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Streszczenie   

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego zadaniem jest 

uporządkowanie działań podejmowanych przez gminę w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, 

przyczyniających się do osiągnięcia celów określonych w Strategii Europa 2020, czyli: 

 poprawa efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 w stosunku do roku 1990; 

 zmniejszenie do roku 2020 o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku 

1990; 

 zwiększenie do 15% udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia 

energii. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kościan (PGN) to dokument składający się 

z szesnastu rozdziałów. Jego struktura jest zgodna z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w zakresie przygotowywania tego 

rodzaju dokumentów. Opracowanie obejmuje cały obszar gminy Kościan o powierzchni 202,3 

km2. Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpisują się w założenia planów, programów i 

dokumentów strategicznych na szczeblu europejskim, krajowym, wojewódzkim i lokalnym. W 

tworzeniu dokumentu udział wzięły jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy 

nieruchomości oraz podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii. Najważniejszym 

elementem planu jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii. 

Podczas opracowania dokumentu dokonano analizy następujących sektorów: 

 budynki użyteczności publicznej; 

 budynki mieszkalne wielo- i jednorodzinne; 

 oświetlenie uliczne; 

 transport. 

Inwentaryzacje przeprowadzono dla roku 1990 oraz 2015. Z danych zebranych podczas 

ankietyzacji wynika, że gmina Kościan zredukowała zużycie energii finalnej o 62% w 2015 

roku w stosunku do roku 1990. We wszystkich analizowanych sektorach łącznie nastąpiła 

redukcja emisji CO2 o 47% na przestrzeni badanych lat. Problemowym obszarem w zakresie 

ograniczenia niskiej emisji jest sektor transportowy, w którym nastąpił wzrost emisji CO2 o 

88%. Było to spowodowane wzrastającą liczbą pojazdów w całej Polsce na przestrzeni lat 1990 
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– 2015. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji określono obszary problemowe, które 

wpływają na kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej.   

Założono, że od 2015 do 2020 roku gmina Kościan będzie osiągała następujące rezultaty 

w zakresie gospodarki niskoemisyjnej:  

 redukcja zużycia energii finalnej o 4% rocznie; 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych o 2% rocznie; 

 wyposażenie 10% budynków użyteczności publicznej w mikroinstalacje OZE.   

Elementem pomocniczym w zakresie monitorowania zaplanowanych celów będą 

wskaźniki ich realizacji. W ramach wyżej wymienionych obszarów zaplanowano działania 

inwestycyjne przyczyniające się do ograniczenia zapotrzebowania na energię oraz redukcji 

emisji CO2 na terenie gminy Kościan. Realizację zadań infrastrukturalnych wspiera szereg 

działań nieinwestycyjnych w zakresie promowania gospodarki niskoemisyjnej, planowania 

przestrzennego, zamówień publicznych oraz strategii komunikacji. Zaplanowane do realizacji 

inwestycje przedstawiono w kartach działań oraz w harmonogramie realizacji projektów, gdzie 

zawarto informacje w zakresie rodzaju planowanych przedsięwzięć, lat realizacji, szacowanych 

kosztów, efektów ekologicznych, wskaźników i celów szczegółowych wyznaczonych w PGN 

wpisujących się w rodzaj inwestycji oraz możliwe źródła finansowania. W dokumencie 

przedstawiono także aspekty organizacyjne, system monitoringu i oceny oraz możliwe źródła 

finansowania zaplanowanych do realizacji inwestycji. Wyróżniono wśród nich środki 

przewidziane w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020, 

Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  
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Cele strategiczne, operacyjne oraz wskaźniki ich realizacji 

Podczas wyznaczania głównych celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano 

analizy zaplanowanych do realizacji zadań. Gmina Kościan powinna przyczynić się do 

osiągnięcia celów zawartych w pakiecie klimatyczno – energetycznym poprzez działania 

zmierzające do redukcji emisji CO2, zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej z OZE 

oraz redukcji zużycia energii finalnej. Istotnym aspektem jest także poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie gminy. Wyznaczając cele niniejszego dokumentu należało 

uwzględnić trudności w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej. Osiągnięcie 

zaplanowanych celów będzie możliwe pod warunkiem ścisłej współpracy władz gminy 

z innymi zaangażowanymi podmiotami.  

