw. Wskaźników standardowych zgodne z zasadami IPCC, 

 wskaźniki emisji LCA. 

Wskaźniki standardowe IPCC wykorzystywane są przy wyliczaniu finalnej 

emisji dwutlenku węgla, tj. w momencie zużycia surowca energetycznego. Dzięki nim 

można wyznaczyć łączną emisję CO2 bez konieczności szacowania emisji innych 

gazów cieplarnianych (CH4, N2O). Natomiast, jeśli wyznaczanie emisji jest 

z uwzględnieniem większej ilości gazów cieplarnianych to wówczas powinno się użyć 

wzorów przeliczających emisję tych gazów na tzw. „ekwiwalent CO2” - wyliczenie 

zagregowanej ilości emisji wszystkich gazów. Ważne jest iż, nie uwzględnia się 

emisji ze spalania biomasy w przypadku, gdy spalanie i produkcja biomasy jest 

przeprowadzana w sposób zrównoważony. 

Wskaźniki LCA (Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia) wykorzystuje się 

je wówczas, gdy oszacowuje się emisję gazów cieplarnianych podczas całego 

„cyklu życia” paliw, czyli od momentu pozyskiwania przez rafinację, transport 

i spalanie. Dzięki tej metodzie oszacować można nie tylko emisję dwutlenku węgla, 

ale także inne gazy cieplarniane. 

W przypadku Gminy Czernikowo wykorzystano standardowe wskaźniki IPCC 

do oszacowania emisji CO2 oraz wyznaczono emisję finalną.  

Przy inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla ważnym elementem jest 

określenie zasięgu geograficznego inwentaryzacji. Przedmiotowy dokument będzie 

dotyczył całego obszaru gminy Czernikowo, który można podzielić na terytorium 

geopolityczne oraz zasięg zarządzania. Terytorium geopolityczne to fizyczny obszar, 

który należy i jest zarządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
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Zaś terytorium zarządzania odnosi się do sprawowania władzy/zarządzania nad 

danym sektorem. Obejmuje on sektor publiczny i prywatny. W pierwszym władzę 

bezpośrednio sprawuje samorząd lokalny a w drugim władze mają indywidualni 

mieszkańcy. Przy inwentaryzacji warto zaznaczyć, iż władze lokalne nie mają prawa 

ingerować we wszystkie aspekty życia obywatela, które wpływają na niską emisję 

dwutlenku węgla41. 

Końcowym lecz równie ważnym etapem w przedmiotowej inwentaryzacji jest 

określenie sektorów, należą do nich: 

 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne, 

 budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne), 

 budynki mieszkalne, 

 komunalne oświetlenie publiczne, 

 przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji UE-ETS), 

 tabor gminny, 

 transport publiczny, 

 transport prywatny i komercyjny. 

W opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

uwzględniono wsparcie interesariuszy, do których należą: 

 Ci, na interesy których Plan wywiera wpływ, 

 Ci, których działania mają wpływ na plan, 

 Ci, którzy kontrolują lub posiadają informacje, zasoby, specjalistyczną 

wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania i realizacji strategii, 

 Ci, których udział i zaangażowanie są konieczne do pozytywnej 

realizacji Planu. 

W Planie odzwierciedlono opinie i sugestie lokalnej administracji, przedsiębiorstw 

komunalnych, podmiotów działających w sektorze transportu, firmy budowlane oraz 

mieszkańców całej Gminy Czernikowo. 

Informacja, dotycząca rozpoczęcia prac nad opracowywaniem Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo została udostępniona przez Urząd Gminy w 

                                            

41 („Metodyka wyliczania carbon footprint. Podsumowanie seminarium Ministerstwa 

Gospodarki i CSRinfo”, Ministerstwo Gospodarki (dostępne: 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5F07298D-1CFC-4D08-85DC-

41E2A042001B/56758/Carbonfootprint.pdf)., 2009) 
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Czernikowie. Do sposobów informowania o możliwości zaangażowania się w 

tworzenie przedmiotowego dokumentu strategicznego przez różne podmioty 

działające na terenie omawianego terytorium, należą: strona internetowa Urzędu 

ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz artykuł w gazecie lokalnej. Należy 

podkreślić, iż w treści niniejszych ankiet zawarto informacje, dotyczące celu realizacji 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy wraz z zachęceniem do aktywnego 

udziału w opracowywaniu PGN-u. 
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11.2. Metoda inwentaryzacji przyjęta w Gminie Czernikowo 

 

Emisję gazów cieplarnianych wyliczono na podstawie wzoru na emisję CO2. 

Przedstawia do poniższy wzór. 

 

Rysunek 18 Wzór na emisję CO2 

𝐄𝐂𝐎𝟐
= 𝐄𝐦 × 𝐏 

gdzie: 

𝑬𝒄𝒐𝟐 – emisja dwutlenku węgla {w tonach] 

𝑬𝒎 – standardowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla [w tonach/MWh] 

𝑷 – zużycie danego paliwa [w MWh] 

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”(SEAP)” 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki emisji dla poszczególnych paliw. 

Tabela 3 Wskaźniki emisji dla poszczególnych paliw 

Rodzaj paliwa 
Standardowe wskaźniki emisji  

[t CO2/MWh] 

Węgiel brunatny 0,364 

Antracyt 0,354 

Węgiel podbitumiczny 0,346 

Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 

Odpad komunalny (oprócz biomasy) 0,330 

Olej opałowy 0,279 

Olej napędowy 0,267 

Benzyna silnikowa 0,249 

Gaz ziemny 0,202 

Olej roślinny 0 

Biodiesel 0 

Bioetanol 0 

Energia słoneczna 0 
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Energia geotermalna 0 

Drewno 0-0,403 

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”(SEAP)” 

Baza Inwentaryzacyjna do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Czernikowo opracowana jest na podstawie dwóch rodzajów wskaźników, które mają 

za zadanie oszacować emisję CO2. Są to krajowe lub europejskie wskaźniki emisji. 

Odzwierciedlają one średnią emisję CO2. związane z produkcją energii elektrycznej 

na szczeblu krajowym i europejskim. 

Poniższy wzór przedstawia wyliczenia lokalnego wskaźnika emisji dla energii 

elektrycznej (EFE). 

 

Rysunek 19 Wzór na wyliczenie lokalnego wskaźnika emisji dla energii elektrycznej 

 

𝐄𝐅𝐄 =
(𝐓𝐂𝐄 − 𝐋𝐏𝐄 − 𝐆𝐄𝐏) × 𝐍𝐄𝐄𝐅𝐄 + 𝐂𝐎𝟐𝐋𝐏𝐄 + 𝐂𝐎𝟐𝐆𝐄𝐏

𝐓𝐂𝐄
 

gdzie: 

𝑬𝑭𝑬 - lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe], 

𝑻𝑪𝑬 - całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie miasta/gminy 

[MWhe], 

𝑳𝑷𝑬 - lokalna produkcja energii elektrycznej [MWhe], 

𝑮𝑬𝑷  - ilość zielonej energii elektrycznej zakupionej przez 

miasto/gminę [MWhe], 

𝑵𝑬𝑬𝑭𝑬  - krajowy lub europejski wskaźnik emisji dla energii 

elektrycznej [t/MWhe], 

𝑪𝑶𝟐𝑳𝑷𝑬  - emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji energii 

elektrycznej [t], 

𝑪𝑶𝟐𝑮𝑬𝑷 - emisja CO2 towarzysząca produkcji certyfikowanej zielonej 

energii elektrycznej kupowanej przez miasto/gminę [t]. 
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Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”(SEAP)” 

 

W przypadku, gdy: „ciepło lub chłód są sprzedawane lub dostarczane jako 

towar użytkownikom końcowym zlokalizowanym na terenie miasta lub gminy, 

konieczne jest przyjęcie odpowiedniego wskaźnika emisji. W takiej sytuacji, należy 

zidentyfikować wszystkie zakłady i instalacje, które dostarczają ciepło lub chłód jako 

towar użytkownikom końcowym na jego terenie np. ciepłownie, elektrociepłownie. 

Jest także możliwość zgrupowania podobnych jednostek produkcyjnych 

np. elektrociepłowni. W analizie należy uwzględnić spalarnie odpadów, w których 

wytwarzane jest ciepło sprzedawane jako towar użytkownikom końcowym, należy je 

traktować jak inne zakłady produkujące ciepło. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę 

spalanie odpadów w spalarniach, które nie prowadzą odzysku energii. Mogą 

wystąpić ewentualne różnice we własnej konsumpcji ciepła lub chłodu przez zakłady 

je produkujące oraz strat powstających na etapie transportu i dystrybucji ciepła lub 

chłodu. 

W przypadku, gdy część wytwarzanego na terenie Gminy ciepła lub chłodu 

jest eksportowana poza obszar Gminy, podczas wyliczania wskaźnika emisji dla 

energii cieplnej (EFH) należy odjąć związaną z nią część emisji CO2 od ogólnej 

wielkości emisji towarzyszącej lokalnej produkcji ciepła. Niniejszy aspekt wyliczania 

emisji przedstawia poniższy wzór. W przypadku, gdy ciepło lub chłód są importowane 

z zakładu położonego poza granicami gminy, część emisji CO2 z tego zakładu, która 

przypada na ciepło lub chłód konsumowane na terenie analizowanej gminy, musi 

zostać uwzględniona podczas wyliczania wskaźnika emisji. Niniejsze równanie 

można zastosować także do wyliczenia chłodu. 

 

Rysunek 20 Wzór wskaźnik emisji dla energii cieplnej 

𝑬𝑭𝑯 =
𝐂𝐎𝟐𝐋𝐏𝐇 +  𝐂𝐎𝟐𝐈𝐇 – 𝐂𝐎𝟐𝐄𝐇

𝐋𝐇𝐂
 

gdzie: 

𝑬𝑭𝑯 - wskaźnik emisji dla energii cieplnej [t/MWhHeat], 
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𝐂𝐎𝟐𝐋𝐏𝐇 - emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji ciepła [t], 

𝐂𝐎𝟐𝐈𝐇 - emisja CO2 związana z ciepłem importowanym spoza terenu 

miasta/gminy [t], 

𝐂𝐎𝟐𝐄𝐇 - emisja CO2 związana z ciepłem eksportowanym poza teren 

miasta/gminy [t], 

𝐋𝐇𝐂 - lokalne zużycie ciepła [MWhheat]. 

Źródło: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”(SEAP)” 

 

Chłód sieciowy w postaci wody lodowej nie jest uwzględniany w inwentaryzacji 

ze względu na inne metody produkcji. Jeśli, na inwentaryzowanym terenie mamy 

do czynienia z wyżej wymienionym chłodem rekomenduje się, iż należy się 

skontaktować z dostawcą chłodu w celu uzyskania szczegółowych informacji na 

temat zużycia paliw lub energii elektrycznej towarzyszącego jego produkcji. 