 

 

 

 

 

 

C
e
le

 s
tr

a
te

g
ic

z
n
e

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 
2% rocznie od 2015 do 2020 roku 

Wyposażenie 10% budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Kościan w 

mikroinstalacje OZE do 2020 roku

Redukcja zużycia energii finalnej o 4% 
rocznie od 2015 do 2020 roku



 

         PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIAN  str. 7 
 

Wskaźniki realizacji celów strategicznych 

1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 2% rocznie od 2015 do 2020 roku 

 

Cel został wyznaczony na podstawie informacji zebranych podczas tworzenia bazy 

inwentaryzacji emisji (BEI). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że od 1990 do 2015 roku 

gmina Kościan zredukowała emisję CO2 o 47% (9554,52 t CO2), czyli około 1,88% rocznie 

(382,18 t CO2). Zaplanowano, że od 2015 do 2020 roku gmina zredukuje emisję gazów 

cieplarnianych do atmosfery o 11% (1156,77 t CO2) czyli 2,2% rocznie (231,35 t CO2). Należy 

uwzględnić, że gmina nie ma wpływu na działania pozostałych interesariuszy, dlatego 

określając cel strategiczny przyjęto, że gmina będzie redukowała emisję gazów cieplarnianych 

o 2% rocznie (210,32 t CO2) od 2015 do 2020 roku.  

 

2. Wyposażenie 10% budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kościan w 

mikroinstalacje OZE 

 

Cel określono na podstawie zaplanowanych do realizacji inwestycji w zakresie montażu 

ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Na etapie projektowania 

dokumentu nie jest możliwe oszacowanie ilości energii wytworzonej przez planowane 

mikroinstalacje OZE, gdyż nieznane są dane dotyczące rodzaju oraz parametrów wszystkich 

instalacji. Określono, że do 2020 roku gmina wyposaży 10% budynków użyteczności 

publicznej w instalacje OZE. W bazie inwentaryzacji emisji zgromadzono informacje na temat 

42 obiektów użyteczności publicznej, gmina planuje wyposażyć 7 z nich w instalacje OZE. 

Zaplanowano, że energia wytworzona przez instalacje będzie stanowiła 20% energii 

wykorzystanej w budynku. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że montaż mikroinstalacji 

OZE przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej w budynkach użyteczności 

publicznej o 2445,4 GJ od 2015 do 2020 roku (489,08 GJ/a). W ramach tego działania, nastąpi 

także redukcja emisji CO2 o 141,67 t (28,33 t CO2/a od 2015 do 2020 roku).  

 

3. Redukcja zużycia energii finalnej o 4% rocznie od 2015 do 2020 roku 

 

Cel wyznaczono na podstawie informacji zawartych w BEI. Założenia celu w zakresie 

redukcji zużycia energii finalnej oparto na metodyce, którą wykorzystano podczas obliczeń 

wykonywanych dla informacji zebranych z roku 2015. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, 
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że gmina Kościan w 2015 r. ograniczyła zużycie energii finalnej o 62% (114069,3 GJ) 

w stosunku do roku 1990. Należy wskazać, że gmina nie ma wpływu na działania innych 

interesariuszy, dlatego nie wszystkie inwestycje zaproponowane przez zewnętrzne podmioty 

muszą zostać zrealizowane. Założono, że od 2015 do 2020 roku gmina Kościan zredukuje 

zużycie energii finalnej o 27% (31015,00 GJ) czyli 5,4% rocznie (6203 GJ/a). Określono cel 

dotyczący redukcji zużycia energii finalnej od 2015 do 2020 na poziomie 4% rocznie (4594, 

81 GJ/a).  

Na podstawie powyższych opisów przygotowano zestawienie, w którym zawarto 

informacje dotyczące wartości liczbowej i procentowej celów zaplanowanych do realizacji do 

2020 roku.  