W przedmiotowym przypadku będzie można  zastosować wskaźniki emisji dla paliw 

i energii elektrycznej, które zostały zaprezentowane w przedmiotowym dokumencie.  

Na terenie Gminy Czernikowo nie funkcjonuje sieć ciepłownicza i w związku 

z tym nie uwzględnia się powyższych zaleceń w inwentaryzacji przeprowadzonej 

w roku bazowym, czyli w 2014. 
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12. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji 

dwutlenku węgla 
 

Baza Inwentaryzacyjna przedstawia wyniki zużycia energii, emisji dwutlenku 

węgla oraz udział odnawialnych źródeł energii na całym terenie Gminy Czernikowo. 

Dane i informacje, zostały w niej wyselekcjonowane i usystematyzowane w sposób 

umożliwiający ocenę gospodarki energią w omawianym samorządzie lokalnym. 

Dodatkowo, wartości zostały podzielone na następujące sektory: 

 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne, 

 budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne), 

 budynki mieszkalne, 

 komunalne oświetlenie publiczne, 

 przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji UE-ETS), 

 tabor gminny, 

 transport publiczny, 

 transport prywatny i komercyjny. 

Emisję dwutlenku węgla oszacowano w Megagramach [Mg]. Jest to jednostka 

miary, którą popularnie nazwa się tona [t]. Dane liczbowe podane są  w skali roku. 

Zużycia energii otrzymane z różnych źródeł zostały podane w różnych jednostkach, 

w związku z tym przy opracowaniu niniejszej Bazy zastosowano następujące 

przeliczniki: 

Tabela 4 Przeliczniki do wyliczenia emisji CO2 

Przelicznik 

1 [L] 0,00086 [Mg] 

1 [M3] 0,45 [Mg 

1 [KWH] 0,001 [MWh] 

1 [Mg] 1 [t] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Poradnika „Jak opracować plan 

działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. 
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Na podstawie Bazy Inwentaryzacyjnej do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Czernikowo 2016-2020+, łączne końcowe zużycie energii na terenie 

omawianej Gminy wyniosło 163.914,9 MWh, w tym: 

 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne – 2.362,7 MWh, 

 budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) –  

3.069,6 MWh, 

 budynki mieszkalne – 75.596,1 MWh, 

 komunalne oświetlenie publiczne – 540,9 MWh, 

 przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji UE-ETS) – 0,0 MWh, 

 tabor gminny – 605,7 MWh, 

 transport publiczny – 0,0 MWh, 

 transport prywatny i komercyjny – 47.561,1 MWh. 

Rysunek 21 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo z podziałem  

na sektory 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji  
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Na podstawie Bazy Inwentaryzacyjnej dla Gminy Czernikowo, łączna emisja 

dwutlenku węgla wyniosła 51.461,8 Mg, w tym: 

 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne – 1.022,9 Mg, 

 budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)  

– 1.000,5 Mg, 

 budynki mieszkalne – 23.533,3 Mg, 

 komunalne oświetlenie publiczne – 449,5 Mg, 

 przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji UE-ETS) – 0,0 Mg, 

 tabor gminny – 160,8 Mg, 

 transport publiczny – 0,0 Mg, 

 transport prywatny i komercyjny – 12.250,5 Mg. 

Rysunek 22 Emisja CO2 z podziałem na sektory w Gminie Czernikowo 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji  
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Baza Inwentaryzacyjna, także uwzględnia dane dotyczące udziału 

odnawialnych źródeł energii w całościowym zużyciu energii, która dla Gminy 

Czernikowo wynosi 15.125,1 MWh, w tym: 

 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne – 0,0 MWh, 

 budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) –  

407,4 MWh, 

 budynki mieszkalne – 16.360,9 MWh, 

 komunalne oświetlenie publiczne – 0,0 MWh, 

 przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji UE-ETS) – 0,0 MWh, 

 tabor gminny – 0,0 MWh, 

 transport publiczny – 0,0 MWh, 

 transport prywatny i komercyjny – 0,0 MWh. 

 

Rysunek 23 Udział energii OZE w końcowym zużyciu energii na terenie Gminy 

Czernikowo 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

  

energia 
pozyskiwana z OZE

13%

pozostała energia
87%

Udział energii OZE w końcowym zużyciu energii 
na terenie Gminy Czernikowo

energia
pozyskiwana z OZE

pozostała energia



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a8

6 

12.1. Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 

 

Wyniki w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne otrzymano 

po analizie danych i informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Czernikowo. 

Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze budynki, 

wyposażenie/urządzenia komunalne wynosi 2.362,7 MWh, w tym: 

 energię elektryczną – 566,4 MWh, 

 energia cieplna – 1.796,3 MWh. 

Poniższy rysunek przedstawia sektor budynki, wyposażenie/urządzenia 

komunalne z podziałem na energię elektryczną i energię cieplną w aspekcie 

końcowego zużycia energii na terenie Gminy Czernikowo. 

 

Rysunek 24 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze 

budynki wyposażenie/urządzenia komunalne. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

W omawianym sektorze energia cieplna dzieli się na energię pozyskaną z: 

 oleju opałowego – 973,3 MWh, 

 węgla kamiennego – 823,0 MWh. 
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Rysunek 25 Podział energii cieplnej w sektorze budynki wyposażenie/urządzenia 

komunalne. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia 

komunalne wyniosła 1.022,9 Mg, w tym wyszczególniono emisję z:  

 energii elektrycznej – 470,7 Mg, 

 energii cieplnej – 552,2 Mg. 

Rysunek 26 Emisja CO2 w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
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W omawianym sektorze emisja z energii cieplnej dzieli się na energię 

pozyskaną z: 

 oleju opałowego – 271,6 Mg, 

 węgla kamiennego – 280,6 Mg. 

 

Rysunek 27 EmisjaCO2 z energii cieplnej w sektorze budynki, 

wyposażenie/urządzenia komunalne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

W sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne brak udziału 

odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii końcowej. 
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12.2. Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 

(niekomunalne) 
 

Wyniki w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 

(niekomunalne) oszacowano po analizie informacji otrzymanych od przedsiębiorców 

działających na terenie Gminy Czernikowo w postaci  ankiet od przedsiębiorców. 

Wyżej pozyskane informacje zostały odpowiednio przeliczone, tak aby można było 

je uwzględnić w Bazie Inwentaryzacyjnej. 

Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze budynki, 

wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) wynosi 3.069,6 MWh, w tym: 

 energia elektryczna – 189,0 MWh, 

 energia cieplna – 2.880,6 MWh. 

Poniższy rysunek przedstawia sektor budynki, wyposażenie/urządzenia 

usługowe (niekomunalne) w aspekcie zużycia energii na omawianym terenie. 

 

Rysunek 28 Zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze budynki 

wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji  
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W omawianym sektorze energia cieplna dzieli się na energię pozyskaną z: 

 węgla kamiennego – 2.473,2 MWh, 

 innej biomasy – 407,4 MWh. 

Rysunek 29 Podział energii cieplnej na terenie Gminy Czernikowo w sektorze 

budynki wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
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 energii cieplnej – 843,4 Mg. 

  

węgiel kamienny
86%

inna biomasa
14%

Podział energii cieplnej w sektorze budynki 
wyposażenie/urządzenia usługowe 

(niekomunalne) [MWh]

węgiel kamienny

inna biomasa



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a9

1 

Rysunek 30 Emisja CO2 w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 

(niekomunalne) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

W omawianym sektorze emisja z energii cieplnej pochodzi ze spalania węgla 

kamiennego – 843,4 Mg. 
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W sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) udział 

OZE w zużyciu energii, wynosi 407,4 MWh i pochodzi z innej biomasy. 

 

Rysunek 31 Udział energii OZE w sektorze  budynki, wyposażenie/urządzenia 

usługowe (niekomunalne) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji  
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12.3. Budynki mieszkalne 
 

Wyniki inwentaryzacji w sektorze budynki mieszkalne opracowano po analizie 

informacji z Głównego Urzędu Statystycznego, wyliczeń od Operatora Sieci 

Energetycznej, od Operatora Sieci Gazowej oraz z ankiet dla mieszkańców. Wyżej 

wymienione dane zostały odpowiednio przeliczone, tak aby można było 

je uwzględnić w Bazie Inwentaryzacyjnej. 

Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze budynki, 

mieszkalne wynosi 75.596,1 MWh, w tym: 

 energia elektryczna – 6.991,5 MWh, 

 energia cieplna – 52.243,7 MWh. 

Poniższy rysunek przedstawia sektor budynki mieszkalne w aspekcie 

finalnego zużycia energii na omawianym terenie. 

 

Rysunek 32 Zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze budynki 

mieszkalne. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

W omawianym sektorze energia cieplna dzieli się na energię pozyskaną z: 

 oleju opałowego – 523,0 MWh, 

 gazu ciekłego – 520,1 MWh, 

 węgla kamiennego – 51.200,6 MWh, 

 innej biomasy – 16.170,8 MWh, 

 słoneczna cieplna – 190,1 MWh.  
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Rysunek 33Podział energii cieplnej na terenie Gminy Czernikowo w sektorze 

budynki mieszkalne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze w sektorze budynki mieszkalne 

wynosi 23.533,3 Mg, w tym wyszczególniono: 

 energię elektryczną – 5.809,9 Mg, 

 energię cieplną – 17.723,4 Mg. 

 

Rysunek 34 Emisja CO2 w sektorze budynki mieszkalne. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
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W omawianym sektorze emisja z energii cieplnej dzieli się na energię 

pozyskaną z: 

 oleju opałowego – 145,9 Mg, 

 gazu ciekłego – 118,1 Mg, 

 węgla kamiennego – 17.459,4 Mg. 

Rysunek 35 Emisja CO2 z energii cieplnej w sektorze budynki mieszkalne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

W sektorze budynki mieszkalne udział OZE w zużyciu energii, wynosi  

16.360,9 MWh, w tym: 

 inna biomasa – 16.170,8 MWh, 

 energia słoneczna – 190,1 MWh. 

Rysunek 36 Udział energii OZE w sektorze budynki mieszkalne. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji  
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12.4. Komunalne oświetlenie publiczne 

 

Wyniki pochodzące z komunalnego oświetlenia ulicznego została oszacowana 

na podstawie informacji z Urzędu Gminy Czernikowo. Została uwzględniona 

specyfikacja w zakresie ilości lamp, ich parametrów technicznych i godzin 

włączenia/wyłączenia. Po oszacowaniu zużycia prądu wyznaczono emisję CO2 

na podstawie odpowiednich przeliczników. 

Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze komunalne 

oświetlenie uliczne wynosi 540,9 MWh, które wynika ze zużycia energii elektrycznej. 

Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze komunalne oświetlenie uliczne 

wyniosła 449,5 Mg. 

W omawianym sektorze brak jest udziału odnawialnych źródeł energii. 
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12.5. Tabor gminny 
 

Wyniki w sektorze tabor gminny zostały uzyskane po analizie informacji 

otrzymanych z Urzędu Gminy Czernikowo. Wyżej wymienione dane zostały 

odpowiednio przeliczone, tak aby można było je uwzględnić w Bazie 

Inwentaryzacyjnej. 

Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze tabor 

gminny wynosi 605,7 MWh, który powstaje w wyniku spalania: 

 oleju napędowego – 581,5 MWh, 

 benzyny – 0,1 MWh, 

 gazu ciekłego (LPG) – 24,1 MWh. 

Emisja dwutlenku węgla w sektorze tabor gminny wyniosła 160,8 Mg, w tym z: 

 oleju napędowego – 155,3 Mg, 

 benzyny – 0,0 Mg, 

 gazu ciekłego (LPG) – 5,5 Mg. 

W omawianym sektorze brak jest udziału odnawialnych źródeł energii. 
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12.6. Transport prywatny i komercyjny 
 

Wyniki w sektorze transport prywatny i komercyjny opracowano po analizie 

danych i informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Czernikowo i z ankiet dla 

mieszkańców i przedsiębiorców oraz z punktów kontrolnych Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad Wyżej wymienione dane zostały odpowiednio 

przeliczone, tak aby można było je uwzględnić w Bazie Inwentaryzacyjnej. 

Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze transport 

prywatny i komercyjny wynosi 47.561,1 MWh, w tym z: 

 gazu ciekłego (LPG) – 6.065,0 MWh, 

 oleju napędowego – 30.103,7 MWh, 

 benzyny – 11.392,4 MWh. 

Poniższy rysunek przedstawia sektor transport prywatny i komercyjny 

z podziałem na rodzaj paliwa. 

 

Rysunek 37 Zużycie energii na terenie Gminy Czernikowo w sektorze transport 

prywatny i komercyjny. 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze budynki, wyposażenie/urządzenia 

komunalne wyniosła 12.250,5 Mg, w tym wyszczególniono: 

 gaz ciekły (LPG) – 1.375,6 Mg, 

 olej napędowy – 8.038,5 Mg, 

 benzynę – 2.836,4 Mg.  

gaz ciekły
12%

olej napędowy
60%

benzyna
28%

Końcowe zużycie energii w sektorze transport 
prywatny i komercyjny [MWh]

gaz ciekły

olej napędowy

benzyna
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Rysunek 38 Emisja CO2 w sektorze transport prywatny i komercyjny. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

W omawianym sektorze brak jest udziału odnawialnych źródeł energii. 

  

gaz ciekły
11%

olej napędowy
66%

benzyna
23%

Emisja CO2 w sektorze transport prywatny 
i komercyjny [Mg]

gaz ciekły

olej napędowy

benzyna
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13. Plan działań na rzecz gospodarki 

niskoemisyjnej Gminy Czernikowo do 2020 roku 
 

Plan działań jest integralną częścią Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Czernikowo 2016-2020+, który ma się przyczynić do realizacji celów 

strategicznych niniejszego dokumentu. 

Niniejszy Plan zawiera zadania dla sfery użyteczności publicznej oraz dla 

mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów działających na terenie gminy. 

Zadania zostały podzielona na dwie grupy, tj.: zadania w sferze użyteczności 

publicznej i zadania dla mieszkańców i przedsiębiorców i innych podmiotów 

działających na terenie gminy. Za zadania z pierwszej sfery odpowiedzialny jest 

Urząd Gminy Czernikowo, zaś za drugą sferę indywidualnie mieszkańcy, 

przedsiębiorcy  

i inne podmioty działające na terenie omawianej Gminy. Jednakże należy podkreślić, 

iż samorząd będzie wspierał zadania z drugiej grupy, choć nie ma wpływu ani mocy 

prawnej na realizację niniejszych zadań. 
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Zadania zostały podzielone na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz na 

zadania średnio i długoterminowe oraz krótkoterminowe. Poniższa tabela 

przedstawia zadania planowane do realizacji przez Gminę Czernikowo.  

Metodologia została wyliczona na podstawie szacunków, gdyż Gmina 

Czernikowo na dzień dzisiejszy nie posiada audytów energetycznych. Dodatkowo,  

w aspekcie podanych niżej wskaźników należy pamiętać, iż są one wynikiem 

szacunków, które mogą ulec zmianie, na przykład z powodu innowacyjności. 

Tabela 5 Zadania Gminy Czernikowo dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 
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SFERA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
ZADANIA ŚREDNIO I DŁUGO TERMINOWE, INWESTYCYJNE 

1. 
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego ta

k
 

324,54 54,09 269,70 

Przyjęto, iż emisja z energii 
elektrycznej na lampy 
publiczne zmniejszy się 
o 60% , zaś OZE zwiększy 
się o 10% wskaźnik 
dobrany na podstawie 
Publikacji „Gospodarka 
Niskoemisyjna zaczyna się 
w Gminie”, opis projektu - 
str. 19. 

2. 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej  
z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł 
energii 

ta
k
 

826,95 236,27 358,02 

Przyjęto, iż emisja 
zmniejszy się o 35%, zaś 
OZE zwiększy się o 10% 
na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzeniu 
audytów energetycznych 
w budynkach. 

3. 
Remont budynków 
użyteczności publicznej  
z wykorzystaniem OZE 

ta
k
 

208,85 59,67 61,39 

Przyjęto, iż emisja 
zmniejszy się o 35%, zaś 
OZE zwiększy się o 10% 
na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzeniu 
audytów energetycznych 
w budynkach. 
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4. 

Zakup lub wymiana 
urządzeń  
w budynkach 
użyteczności publicznej 
na energooszczędne 

ta
k
 

169,92 - 141,21 

Przyjęto, iż emisja  
z energii elektrycznej 
zmniejszy się o 30%  
na podstawie uśrednienia 
danych od producentów 
urządzeń 
energooszczędnych. 

5. 

Wymiana, rozbudowa  
i modernizacja taboru 
gminnego na tabór 
energooszczędny 

ta
k
 

121,14 - 32,16 

Przyjęto, iż emisja  
zmniejszy się o 20% 
na podstawie uśrednienia 
danych od producentów 
samochodów. 

6. 

Modernizacja  
i przebudowa dróg  
na terenie Gminy 
Czernikowo a także 
przebudowa/rozbudowa/b
udowa parkingów 

ta
k
 

475,61 - 122,51 

Przyjęto, iż emisja 
z sektorów transport 
publiczny oraz transport 
prywatny i komercyjny 
zmniejszy się o 1%, 
na podstawie 
doświadczenia 
w szacowaniu emisji 
z sektora transport oraz 
zrealizowanych już 
projektów w tym zakresie. 

7. 

Budowa ścieżki 
rowerowej w ramach 
zadania: Droga dla 
rowerów -Osiek nad Wisłą 
– Sąsieczno – Zimny 
Zdrój – Czernikowo – 
Mazowsze z 
odgałęzieniem do 
Obrowa. 

ta
k
 

59,45 - 15,31 

Przyjęto, iż 1/4 emisja 
z sektorów transport 
publiczny oraz transport 
prywatny i komercyjny 
zmniejszy się o 0,5%, 
na podstawie 
doświadczenia 
w szacowaniu emisji 
z sektora transport oraz 
zrealizowanych już 
projektów w tym zakresie. 

8. 

Utworzenie przedszkola 
publicznego  
w miejscowości 
Czernikowo 

ta
k
 

n/d n/d n/d Nowe inwestycja. 
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9. 

Modernizacja  
i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków  
w miejscowości 
Czernikowo, zakup 
mobilnego urządzenia  
do monitorowania 
kanalizacji, budowa 
systemu monitoringu, 
zdalnego sterowania 
systemem przepompowni  
i tłoczni, modernizacja 
przepompowni  
nr 3 ul. Targowa 
w miejscowości 
Czernikowo 

ta
k
 

99,01 0,00 31,23 

Przyjęto, iż 1/4 emisji 
od mieszkańców 
i przedsiębiorców 
zmniejszy się o 0,5%, 
na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzeniu 
podobnych inwestycji. 
 

10. 

Rozbudowa  
i modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
miejscowości  
Czernikowo  
i Osówka oraz 
modernizacja studni 
głębinowej 
w miejscowości Osówka 

ta
k
 

39,60 0,00 12,49 

Przyjęto, iż 1/4 emisji 
od mieszkańców 
i przedsiębiorców 
zmniejszy się o 0,2%, 
na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzeniu 
podobnych inwestycji. 
 

11. 
Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w m. Liciszewy 
wraz z wyposażeniem. 

ta
k
 

0,07 0,00 0,06 

Przyjęto, iż emisja  
z budynku świetlicy 
wiejskiej w m. Liciszewy 
zmniejszy się o 25% 
na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzeniu 
podobnych inwestycji. 

SFERA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
ZADANIA KRÓTKO TERMINOWE, INWESTYCYJNE 

12. 

Przeprowadzenie 
audytów energetycznych 
w budynkach 
użyteczności publicznej 

ta
k
 

n/d n/d n/d 

Sam audyt nie da efektu 
tylko realizacja 
termomodernizacji  
na podstawie audytu. 
Jednakże należy 
podkreślić, iż jest to 
niezbędny dokument do 
prawidłowej realizacji 
inwestycji  
z przedmiotowego zakresu. 
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13. 
Wymiana oświetlenia  
w budynkach 
użyteczności publicznej 

ta
k
 

226,56 0,00 188,28 

Przyjęto, iż emisja z energii 
elektrycznej zmniejszy się  
o 40% na podstawie 
doświadczenia w 
projektach dotyczących 
wymiany oświetlenia w 
budynkach. 

14. 
Szlaki pamięci lokalnej  
na terenie gminy 
Czernikowo 

ta
k
 

n/d n/d n/d Nowe inwestycja. 

15. 
Rewitalizacja wiejskiej 
przestrzeni publicznej ta

k
 

23,63 0,00 10,23 

Przyjęto, iż emisja z 
sektora budynki, 
wyposażenie/urządzenia 
komunalne 
 zmniejszy się  
o 1%, gdyż na przestrzeni 
rewitalizowanej będą się 
odbywały akcje 
informacyjne, festyny i inne 
aktywizacje społeczne 
mające na celu 
uświadomienie 
społeczności lokalnej o 
potrzebie racjonalnego 
wykorzystania energii 
cieplnej i elektrycznej oraz 
o nowych możliwościach w 
dziedzinie gospodarki 
niskoemisyjnej. Wskaźnik 
dobrany na podstawie 
doświadczenia w 
projektach podobnego 
rodzaju. 