Tab. 1 Zestawienie wskaźników realizacji celów strategicznych wyznaczonych do 2020 roku 

Zaplanowany do realizacji 

cel strategiczny do 2020 

roku 

Wskaźnik realizacji celu 

strategicznego od 2015 do 

2020 roku [-] 

Wskaźnik realizacji celu 

strategicznego od 2015 do 

2020 roku [%] 

Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych o 2% rocznie 

od 2015 do 2020 roku 

1051,6 t CO2 10% 

Wyposażenie 10% 

budynków użyteczności 

publicznej na terenie gminy 

Kościan w mikroinstalacje 

OZE 

2445,4 GJ 141,67 t CO2 

Zaplanowano, że energia 

wytworzona przez instalacje 

OZE będzie stanowiła 20% 

energii wykorzystanej w 

budynku. 

Redukcja zużycia energii 

finalnej o 4% rocznie od 

2015 do 2020 roku 

22974,05 GJ 20% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z powyższej tabeli wynika, że podjęcie działań zaplanowanych w niniejszym 

dokumencie wpłynie pozytywnie na stan środowiska. Gmina Kościan poprzez planowane 

inwestycje przyczyni się także do realizacji założeń pakietu klimatyczno – energetycznego. 

Brak działań w zakresie między innymi termomodernizacji budynków, montażu instalacji OZE 
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czy budowy ścieżek rowerowych spowodowałoby pogorszenie stanu powietrza 

atmosferycznego, a co za tym idzie wszystkich komponentów środowiska.  

Cele operacyjne 

Określono cele operacyjne i szczegółowe, które wpisują się w założenia celów 

strategicznych.  

 

  

Cele szczegółowe 

Cel operacyjny 1: Zrównoważony i proekologiczny rozwój gminy Kościan 

Cel został ukierunkowany na realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Założono, że 

przyczynią się do tego przede wszystkim działania nieinwestycyjne. Realizacja zaplanowanych 

w dokumencie inwestycji musi być zintegrowana z działaniami miękkimi. Rozpoczęcie działań 

edukacyjnych i promocyjnych przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Zaplanowano 

następujące cele szczegółowe: 

1.1 Działania promujące inwestycje w mikroinstalacje OZE wśród lokalnej 

społeczności; 

Zrównoważony i 
proekologiczny 
rozwój gminy 

Kościan

Wzrost 
wykorzystania 
odnawialnych 
źródeł energii

Realizacja zadań 
zmierzających do 
redukcji emisji 

gazów 
cieplarnianych i 
zużycia energii
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1.2 Podjęcie działań edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, dotyczących 

gospodarki niskoemisyjnej; 

1.3 Działania edukacyjne i informacyjne (kampanie, ulotki, plakaty) przyczyniające się 

do ograniczenia niskiej emisji; 

1.4 Wprowadzenie zasady niskoemisyjności przy wydawaniu decyzji 

administracyjnych oraz podczas udzielania zamówień publicznych; 

1.5 Działania promujące ograniczenie korzystania z pojazdów silnikowych na rzecz 

rozwoju transportu rowerowego. 

Cel operacyjny 2: Realizacja zadań zmierzających do redukcji emisji CO2 i zużycia 

energii 

Cel dotyczy przede wszystkim ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii na terenie 

gminy poprzez między innymi poprawę efektywności energetycznej budynków. Dużym 

wyzwaniem jest także zmniejszenie emisyjności transportu poprzez budowę i przebudowę 

ścieżek rowerowych. Brak dobrze rozwiniętej sieci infrastruktury rowerowej spowodował 

zwiększenie emisji CO2 pochodzącej z tego sektora, dlatego inwestycje w tym zakresie wpłyną 

na kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy.   

2.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 

2.2 Termomodernizacja budynków wielorodzinnych; 

2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych; 

2.4 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

Cel operacyjny 3: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Powyższy cel dotyczy zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

wpisuje się także w założenia pakietu klimatyczno – energetycznego. Realizacja tego celu 

wiąże się ze zmniejszeniem emisyjności, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności 

energetycznej obiektów zlokalizowanych na terenie gminy. Przyczynić się do tego może 

wykorzystanie instalacji OZE zarówno w budynkach użyteczności publicznej, budynkach 

mieszkalnych oraz budynkach usługowych. Należy także podjąć działania promocyjne 

i edukacyjne wśród mieszkańców oraz podmiotów prywatnych wspierające rozwój energetyki 

odnawialnej. 

3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie 

gminy; 
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3.2 Wspieranie rozwoju wykorzystania biomasy do celów energetycznych na terenie 

gminy; 

3.3 Prowadzenie kampanii zachęcających mieszkańców i przedsiębiorców do 

inwestycji w OZE. 

Dokumenty strategiczne stanowiące podstawę do opracowania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kościan został opracowany zgodnie 

z założeniami dokumentów strategicznych obowiązujących na poziomie międzynarodowym, 

unijnym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Działania zaplanowane w sporządzonym 

PGN służą między innymi realizacji celów zawartych w opisanych poniżej dokumentach. 

Najważniejszym opracowaniem w zakresie ograniczenia nasilania się zjawiska 

globalnego ocieplenia, powstałym na poziomie internacjonalnym, jest Ramowa konwencja 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCC). Dokument ten został 

sporządzony 9 maja 1992 roku w Nowym Jorku i przyjęty przez 192 kraje. Konwencja określa 

zasady, którymi powinny kierować się państwa w celu osiągnięcia bezpiecznych poziomów 

emisji gazów cieplarnianych w atmosferze, niepowodujących zmian szkodliwych dla 

środowiska. 

Na konferencji w Kioto 11 grudnia 1997 roku przyjęto nowe uzgodnienie określone jako 

Protokół z Kioto. Ten dokument, uzupełniający Ramową Konwencję Klimatyczną UNFCC, 

zawiera normy dotyczące obniżenia emisji gazów cieplarnianych i opis działania 

proponowanych mechanizmów rynkowych, mających wspomóc osiągnięcie wyznaczonych 

celów: 

 Handel Emisjami (ET – Emissions Trading); 

 Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM - Clean Development Mechanism); 

 Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (JI - Joint Implementation). 

Kraje ratyfikujące postanowienia Protokołu z Kioto zobowiązały się do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych do 2012 roku o 5,2% w stosunku do roku bazowego z 1990 roku. 

Za kluczowy dokument strategiczny na poziomie unijnym uznaje się „Europa 2020 – 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu”. Strategia stanowi odpowiedź na kryzys gospodarczy, jednocześnie uwzględnia 
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nowe wyzwania związane z procesem globalizacji oraz rosnącą potrzebą racjonalnego 

wykorzystania surowców.  W celu osiągnięcia powyższych założeń opracowano trzy 

podstawowe, powiązane ze sobą priorytety: wzrost inteligentny, zrównoważony rozwój oraz 

wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. W zakresie zmian klimatu i zrównoważonego 

wykorzystania energii przyjęto następujące założenia: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu emisji z roku 

1990; 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii o 20%; 

 poprawa efektywności energetycznej o 20%. 

 

Zadania zaplanowane do realizacji w PGN przyczynią się do osiągnięcia ww. założeń w 

zakresie zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii.  Cele wyznaczone w PGN 

są spójne z założeniami zawartymi w Strategii.  

Polska zobowiązała się również do realizacji celów zawartych w Pakiecie klimatyczno 

– energetycznym, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisji gazów 

cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych technologii energetycznych, 

a także poprawy efektywności energetycznej. Spełnienie tych założeń, które są spójne z 

głównymi celami Strategii „Europa 2020”, pozwoli nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, lecz również wesprze wzrost gospodarczy z uwzględnieniem troski o 

stan środowiska przyrodniczego.  