SFERA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
ZADANIA DŁUGO I ŚREDNIO TERMINOWE, NIEINWESTYCYJNE 

16. 

Edukacja ekologiczna 
kształtująca 
proekologiczne postawy 
mieszkańców gminy 
Czernikowo w zakresie 
ochrony przyrody i 
środowiska 

ta
k
 

n/d n/d n/d 

Rezultaty tego zadania 
będzie miał swoje odbicie  
w inwentaryzacji emisji CO2 
w następujących sektorach: 
budynki mieszkalne oraz 
transport prywatny  
i komercyjny, zaś mierniki 
tego zadania zostaną 
podane poniżej w fiszce 
projektowej. 
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17. 

Akcje informacyjne i 
szkoleniowe dla 
pracowników Urzędu 
Gminy mające na celu 
oszczędzanie energii 

ta
k
 

n/d n/d n/d 

Rezultaty tego zadania 
będzie miał swoje odbicie  
w inwentaryzacji emisji CO2 
w następujących sektorach: 
budynki mieszkalne oraz 
transport prywatny  
i komercyjny, zaś mierniki 
tego zadania zostaną 
podane poniżej w fiszce 
projektowej. 

18. 

Lekcje edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży 
dotyczące gospodarki 
niskoemisyjnej 

ta
k
 

n/d n/d n/d 

Rezultaty tego zadania 
będzie miał swoje odbicie  
w inwentaryzacji emisji CO2 
w następujących sektorach: 
budynki mieszkalne oraz 
transport prywatny  
i komercyjny, zaś mierniki 
tego zadania zostaną 
podane poniżej w fiszce 
projektowej. 

SFERA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE 
GMINY CZERNIKOWO 

ZADANIA DŁUGO I ŚREDNIO TERMINOWE, NIEINWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE 

19. 

Wykorzystanie OZE  
w gospodarstwach 
domowych oraz 
budynkach usługowych  
i przemysłowych – punkt 
konsultacyjny w Urzędzie 
Gminy 
ZADANIE 
NIEINWESTYCYJNE 

ta
k
 

n/d n/d n/d 

Rezultaty tego zadania 
będzie miał swoje odbicie  
w inwentaryzacji emisji CO2 
w następujących sektorach: 
budynki mieszkalne oraz 
transport prywatny  
i komercyjny, zaś mierniki 
tego zadania zostaną 
podane poniżej w fiszce 
projektowej. 

20. 

Termomodernizacja 
obiektów mieszkalnych, 
budynków usługowych 
i przemysłowych 
ZADANIE 
INWESTYCYJNE 

ta
k
 

7.866,57 618,97 2.453,38 

Przyjęto, iż 1/2 emisja 
w sektorach budynki, 
wyposażenie/urządzenia 
usługowe (niekomunalne) 
i budynki mieszkalne 
zmniejszy się o 20%, zaś 
OZE zwiększy się o 2% 
na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzaniu 
podobnych zadań. 
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21. 

Zmiana systemu źródeł 
ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych, 
usługowych 
i przemysłowych, w tym 
instalacja odnawialnych 
źródeł energii  
ZADANIE 
INWESTYCYJNE 

ta
k
 

3.574,26 547,17 928,34 

Przyjęto, iż 1/2 emisja 
w sektorach budynki, 
wyposażenie/urządzenia 
usługowe (niekomunalne) 
i budynki mieszkalne 
zmniejszy się o 10%, zaś 
OZE zwiększy się o 2% 
na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzaniu 
podobnych zadań. 

22. 

Poprawa efektywności 
energetycznej 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkaniowych 
ZADANIE 
INWESTYCYJNE 

ta
k
 

629,97 49,36 196,11 

Przyjęto, iż 1/12 emisja 
w sektorach budynki 
mieszkalne zmniejszy się o 
10%, zaś OZE zwiększy się 
o 1% na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzaniu 
podobnych zadań. 

23. 

Zakup lub wymiana 
urządzeń gospodarstwa 
domowego, które 
są energooszczędne 
ZADANIE 
INWESTYCYJNE 

ta
k
 

349,58 0,00 290,50 

Przyjęto, iż 1/4 emisja 
z energii elektrycznej  
w sektorze budynki 
mieszkalne zmniejszy się 
o 20% na podstawie 
uśrednienia danych  
od producentów urządzeń 
energooszczędnych. 

24. 

Wykorzystanie OZE w 
budynkach mieszkalnych, 
usługowych. 
ZADANIE 
INWESTYCYJNE 

ta
k
 

786,66 618,97 245,34 

Przyjęto, iż emisja 
w sektorach budynki, 
wyposażenie/urządzenia 
usługowe (niekomunalne) 
i budynki mieszkalne 
zmniejszy się o 1%, zaś 
OZE zwiększy się o 1% 
na podstawie 
doświadczenia 
w przeprowadzaniu 
podobnych zadań. 
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25. 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy 
Czernikowo 
ZADANIE 
INWESTYCYJNE 

ta
k
 

69,92 0,00 58,10 

Przyjęto, iż emisja z energii 
elektrycznej u odbiorców 
w aspekcie 
wodnokanalizacyjnym 
zmniejszy się o  1% 
w budynkach które będą 
mieć przydomową 
oczyszczalnie. 

26 RAZEM - 15.852,27 2.184,51 5.414,35 - 

Źródło: Opracowanie własne z uwzględnieniem danych z Urzędu Gminy Czernikowo 

Działania z powyższej tabeli zostały zaplanowane do 2020 roku. Zadania 

z części sfery użyteczności publicznej przedstawiono poniżej w formie, tak zwanych 

fiszek projektowych, gdzie wskazano zakres: tytuł, opis, rodzaj zadania, obiekty, kto 

odpowiedzialny, harmonogram realizacji, koszt realizacji, potencjalne źródło 

finansowania oraz przewidziane obniżenie emisji CO2. W przypadku zadań 

nieinwestycyjnych obiekty zastąpiono wierszem - grupa docelowa. 

Należy podkreślić, iż wszystkie zadania będą realizowane w perspektywie 

2016-2020. Zaś zadania, które mają charakter ciągły zostaną przedłużone, gdyż  

PGN jest dokumentem, który ma wyznaczać kierunki rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej, a także ją cały czas utrzymywać na odpowiednim poziomie. 

Dodatkowo, Urząd Gminy Czernikowo w trakcie realizacji wyżej 

przedstawionego Planu działań powinna stosować tzw. zielone zamówienia 

publiczne. Jest to wzięcie pod uwagę przy przetargach zrównoważonego rozwoju,  

tj.: oddziaływania na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Taką propozycję 

zaleca Dyrektywa 20012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie promowania 

ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, 

nakładają obowiązek uwzględnienia w zamówieniach publicznych efektywności 

energetycznej nabywania towarów. Europejskie ustawodawstwo rekomenduje, aby 

kryterium efektywności energetycznej stanowiło istotne kryterium oceny ofert na 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a1

08
 

realizację zamówień obejmujących w szczególności projektowanie, budowę i 

zarządzanie budynkami oraz zakup instalacji i urządzeń wykorzystujących energię. 

Ponadto, w Planie działań nie zostały uwzględnione zadania z zakresu 

gospodarki odpadami w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii oraz 

planowania przestrzennego, gdyż na dzień sporządzania niniejszego Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina nie planuje działań z wyżej wymienionych 

aspektów. 

Tabela 6 Szczegółowy opis działań użyteczności publicznej w Gminie Czernikowo 

TYTUŁ ZADANIA: 1 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO. 

OPIS 

 

Projekt polegać będzie na wymianie opraw 

oświetleniowych na energooszczędne, montażu słupów 

oświetleniowych z zastosowaniem technologii LED, 

montażu zestawu sterowniczego dający możliwość 

efektywnego wykorzystania punktów świetlnych poprzez 

zdalny system zarządzania ich pracą co gwarantuje 

dodatkowe oszczędności. Ponadto, planowane jest 

doposażenie oświetlenia ulicznego w źródło 

wytwarzania energii odnawialnej - turbiny wiatrowe lub 

zestawy paneli fotowoltaicznych. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Oświetlenie publiczne na terenie Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2022 

KOSZTY REALIZACJI 1.000.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 POIiŚ 2014-2020, 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość zmodernizowanych lamp [szt.], 

 zmniejszenie emisji CO2 [t/rok], 

 ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
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[MWh/rok]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. 

OPIS 

 

Projekt polegać będzie na dofinansowaniu inwestycji, 

które swym zakresem obejmować będą wymianę 

instalacji: CW, grzewczych - węglowych na instalacje 

przyjazne środowisku oraz zastosowanie OZE, 

wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności 

publicznej. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo, 
tj.: w następujących budynkach: 

1. Szkoła Podstawowa im. Sucharskiego w 
Mazowszu, Mazowsze 11, 87-640 Czernikowo, 

2. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Czernikowie ul. Szkolna 15, 87-
640 Czernikowo, 

3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sinkiewicza w 
Steklinie, Steklin, 87-640 Czernikowo, 

4. Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce, 
Osówka 44, 87-632 Osówka, 

5. Zespół Szkół w Czernikowie, ul Gimnazjalna 1, 
87-640 Czernikowo, 

6. Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 
87-640 Czernikowo 

 KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

 

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 

 

2.000.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 POIiŚ 2014-2020, 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 BGK – premia termomodernizacyjna, 

 PROW 2014-2020. 
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WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 liczba zmodernizowanych obiektów [szt.], 

 powierzchnia zmodernizowanych obiektów [m2], 

 liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 3. REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Z WYKORZYSTANIEM OZE. 

OPIS 

 

Remont sali gimnastycznych z wykorzystaniem OZE 

przy Szkole Podstawowej w Mazowszu, przy Szkole 

Podstawowej w Osówce oraz przy Szkole Podstawowej 

w Czernikowie.  

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  

 

Przeprowadzenie remontów w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 5.500.000. zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość zmodernizowanych budynków [szt.]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 4. ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ W BUDYNKACH 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA ENERGOOSZCZĘDNE. 

OPIS 

 

Stopniowa wymiana urządzeń, wchodzących w skład 

wyposażenia stanowisk pracy, tj.: monitory, komputery, 

serwery, urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki, 

skanery, drukarki) w miarę zużywania się sprzętu 

dotychczas wykorzystywanego. Zakup lub wymiana 

na urządzenia, które charakteryzują się niskim zużyciem 

energii i niskimi kosztami eksploatacji. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 
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OBIEKTY  Urządzenia w budynkach użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 

 

50.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 liczba zakupionych urządzeń [szt.], 

 liczba jednostek, w których zostały wymienione 

urządzenia [szt.]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 5. WYMIANA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TABORU 

GMINNEGO NA TABÓR ENERGOOSZCZĘDNY. 