Propozycje długoterminowych celów unijnej polityki energetycznej zostały zawarte 

w opracowywanych przez Komisję Europejską dokumentach - Zielonych Księgach, do których 

należą między innymi: 

 Zielona Księga: W kierunku europejskiej strategii na rzecz zabezpieczenia dostaw 

energii z 2000 roku; 

 Zielona Księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej 

mniejszym nakładem środków z 2005 roku; 

 Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej 

i bezpiecznej energii z 2006 roku; 

 Zielona Księga: Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. 
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Powyższe dokumenty przedstawiają możliwości rozwiązania aktualnych problemów, 

z którymi zmaga się europejska energetyka, wskazując jednocześnie konieczność zachowania 

dbałości o środowisko. 

Zielone Księgi stanowią podstawę do opracowania Białych Ksiąg zawierających 

propozycje dotyczące działań UE w konkretnej dziedzinie. Dokumentem, który zawiera 

postanowienia dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, jest 

Biała Księga Transportu 2050. Założone cele strategiczne mają przyczynić się do redukcji 

emisji gazów cieplarnianych o 60% do roku 2050 przy równoczesnym rozwoju sektora 

transportu i wspieraniu mobilności. Wśród opracowanych koncepcji wymienia się między 

innymi: zmniejszenie liczby pojazdów samochodowych oraz zwiększenie wykorzystania 

transportu wodnego, kolejowego i zbiorowego. Zadania zaplanowane do realizacji w PGN 

przyczynią się do osiągnięcia ww. założeń w zakresie transportu.  Cele wyznaczone w PGN są 

spójne z założeniami zawartymi w ww. Księgach. 

Ważnymi opracowaniami na szczeblu unijnym są również dyrektywy, które państwa 

członkowskie powinny zaimplementować do prawa krajowego. Dyrektywą dotyczącą 

zagadnienia efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych jest 

Dyrektywa nr 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności 

energetycznej. Wskazuje ona środki, które pozwolą na osiągnięcie 20-procentowej poprawy 

efektywności energetycznej do roku 2020. Dyrektywa obliguje do umożliwienia wszystkim 

końcowym odbiorcom energii dostęp do audytów energetycznych.  

W ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z dnia 19 

maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wyznaczono nowe 

standardy energetyczne budynków i jego elementów. Dokument wskazuje na konieczność 

poprawy charakterystyki energetycznej obiektów, realizowanej poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

stosowanie materiałów o dobrych właściwościach izolacyjnych oraz wybór odpowiednich 

nośników energii. 

 Istotnym dokumentem na poziomie unijnym jest także Dyrektywa Clean Air For 

Europe. Dyrektywa ta ustala dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza oraz zobowiązuje 

państwa członkowskie do ciągłej kontroli poziomów emisji związków szkodliwych dla 

środowiska.  
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Konieczność wspierania rozwoju instalacji wykorzystujących niekonwencjonalne 

nośniki energii została podkreślona w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Dokument zwraca uwagę na potrzebę ciągłego wspierania rozwoju 

alternatywnych technologii energetycznych, mających przyczynić się do zmniejszenia emisji 

związków szkodliwych dla środowiska. Działania te mają przyczynić się do zmniejszenia 

zużycia tradycyjnych nośników energii, takich jak: węgiel, gaz ziemny czy też ropa naftowa, 

których spalanie powoduje przedostawanie się do atmosfery szkodliwych związków i pyłów. 

Cele wyznaczone w PGN są spójne z założeniami powyższych dyrektyw. 

 Analizując dokumenty szczebla ogólnopolskiego, cele dotyczące ochrony klimatu 

zostały zawarte w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętym 

przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. W ramach zmniejszenia energochłonności 

procesów zachodzących w polskiej gospodarce zaproponowano poniższe działania: 

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii; 

 zwiększenie efektywności energetycznej; 

 poprawę i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; 

 zapobieganie powstawaniu oraz poprawę efektywności gospodarowania odpadami; 

 promocję nowych wzorów konsumpcji. 

Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym są często tworzone w oparciu o treść 

dokumentów międzynarodowych i unijnych. Do takich opracowań należy między innymi 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. W celu osiągnięcia wymogów nałożonych przez UE, 

proponowane są działania wspierające zmiany w polskiej gospodarce, zwłaszcza w takich 

sektorach jak: transport, budownictwo oraz gospodarka odpadami. 