OPIS Stopniowa wymiana obecnych pojazdów gminnych 

na tabór energooszczędny. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Pojazdy należące do Samorządu Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 500.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 liczba nowych, energooszczędnych pojazdów 

[szt.], 

 liczba pojazdów o wymienionej instalacji [szt.]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 6. MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY 

CZERNIKOWO. 

OPIS Budowa i przebudowa dróg gminnych z wykorzystanie 

OZE. Celem projektu jest wzrost przepustowości 
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co obniży emisję dwutlenku węgla oraz zwiększy 

bezpieczeństwo użytkowników przedmiotowych dróg. 

Planowane prace drogowe to:  

 przebudowa drogi gminnej Nr 101126C Kępiacz, 

 przebudowa drogi gminnej Nr 101145C 

w miejscowości Mazowsze-Parcele, 

 przebudowę drogi gminnej Nr 101113C 

w miejscowości Steklinek, 

 przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości 

Czernikowo oraz dróg gminnych 

w miejscowościach - Kiełpiny, Mazowsze 

Parcele, Steklin, Witowąż wraz z przebudową 

skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2044C, 

2048C, 2045C, 

 rozbudowa parkingu przy drodze gminnej 

Nr 101146C,  

 rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół 

w Czernikowie 

 modernizacja drogi Jackowo-Bernardowo oraz 

ulic Zacisze i Reja w miejscowości Czernikowo, 

 modernizacja ulicy Toruńskiej, Cichej oraz 

Strumykowej z odnogami w miejscowości 

Czernikowo, 

 modernizacja drogi gminnej Nr 101138C 

Osówka-Skwirynowo. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Drogi na terenie Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 14.500.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 POIiŚ 2014-2020, 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 
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 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 długość wybudowanych dróg [km.], 

 

TYTUŁ ZADANIA: 7. BUDOWASCIEŻKI ROWEROWEJ W RAMACH ZADANIA: 

DROGA DLA ROWERÓW -OSIEK NAD WISŁĄ – SĄSIECZNO – ZIMNY ZDRÓJ – 

CZERNIKOWO – MAZOWSZE Z ODGAŁĘZIENIEM DO OBROWA. 

OPIS Budowa ścieżek rowerowych, tras rowerowych 

na terenie Gminy Czernikowo wraz z połączeniem 

z sąsiednimi gminami. Gmina planuje wybudować do 

2020 roku 11,18 km ścieżek rowerowych w ramach 

zadania "Droga dla rowerów - Osiek nad Wisłą – 

Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z 

odgałęzieniem do Obrowa". 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Drogi gminne na terenie Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2017-2020 

KOSZTY REALIZACJI 1.000.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 POIiŚ 2014-2020, 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 długość wybudowanych/przebudowanych ścieżek 

rowerowych [km]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 8. UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO. 

OPIS Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające 

na celu utworzenie nowego przedszkola wraz 
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z infrastrukturą towarzyszącą z wykorzystaniem OZE. 

Realizacja projektu stworzy korzystne warunki 

do rozwoju Przedszkola Gminnego w Czernikowie 

zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz 

standardu, a także zwiększenie dostępności do opieki 

i edukacji najmłodszych dzieci w powiecie toruńskim 

uwzględniając obszary wiejskie. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Przedszkole w miejscowości Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2017-2020 

KOSZTY REALIZACJI 3.500.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość wybudowanej powierzchni [m3.]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 9. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO ZAKUP MOBILNEGO URZĄDZENIA 

DO MONITOROWANIA KANALIZACJI, BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU,  

ZDALNEGO STEROWANIA SYSTEMEM PRZEPOMPOWNI I TŁOCZNI, 

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI NR 3 UL. TARGOWA W MIEJSCOWOŚCI 

CZERNIKOWO. 

OPIS Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Czernikowo przewiduje, zwiększenie 

przepustowości oczyszczalni, budowie dwóch komór 

oczyszczania, modernizacji istniejących komór 

oczyszczania ścieków, modernizacji systemu 

napowietrzania, modernizacji systemu odwodnienia 

osadów, zakup sprzętu do wywozu odwodnionego 

osadu ściekowego oraz mobilnego urządzenia 
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do monitorowania sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem 

OZE. Ponadto przewiduje się modernizacje istniejących 

budynków gospodarczych wykonanie systemu 

monitoringu i zdalnego sterowania systemem pracy 

przepompowni i tłoczni a także modernizację 

przepompowni w miejscowości Czernikowo. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Oczyszczalnia ścieków Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 5.000.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 POIiŚ 2014-2020, 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość wybudowanej/przebudowanej powierzchni 

[m3.] 

 

TYTUŁ ZADANIA: 10. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA 

WODY W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO I OSÓWKA ORAZ MODERNIZACJA 

STUDNI GŁĘBINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OSÓWKA. 

OPIS Projekt swym zakresem obejmować będzie dwie 

miejscowości Czernikowo, Osówka. Zakres prac 

przewidzianych do realizacji na terenie stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Czernikowo obejmować będzie 

wymianę linii technologicznej do uzdatniania wody, 

budowę budynku technologicznego, odnowienie 

istniejących zbiorników retencyjnych i budowę nowego 

zbiornika, montaż automatyki sterującej procesami 

uzdatniania oraz pracy poszczególnych podzespołów 

tłocznych. W miejscowości Osówka zakres prac 

obejmować będzie budowę nowej studni głębinowej, 
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a także modernizację istniejącej. Ponadto planowana 

jest budowa nowego zbiornika retencyjnego oraz 

renowacja istniejącego, budowa nowej linii 

technologicznej do uzdatniania wody wraz z montażem 

automatyki sterującej, budowę budynku 

technologicznego z wykorzystaniem OZE. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Stacje Uzdatniania Wody Czernikowo i Osówka oraz 

Studnia Głębinowa Osówka 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 3.500.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 POIiŚ 2014-2020, 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość wybudowanej powierzchni [m3.]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 11. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. LICISZEWY 

WRAZ Z WYPOSAŻENIEM. 

OPIS 

 

Projekt zakłada przebudowę świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Liciszewy, utworzenie przestronnej sali 

z sanitariatami i zapleczem szatniowo-biurowym oraz 

zakup wyposażenia, w tym sprzętu energooszczędnego. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

GRUPA DOCELOWA Mieszkańcy Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 500.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA  środki PROW, RPO WK-P. 
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FINANSOWANIA 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość wybudowanej powierzchni [m3.]. 

 

 

TYTUŁ ZADANIA: 12. PRZEPROWADZENIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH 

W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. 

OPIS 

 

Przeprowadzenie audytów energetycznych 

w budynkach użyteczności publicznej w celu 

przeprowadzenia późniejszej termomodernizacji. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  

 

Przeprowadzenie audytów energetycznych 

w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 60.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość przeprowadzonych audytów energetycznych 

[szt.] 
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TYTUŁ ZADANIA: 13. WYMIANA OŚWIETLENIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ. 

OPIS Stopniowa wymiana oświetlenia na oświetlenie typu 

LED w budynkach użyteczności publicznej. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 100.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość zmodernizowanych lamp [szt.], 

 zmniejszenie emisji CO2 [t/rok], 

 ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

[MWh/rok]. 

 

 

TYTUŁ ZADANIA: 14. SZLAKI PAMIĘCI LOKALNEJ NA TERENIE GMINY 

CZERNIKOWO. 

OPIS Przewiduje się uporządkowanie i zagospodarowanie 

terenu wokół miejsc pamięci, utworzenie i oznakowanie 

szlaku z wykorzystaniem OZE, działania edukacyjne 

w postaci kampanii informacyjno-edukacyjnej. 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 

świadomości mieszkańców gminy Czernikowa i regionu 

na temat jego szczególnych wartości historycznych 

i kulturalnych. Dodatkowo, będzie to połączone 

z edukacją ekologiczną. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 
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OBIEKTY  Szklaki Pamięci lokalnej na terenie Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2017-2019 

KOSZTY REALIZACJI 500.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 POIiŚ 2014-2020, 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 PROW 2014-2020, 

 LIFE 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość powstałych szlków [szt.]. 

 

 

 

 

TYTUŁ ZADANIA: 15. REWITALIZACJA WIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. 

OPIS Celem projektu jest poprawa warunków życia 

mieszkańców oraz atrakcyjności estetycznej wsi 

poprzez podniesienie standardu infrastruktury 

rekreacyjnej, poprawę estetyki przestrzeni publicznej 

oraz bezpieczeństwa z wykorzystaniem OZE. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Przestrzeń publiczna wiejska na ternie Gminy 

Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 2.000.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 POIiŚ 2014-2020, 

 RPO woj. kujawsko-pomorskie, 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 
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 PROW 2014-2020. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 Ilość rewitalizowanych obiektów [szt.]. 

 

 

TYTUŁ ZADANIA: 16. EDUKACJA EKOLOGICZNA KSZTAŁTUJĄCA 

PROEKOLOGICZNE POSTAWY MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNIKOWO W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA. 

OPIS 

 

Realizacja projektu rozwiąże problem braku 

kompleksowego i jednolitego programu promującego 

właściwe zachowania społeczne, a także przyczyni się 

poszerzenia wiedzy i świadomości mieszkańców 

na temat środowiska naturalnego i wartości dziedzictwa 

przyrodniczego. Działania edukacyjne w postaci 

kampanii informacyjno-promocyjnej, realizowanej m.in. 

poprzez druk i rozprowadzenie folderów, publikacji 

i gadżetów promocyjnych, materiałów dydaktycznych dla 

nauczycieli, informacje na stronach internetowych 

i w lokalnej prasie, przygotowanie i organizacja zajęć 

dydaktycznych w szkołach, szkoleń dla mieszkańców. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie nieinwestycyjne 

GRUPA DOCELOWA Mieszkańcy Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 100.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość akcji promocyjnych [szt.]. 
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TYTUŁ ZADANIA: 17. AKCJE INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE DLA 

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY MAJĄCE NA CELU OSZCZĘDZANIE ENERGII. 

OPIS Akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników 

Urzędu Gminy mające na celu oszczędzanie energii. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie nieinwestycyjne 

GRUPA DOCELOWA Pracownicy Urzędu Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 10.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość akcji promocyjnych [szt.],  

 ilość szkoleń dla pracowników [szt.]. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 18. LEKCJE EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

DOTYCZĄCE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. 

OPIS 

 

Lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności energii oraz 

korzyści płynących z efektywnych energetycznie 

czynności w szkołach publicznych na godzinach 

wychowawczych. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie nieinwestycyjne 

GRUPA DOCELOWA  Dzieci i młodzież uczące się na terenie Gminy 

Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY Gmina Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 50.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość przeprowadzonych lekcji edukacyjnych [szt.] 
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TYTUŁ ZADANIA: 19. WYKORZYSTANIE OZE W GOSPODARSTWACH 

DOMOWYCH ORAZ BUDYNKACH USŁUGOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH – PUNKT 

KONSULTACYJNY W URZĘDZIE GMINY. 

OPIS 

 

Organizowanie punku konsultacyjnego w Urzędzie 

Gminy Czernikowo, gdzie będzie można uzyskać 

informację i poradę w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie nieinwestycyjne 

GRUPA DOCELOWA  

 

Mieszkańcy, przedsiębiorcy i inne podmioty działające 

na terenie Gminy Czernikowo 

KTO ODPOWIEDZIALNY 

 

Urząd Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

 

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 

 

W ramach działania Urzędu Gminy Czernikowo 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość instalacji OZE [szt.]. 

Źródło: Opracowanie własne z uwzględnieniem danych z Urzędu Gminy Czernikowo 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ 

zaplanowano również działania dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych 

podmiotów działających na terenie Gminy Czernikowo z zakresu gospodarki 

niskoemisyjnej. Należy podkreślić, iż jednostka samorządu terytorialnego nie 

ma bezpośredniego wpływu na zadania przez nich realizowane, gdyż może działać 

tylko w granicach prawa, które nie nakłada realizacji wszystkich proponowanych w 

niniejszym dokumencie działań proekologicznych, w tym oszczędności energii oraz 

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Niniejsze zadania przedstawia poniższe tabele. 

 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a1

23
 

Tabela 7 Szczegółowy opis zadań ze sfery indywidualnej mieszkańców, przedsiębiorców i 

innych podmiotów działając na terenie Gminy Czernikowo 

 

TYTUŁ ZADANIA: 20. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH, 

BUDYNKÓW USŁUGOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH. 

OPIS Termomodernizacja obiektów mieszkalnych, budynków 

usługowych i przemysłowych indywidualnie przez 

mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty działające 

na terenie Gminy Czernikowo. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Budynki mieszkalne, biurowe, usługowe, produkcyjne 

GRUPA DOCELOWA Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i inne podmioty działające 

na terenie Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI Ok. 20.000 zł. na jedną termomodernizację 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 liczba przeprowadzonych termomodernizacji 

[szt.] 

monitoring jest utrudniony, gdyż ani mieszkańcy 

ani przedsiębiorcy ani inne podmioty nie muszą 

takich informacji przekazywać do Gminy. 

TYTUŁ ZADANIA: 21. ZMIANA SYSTEMU ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W BUDYNKACH 

MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH, W TYM INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII. 

OPIS 

 

Zmiana systemu źródeł ogrzewania w budynkach 

mieszkalnych, w tym energooszczędne źródła odnawialne 

indywidualnie przez mieszkańców, przedsiębiorców i inne 

podmioty działające na terenie Gminy Czernikowo. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Budynki mieszkalne, biurowe, usługowe, produkcyjne 

GRUPA DOCELOWA Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i inne podmioty działające 
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na terenie Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI Ok. 15.000 zł. na jedną wymianę 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

 RPO WK-P 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 liczba zmienionych źródeł ogrzewania [szt.] 

monitoring jest utrudniony, gdyż ani mieszkańcy ani 

przedsiębiorcy ani inne podmioty nie muszą takich 

informacji przekazywać do Gminy. 

 

 

TYTUŁ ZADANIA: 22. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH. 

OPIS Docieplenie ścian, dachów, stropów, izolacja 

fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

modernizacja instalacji grzewczych, zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii i innych prac związanych 

z poprawą efektywności energetycznej. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Wielorodzinne budynki mieszkaniowe 

GRUPA DOCELOWA Mieszkańcy Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 5.000.000 zł. 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 środki RPO WK-P, 

 BGK – premia termomodernizacyjna. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 liczba przeprowadzonych termomodernizacji [szt.], 

 liczba przeprowadzonych remontów [szt.], 

 liczba przeprowadzonych dociepleń [szt.], 

 liczba wymienionych instalacji [szt.], 
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 ilość instalacji OZE [szt.]. 

monitoring jest utrudniony, gdyż ani mieszkańcy ani 

przedsiębiorcy ani inne podmioty nie muszą takich 

informacji przekazywać do Gminy. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 23. ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE. 

OPIS Zakup lub wymiana przez mieszkańców, przedsiębiorców 

inne podmioty działające na terenie Gminy Czernikowo 

urządzeń RTV, AGD i innych, które są energooszczędne. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Urządzenia RTV i AGD w budynkach mieszkalnych, 

usługowych i przemysłowych 

GRUPA DOCELOWA Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i inne podmioty działające 

na terenie Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI Ok. 1.000 zł. na jedną wymianę 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 liczba przeprowadzonych wymian [szt.], 

 liczba zakupionych urządzeń energooszczędnych 

[szt.]. 

monitoring jest utrudniony, gdyż ani mieszkańcy ani 

przedsiębiorcy ani inne podmioty nie muszą takich 

informacji przekazywać do Gminy. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 24. WYKORZYSTANIE OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, 

USŁUGOWYCH. 

OPIS Wykorzystanie OZE w gospodarstwach domowych 

i budynkach usługowych i przemysłowych indywidualnie 

przez mieszkańców, przedsiębiorców inne podmioty 

działające na terenie Gminy Czernikowo. 
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RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Budynki mieszkalne, usługowe, produkcyjne 

GRUPA DOCELOWA Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i inne podmioty działające 

na terenie Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI Ok. 20.000 zł. na jedną instalację 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

 RPO WK-P, 

 premia termomodernizacyjna BGK. 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 liczba zainstalowanych instalacji OZE [szt.], 

 zmniejszenie emisji CO2 [t/rok]. 

monitoring jest utrudniony, gdyż ani mieszkańcy ani 

przedsiębiorcy ani inne podmioty nie muszą takich 

informacji przekazywać do Gminy. 

 

TYTUŁ ZADANIA: 25. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO. 

OPIS Projekt będzie projektem dwuetapowym. I etap- polegać 

będzie na zaprojektowaniu odpowiednich urządzeń 

do oczyszczania nieczystości w zależności od warunków 

gruntowych oraz uzyskaniu stosownych zezwoleń. II etap- 

polegać będzie na wyborze wykonawcy i montażu 

przydomowych oczyszczalni ścieków, zagospodarowaniu 

terenu wraz z wykorzystaniem OZE. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Budynki mieszkalne, usługowe, produkcyjne. 

GRUPA DOCELOWA Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i inne podmioty działające 

na terenie Gminy Czernikowo. 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 3.000.000 zł 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA  środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 
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FINANSOWANIA  środki RPO WK-P, PROW 

 

WSKAŹNIK 

MONITOROWANIA 

 ilość wybudowanych oczyszczalni [szt.]. 

monitoring jest utrudniony, gdyż ani mieszkańcy ani 

przedsiębiorcy ani inne podmioty nie muszą takich 

informacji przekazywać do Gminy. 

 

Źródło: Opracowanie własne z uwzględnieniem danych z Urzędu Gminy Czernikowo 

 

Podczas zgłaszania uwag przez mieszkańców, przedsiębiorców i inne 

podmioty zainteresowane wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Czernikowo 2016-2020+ zgłoszono następujące zadania: 

 

Tabela 8 Zadania indywidualne 

TYTUŁ ZADANIA: 1. MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA  

Z WYKORZYSTANIEM OZE W BUDYNKU MIESZKALNYM. 

OPIS Modernizacja systemu ogrzewania w budynku 

mieszkalnym o powierzchni 300 m2, tj. wymiana źródła 

ciepła z kotła opalanego paliwem stałym na ekologiczną 

i nowoczesną pompę ciepła wraz z modernizacją instalacji 

CO. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Budynek mieszkalny ulica Szkolna 22 Czernikowo 

BENEFICJENT Duszyński Tomasz - mieszkaniec Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 75.000 zł 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

 środki RPO WK-P 

 

PRZEWIDYWANE Redukcja na poziomie 42% , tj. 10,3 Mg 
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OBNIŻENIE EMISJI CO2 

 

TYTUŁ ZADANIA: 2. MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z PRZYŁĄCZEM 

DO SIECI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM. 

OPIS Montaż instalacji fotowoltaicznej z przyłączem do sieci 

energetycznej w budynku mieszkalnym o powierzchni 300 

m2 (licznik działający w obie strony). Instalacja powinna 

mieć moc 3 kW. Szacowana uzyskana moc w ciągu roku 

z przedmiotowej instalacji powinna wynieść 2.850 kWh. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Budynek mieszkalny ulica Szkolna 22 Czernikowo 

BENEFICJENT Duszyński Tomasz - mieszkaniec Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 26.000 zł 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

 środki RPO WK-P 

 

PRZEWIDYWANE 

OBNIŻENIE EMISJI CO2 

Redukcja emisji CO2 3,2 Mg (wyliczono na podstawie 

porównania budynków tego samego rodzaju tj. domu 

zwykłego z domem energooszczędnym) 

 

TYTUŁ ZADANIA: 3. MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA  

Z WYKORZYSTANIEM OZE W BUDYNKU USŁUGOWYM. 

OPIS Modernizacja systemu ogrzewania w budynku usługowym 

(warsztat samochodowy) o powierzchni 250 m2,  

tj. wymiana źródła ciepła z kotła opalanego paliwem stałym 

na ekologiczną i nowoczesną pompę ciepła wraz  

z modernizacją instalacji CO. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Budynek usługowy (warsztat) ulica Szkolna 22 Czernikowo 

BENEFICJENT Auto Serwis Duszyński Tomasz – przedsiębiorstwo  
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na terenie Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 60.000 zł 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

 środki RPO WK-P 

 

PRZEWIDYWANE 

OBNIŻENIE EMISJI CO2 

Redukcja emisji CO2 3,4 Mg (wyliczono na podstawie 

porównania budynków tego samego rodzaju tj. domu 

zwykłego z domem energooszczędnym) 

 

TYTUŁ ZADANIA: 4. MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z PRZYŁĄCZEM 

DO SIECI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU USŁUGOWYM. 

OPIS Montaż instalacji fotowoltaicznej z przyłączem do sieci 

energetycznej w budynku usługowym (warsztat 

samochodowy) o powierzchni 250 m2 (licznik działający 

w obie strony). Instalacja powinna mieć moc 2,5 kW. 

Szacowana uzyskana moc w ciągu roku z przedmiotowej 

instalacji powinna wynieść 2.375 kWh. 

RODZAJ ZADANIA Zadanie inwestycyjne 

OBIEKTY  Budynek usługowy (warsztat) ulica Szkolna 22 Czernikowo 

BENEFICJENT Auto Serwis Duszyński Tomasz – przedsiębiorstwo  

na terenie Gminy Czernikowo 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  

Lata 2016-2020 

KOSZTY REALIZACJI 22.000 zł 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

 środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

 środki RPO WK-P 

 

PRZEWIDYWANE 

OBNIŻENIE EMISJI CO2 

Redukcja emisji CO2 2,7 Mg (wyliczono na podstawie 

porównania budynków tego samego rodzaju tj. domu 

zwykłego z domem energooszczędnym) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Mieszkańca i Przedsiębiorcy na terenie 

Gminy Czernikowo 
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14. Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Czernikowo 

14.1. Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Czernikowo 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ zawiera 

monitoring Planu działań z zakresu obniżenia emisji dwutlenku węgla. 

Monitoring to proces oceny, w jakim zakresie i na jakim etapie wdrażane 

są podjęte postanowienia i zobowiązania niniejszego dokumentu strategicznego 

gminy. Należy zaznaczyć iż, jest on elementem procesu analizy i zarządzania 

ryzykiem. 

Monitoring realizacji Planu działań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Czernikowo 2016-2020+ będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz ze źródeł zewnętrznych – zostało to omówione w rozdziale Źródła 

finansowania zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Prawidłowy monitoring musi mieć odpowiednio dobrane wskaźniki, które 

umożliwią bieżącą identyfikację potencjalnych zagrożeń, wprowadzanie korekt 

i aktualizacji oraz w sytuacjach nadzwyczajnych podjęcie działań dostosowawczych 

i naprawczych. Monitoring Planu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych 

i informacji o realizacji celów strategicznych niniejszego dokumentu. Poniższa tabela 

przedstawia główne wskaźniki zastosowane w niniejszym opracowaniu. 

 

Tabela 9 Wskaźniki monitoringu wdrażania działań w sferze użyteczności publicznej 

 

Wskaźnik 

 

Jednostka 

 

Poziom emisji dwutlenku węgla w Gminie Czernikowo 
 

Mg CO2/rok 

 

Wielkość emisji dwutlenku węgla w sektorze publicznym  

 

Mg CO2/rok 

 

Emisja dwutlenku węgla per capita  

 

Mg CO2/os 
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Poziom zużycia energii końcowej  

 

MWh/rok 

 

Całkowite zużycie energii w sektorze publicznym  

 

MWh/rok 

 

Zużycie energii końcowej per capita  

 

Mg CO2/os. 

 

Poziom zużycia energii wyprodukowanej z OZE 

 

% 

 

Zużycie energii z OZE w sektorze publicznym 

 

% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wskaźniki monitorowania zostały przyporządkowane do poszczególnych 

zadań w rozdziale Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Po realizacji w 100% Planu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 

wartości docelowe wskaźników monitorowania terenie Gminy Czernikowo będą 

przedstawiały się następująco: 

1. ilość wymienionych opraw świetlnych - docelowa wartość 370 sztuk, 
2. ilość zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej z użyciem OZE  

– docelowa wartość 7 sztuk, 
3. ilość zakupionych lub wymienionych urządzeń biurowych energooszczędnych 

użyteczności publicznej – docelowa wartość 25 sztuk, 
4. ilość zakupionego taboru gminnego energooszczędnego – docelowa wartość  

5 sztuk, 
5. długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg – docelowa wartość 25 

km,  
6. długość wybudowanych ścieżek rowerowych – wartość docelowa 11,18 km, 
7. ilość wybudowanych budynków energooszczędnych – wartość docelowa  

1 sztuk (Przedszkole Publiczne w miejscowości Czernikowo), 
8. ilość zmodernizowanych i rozbudowanych oczyszczalni ścieków wraz 

z przepompownią– wartość docelowa 1 sztuka, 
9. ilość rozbudowanych i modernizowanych stacji uzdatniania wody wraz 

ze studnią głębinową – wartość docelowa 2 sztuki, 
10.  ilość przeprowadzonych audytów energetycznych wartość docelowa 19 sztuk, 
11. ilość wymienionych opraw w budynkach użyteczności publicznej – wartość 

docelowa 1.200 sztuk, 
12.  ilość wybudowanych szlaków pamięci – wartość docelowa 5 sztuk, 
13.  ilość rewitalizowanych obiektów – wartość docelowa 15 sztuk, 
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14. ilość akcji promocyjnych rozpowszechniających dobre praktyki w aspekcie 
gospodarki niskoemisyjnej wśród społeczności lokalnej – docelowa wartość 
15 sztuk, 

15.  ilość akcji informacyjnych i szkoleniowych dla pracowników Urzędu Gminy 
mające na celu oszczędność energii –wartość docelowa 2 sztuki, 

16.  ilość lekcji edukacyjnych dla młodzieży – wartość docelowa 220 sztuk, 
17. ilość energooszczędnych i energochłonnych obiektów mieszkalnych, 

biurowych, wielorodzinnych i usługowych– wartość docelowa 2.250 sztuk, 
18.  ilość energooszczędnych i ekologicznych systemów ogrzewania – wartość 

docelowa 1.500 sztuk, 
19.  ilość zakupionego sprzętu gospodarstwa domowego energooszczędnego –

 wartość docelowa 1.000.000 sztuk, 
20. ilość energooszczędnych i energochłonnych obiektów mieszkalnych , 

biurowych, wielorodzinnych i usługowych  z wykorzystaniem OZE– wartość 
docelowa 900 sztuk, 

21.  ilość wybudowanych oczyszczalni przydomowych – wartość docelowa 
250 sztuk. 

 

Rekomenduje się, iż weryfikacja inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 

powinna być przeprowadzana co dwa lata i stanowić podstawę do opracowania 

raportu dla Wójta Gminy i Rady Gminy Czernikowo z podjętych działań. 

Dodatkowo, przedmiotowy dokument strategiczny powinien być aktualizowany 

co cztery lata.  

  



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

   

 

S
tr

on
a1

34
 

14.2. Źródła finansowania 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza kierunki rozwoju Gminy 

Czernikowo w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. W trakcie realizacji Planu działań, 

samorząd gminny może korzystać z różnych form finansowania. W  wyżej 

wymienionym Planie, działania inwestycyjne są bardzo kapitałochłonne i same środki 

własne Gminy są niewystarczające. W związku z tym jednostka samorządu 

terytorialnego powinna starać się pozyskać środki zewnętrzne. Możliwość 

finansowania działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej z zewnętrznych źródeł 

umożliwi realizację wszystkich zaplanowanych zadań w przedmiotowym dokumencie. 

Środki mogą być pozyskane z dostępnych funduszy krajowych i unijnych w postaci 

bezzwrotnych dotacji lub kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach.  

Poniżej zostały opisane możliwości z jakich Programów krajowych, 

regionalnych i innych środków zewnętrznych Gmina Czernikowo może pozyskać 

dodatkowe środki na zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 to program krajowy, 

zwany dalej POIiŚ. W przedmiotowym 

programie dofinansowanie można uzyskać 

na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska, dostosowaniem do zmian 

klimatu oraz zapewnienia możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa 

energetycznego w szerokim spektrum przedsięwzięć związanych z ochroną 

środowiska.  

POIiŚ 2014- 2020 daje wsparcie dla inwestycji określonych w poprzedniej 

perspektywie finansowej, gdyż jest kontynuacją Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Założenia przedmiotowego 

dokumentu spowodują wypełnienie założeń funkcjonujących dokumentów 

strategicznych: Strategii Rozwoju Kraju i strategii sektorowych. Głównym celem 
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programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej kraju dzięki rozwojowi 

infrastruktury technicznej z równoczesnym zapewnieniem ochrony stanu środowiska, 

spójności społecznej i terytorialnej dla wszystkich regionów Polski. Głównym celem 

POIiŚ jest „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 

środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”.  

Beneficjentami programu mogą być: podmioty publiczne (m.in. jednostki 

samorządu terytorialnego) i podmioty prywatne, zwłaszcza duże przedsiębiorstwa. 

Program jest finansowany z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

w następujących priorytetach wspiera gospodarkę niskoemisyjną: 

I Osi Priorytetowej 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 Osi Priorytetowej - 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, 
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 inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym UE 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, 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 Osi Priorytetowej - 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. 

IV Osi Priorytetowej – Infrastruktura Drogowa dla Miast 

 wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru 

transportu poprzez inwestycje w TEN-T, 

 zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z 

węzłami multimodalnymi. 

V Osi Priorytetowej – Rozwój Transportu Kolejowego w Polsce 

 wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru 

transportu poprzez inwestycje w TEN-T, 
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 rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i 

inteoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie 

działań służących zmniejszaniu hałasu.  
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VI Osi Priorytetowej - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

 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. 

VII Osi Priorytetowej - 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 Osi Priorytetowej – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego. 

IX Osi Priorytetowej - 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. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko  

– Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Główne celem programu jest 

zwiększenie konkurencyjności 

i innowacyjności województwa kujawsko-

pomorskiego oraz poprawa jakości życia jego 

mieszkańców. 

W ramach Programu skupiono się 

na następujących głównych priorytetach 

wspieranie działań przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju, wzrost wydajności 

sektora MŚP, zwiększenie wykorzystania miejskiego transportu publicznego, 
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poprawa ogólnej dostępności transportu, poprawa dostępu do opieki zdrowotnej, 

promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły 

roboczej, promowanie włączenia społecznego, inwestowanie w edukację, szkolenia 

zawodowe mające na celu poszerzenie umiejętności oraz kształcenie ustawiczne.  

Priorytety w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego odpowiedzialne za gospodarkę niskoemisyjną to III i IV zostały one 

opisane poniżej. 

III Osi Priorytetowej – Efektywność energetyczna i Gospodarka niskoemisyjna 

w regionie 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

we wszystkich sektorach: 

4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych  

 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 

z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, 

 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

 4e 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. 

IV Osi Priorytetowej – Region przyjazny środowisku 

Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem: 

 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 

zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski 

i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. 

 Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami: 

 6a 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, 
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 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie, 

 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego, 

 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona 

i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także 

poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 

 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w latach 2014-2020 (PROW) 

będzie przeznaczony na realizację 

wspólnotowej polityki rozwoju obszarów 

wiejskich w odniesieniu do celów 

strategii Europa 2020. Za gospodarkę 

niskoemisyjną będzie odpowiedzialny 

Priorytet 5 pt.: Wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną 

na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.  

Cele szczegółowe to: 

 poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie, 

 poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie 

spożywczym, 

 ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców 

nieżywnościowych dla celów biogospodarki, 

 redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa, 

 promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie. 

Finansowanie w ramach PROW będzie przyznawane w formie ryczałtu. 

Będzie ono jednorazowe za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż 
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rolne oraz dolesienie na terenach pokrytych samosiewem oraz ewentualnie ochronę 

poprzez ogrodzenie lub palikowanie tzw. wsparcie na zalesienie. W przypadku 

pielęgnowania i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie 

repelentów nowo założonych upraw leśnych, jak również terenów zalesionych w 

wyniku sukcesji naturalnej, tzw. premia pielęgnacyjna maksymalnie przez 5 lat. Zaś 

w przypadku pokrycia utraconych dochodów z działalności rolniczej, tzw. premia 

zalesieniowa wypłacana maksymalnie przez 12 lat. 

Wysokość ryczałtu jest uzależniona od szczegółowych kryteriów określonych 

wytycznymi zawartymi w PROW 2014-2020. Jednak, nie określono w nich kwot 

minimalnych, ani maksymalnych wartości projektu. Wprowadzono kryterium 

dotyczące maksymalnej powierzchni gruntu objętego pomocą, które wynosi na 

jednego beneficjenta nie więcej niż 20 ha. 

Dodatkowo, w priorytecie 2 oraz 3 w ramach działania pt.: Inwestycje w środki 

trwałe dofinansowane będą przedsiębiorstwa i gospodarstwa, w których efektem 

modernizacji będzie oszczędność wody, energii, wykorzystanie produktów 

ubocznych lub odpadowych, wykorzystanie OZE lub produkcja surowców 

odnawialnych do produkcji energii. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

 

Kolejnym źródłem pozyskiwania 

środków zewnętrznych oprócz Programów 

krajowych i regionalnych są środki krajowe, 

które można pozyskać z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

Dofinansowania w formie dotacji, pożyczki lub dopłaty do ceny wykupu 

obligacji pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej można otrzymać z następujących programów: 

 Gospodarka Ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych, 
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 Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, 

 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 Instalacje gospodarowania odpadami, 

 Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, 

 Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składników 

odpadów, 

 Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla 

środowiska, 

 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż 

kopalin i wód podziemnych, 

 Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin, 

 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów, 

 Monitoring środowiska, 

 Dostosowanie do zmian klimatu, 

 STOP SMOG - wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej 

 Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń, 

 Usuwanie odpadów wraz z remediacją powierzchni ziemi. 

Osoby fizyczne, tj. mieszkańcy oraz przedsiębiorcy również, mogą się 

ubiegać o zewnętrzne środki z NFOŚiGW z następujących programów: 

 Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, 

 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki, 

 Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

 Czyste Powietrze - dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych 

źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 

najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku, 
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 Mój Prąd - instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki 

prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji 

fotowoltaicznych (PV). 
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Program LIFE na lata 2014-2020 

 

Program LIFE pozwala na współfinansowanie 

działań z zakresu środowiska. Składa się on z dwóch 

części.  

W pierwszej części są dwa komponenty, 

tj. II i III, które dotyczą gospodarki niskoemisyjnej. 

Komponent II pt.: Polityka i zarządzanie w zakresie 

środowiska umożliwia uzyskanie wsparcia na realizację innowacyjnych lub 

demonstracyjnych projektów z zakresu: zapobiegania zmianom klimatycznym, 

ochrony zdrowia i polepszania jakości życia, ochrony wód, ochrony powietrza, 

ochrony gleb, ochrony przed hałasem, monitorowania lasów oraz ochrony przed 

pożarami, zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, jak 

również tworzenia, wdrażania i oceny polityk oraz prawa UE w zakresie ochrony 

środowiska. 

Komponent III pt.: Informacja i komunikacja pozwala na sfinansowanie działań 

nieinwestycyjnych, należą do nich projekty informacyjne i komunikacyjne, kampanii 

na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę 

najlepszych doświadczeń i praktyk. 

Dofinansowanie w części pierwszej udzielane będzie w formie pożyczki 

na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy - minimalna kwota pożyczki 

200.000 zł lub pożyczki na zachowanie płynności finansowej - minimalna kwota 

pożyczki 400.000 zł. 

Druga część dotyczy projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów 

Programu LIFE, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu 

działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

614/2007 , w tym projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. 

Dofinansowanie w części drugiej udzielane będzie w formie dotacji do 30% 

kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW 

i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych oraz 

pożyczki na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy - minimalna kwota 
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pożyczki 200.000 zł. lub pożyczki na zachowanie płynności finansowej - minimalna 

kwota pożyczki 400.000 zł.  

 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 

 

Fundusze EOG i norweskie to finansowy 

wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w 

zmniejszanie nierówności społeczno-

ekonomicznych w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym (EOG) oraz w umacnianie 

stosunków dwustronnych z państwami członkowskimi UE z Europy Środkowej i 

Wschodniej. Ponadto Fundusze przyczyniają się do umacniania fundamentalnych 

wartości europejskich takich jak demokracja, tolerancja i praworządność. 

 W programie środowiskowym funduszy można cyklicznie pozyskiwać środki 

zewnętrzne m.in. na poprawę efektywności energetycznej budynków szkolnych, 

działania szkół podnoszące świadomość w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 

dostosowywania się do nich, budowę/modernizację systemów grzewczych czy 

budowę źródeł ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej.  
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu 

 

Kolejnym źródłem pozyskiwania 

środków zewnętrznych są programy 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

gdzie można otrzymać wsparcie finansowe dla 

gminy w następujących obszarach: 

 Edukacja ekologiczna, 

 Gospodarka Wodna, 

 Monitoring, 

 Ochrona Powietrza  

– termomodernizacja i inne, 

 Ochrona powietrza i OZE, 

 Ochrona przed hałasem, 

 Ochrona przyrody, 

 Ochrona wód, 

 Ochrona ziemi, 

 Poważne awarie, 

 Eko Klimat 2020. 

 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów Banku 

Gospodarstwa Krajowego 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej 

BGK) udziela premii termomodernizacyjnej 

na realizację przedsięwzięć, których celem jest 

zmniejszenie zużycia energii na potrzeby 

ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 

w budynkach mieszkalnych, zbiorowego 

zamieszkania oraz budynkach stanowiących 
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własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez 

nie zadań publicznych. Dodatkowo te zadania muszą doprowadzić do redukcji 

kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do wyżej wskazanych budynków poprzez 

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z 

likwidacją lokalnego źródła ciepła. Omawiane działania mają na celu zmniejszenie 

strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je 

lokalnych źródłach ciepła. Ponadto, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii 

na źródła odnawialne lub, zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z 

obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. 

Wartość dofinansowania wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej niż 

16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych 

na podstawie audytu energetycznego. 

Beneficjentami premii termomodernizacyjnej z BGK mogą być właściciele lub 

zarządcy, tj. osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty 

mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, budynków 

mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności 

publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego 

i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci 

ciepłowniczej i lokalnego źródła ciepła. 

Na dzień sporządzania niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie 

wszystkie konkursy w perspektywie budżetowania 2014-2020 są jeszcze dostępne, 

w związku z tym jednostki samorządu terytorialnego wraz z mieszkańcami 

i przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi na terenie gminy Czernikowo powinny śledzić zewnętrzne możliwości 

finansowania zadań proponowanych w przedmiotowym dokumencie. 
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14.3. Efekt ekologiczny i ekonomiczny wdrażania PGN  
 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 

ma przyczynić się do uzyskania efektu ekologicznego i efektu ekonomicznego. Efekt 

ekologiczny to czyste powietrze na terenie gminy, tj. z niską emisją dwutlenku węgla. 

Osiągnięcie go jest możliwe dzięki redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększenie 

udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii 

elektrycznej i cieplnej. Zaś efekt ekonomiczny to realne oszczędności w budżecie 

samorządu lokalnego oraz mieszkańców i przedsiębiorców gminy Czernikowo 

wynikające z wykorzystania technologii energooszczędnych oraz wprowadzenie 

odnawialnych źródeł energii.  

Gmina Czernikowo na podstawie inwentaryzacji dwutlenku węgla zaplanowała 

Plan działań na terenie swojej gminy, aby osiągnąć następujące wskaźniki w 2020 

roku w stosunku do przyjętego roku bazowego 2014: 

 wskaźnik redukcji emisji CO2 powinien wynosić 21,66%, 

 wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej powinien wynosić 12,22%, 

 wskaźnik wzrostu udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych 

powinien wynosić 33,90%. 

 

Tabela 10 Planowana redukcja emisji CO2 dla Gminy Czernikowo 

 

Źródło: Opracowanie własne

Redukcja emisji CO2 dla Gminy 
Czernikowo

38.417,50 Mg - 2014 
rok

30.094,65 - 2020 rok

Redukcja 

o 

21,66% 
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Rysunek 39 Planowana oszczędność energii finalnej na terenie Gminy Czernikowo 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 40 Planowany wzrost udziału OZE na terenie Gminy Czernikowo 

 

 Źródło: Opracowanie własne 

  

Redukcja energii końcowej dla Gminy 
Czernikowo

129.736,10 Mg - 2014 rok

113.883,83 - 2020 rok

16.768,30 MWh 
- 2014 rok

22.452,81 MWh
- 2020 rok

Redukcja 

o 

12,22% 

Wzrost  

o  

33,90% 

Wzrost udziału OZE  

w energii finalnej  

na terenie Gminy 

Czernikowo 
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14.4 Zarządzanie Planem  

 

Wdrażanie i realizacja strategii przedstawionej w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo jest zobowiązaniem władz gminy. Nie tylko 

samorząd odpowiada za efekty i realizacje opisanych działań w rozdziale Plan 

działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej Gminy Czernikowo 2020. Niezbędna jest 

współpraca z różnymi podmiotami. Należą do nich między innymi mieszkańcy gminy, 

a także wszystkie podmioty działające na jej terenie, np. przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe.  

Jednakże, to Urząd Gminy powinien odpowiednio koordynować wszystkie 

działania. Rekomenduje się, iż powinno się  wyznaczyć w strukturach gminy 

koordynatora do realizacji zadań wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Koordynator powinien mieć możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane 

decyzje w zakresie lokalnej gospodarki niskoemisyjnej. Gmina może także 

posługiwać się zewnętrznymi podmiotami w realizacji zadań służących obniżeniu 

emisji dwutlenku węgla, należą do nich np. firmy consultingowe.  

Plan działań wskazany w niniejszym dokumencie powinien być uwzględniony 

we wszystkich dokumentach na szczeblu gminnym. Należą do nich: dokumenty 

strategiczne i planistyczne, wewnętrzne instrukcje i inne regulacje na szczeblu 

lokalnym. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo 2016-2020+ 

rekomenduje się by był aktualizowany co cztery lata, co pozwoli na dopasowanie 

realnych potrzeb mieszkańców gminy do przedmiotowego dokumentu 

strategicznego. 

Urząd Gminy, na podstawie analizy mierników i wskaźników, będzie mógł  

w formie Uchwały Rady Gminy aktualizować niniejszy Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Taka możliwość wskazuje na właściwość Planu jako dokumentu 

otwartego na wykorzystanie nowych możliwości, które mogą pojawić się w 

przyszłości oraz nieskończonego, który może ewoluować w zakresie Planu działań 

na który miedzy innymi ma wpływ pozyskanie przez Gminę środków pieniężnych ze 

źródeł zewnętrznych. 
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