Opracowaniem odnoszącym się do Strategii Rozwoju Kraju 2020 jest Strategia 

Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Zakłada ona osiągnięcie do 

2030 roku głównego celu, jakim jest zrównoważony rozwój sektora transportowego.  

W Strategii zamieszczono propozycje działań mające przyczynić się do osiągnięcia 

wyznaczonego celu: 

 upowszechnianie nowych form mobilności społeczeństwa; 

 promocja ruchu rowerowego i pieszego; 

 zwiększenie wykorzystania publicznego transportu miejskiego i kolejowego. 
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Przepisy związane z polityką energetyczną państwa zostały przedstawione w Ustawie z 

dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.). 

Wspomniany akt prawny wskazuje na konieczność podejmowania działań w zakresie ochrony 

powietrza, między innymi poprzez rozwój nowych technologii energetycznych, przyjaznych 

dla środowiska.  

Zapisy dotyczące rozwoju instalacji opierających się na alternatywnych nośnikach 

energii zostały zamieszczone w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz.U. z 2015 poz. 478 ze zm.). Jedną z kwestii poruszanych w Ustawie jest 

wytwarzanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych przez tzw. prosumentów (osoby fizyczne 

nieprowadzące działalności gospodarczej) poprzez wykorzystanie mikroinstalacji. Zakup 

i montaż takich instalacji będzie wspierany między innymi ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Regulacje prawne w dziedzinie budownictwa zawarte są w następujących aktach 

prawnych: 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

(Dz.U. 2014 poz. 1200) – ustawa obliguje do tworzenia świadectw charakterystyki 

energetycznej budynków oraz wprowadza zasady kontroli systemu ogrzewania 

i klimatyzacji w budynkach; 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. nr 

94, poz. 551 ze zm.) – akt ustanawia krajowe cele w zakresie oszczędności energii do 

roku 2016. Zgodnie z Ustawą, oszczędność ma wynosić minimum 9% średniego 

krajowego zużycia w ciągu roku z lat 2001–2005; 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

(Dz.U. 2014 poz. 712 j.t.) – w swoim zakresie obejmuje zasady przyznawania  

dofinansowań z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 

Najważniejszym aktem prawnym w aspekcie ochrony środowiska jest Ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672). Dokument ten implementuje 

normy zamieszczone w Dyrektywie Clean Air For Europe. W Ustawie określono dozwolony 

poziom zanieczyszczeń powietrza. W sytuacji jego przekroczenia, należy stosować się do 

zaleceń zawartych w programach ochrony powietrza. 
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Na poziomie ogólnopolskim obowiązuje również Krajowy Program Ochrony 

Powietrza. Głównym celem tego dokumentu jest poprawa jakości powietrza na terenie kraju, 

w szczególności na obszarach, w których zostały przekroczone standardy emisyjne. 

W Programie za jeden z kluczowych problemów uznano emisję pyłów zawieszonych PM10, 

PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. W celu rozwiązania problemów zaproponowano rozwiązania 

techniczne, finansowe i organizacyjne. Polityka ochrony powietrza koordynowana będzie za 

pomocą Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, która zrzesza organy 

rządowe i samorządowe. 

Dokumentem obowiązującym na szczeblu regionalnym jest Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Do najważniejszych celów Strategii w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej zakwalifikowano: 

 eliminację niskiej emisji; 

 promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów drogowych; 

 optymalizację gospodarowania energią;  

 rozwój produkcji i wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym budowę 

nowych instalacji energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.  

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie regionalnym powstał 

Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012–2015. 

Opracowanie to określa strategię działań do roku 2015 z perspektywą do roku 2023. Rozwój 

gospodarki województwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju umożliwi zachowanie 

cennych zasobów przyrodniczych oraz poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Jednym z głównych problemów w 

zakresie ochrony atmosfery jest niska emisja. Do zwiększonej emisji związków szkodliwych 

dla środowiska przyczyniają się: 

 małe kotłownie i indywidualne paleniska domowe o niskiej sprawności;  

 spalanie odpadów w indywidualnych paleniskach domowych;  

 znaczne straty energii cieplnej powodowane niezadowalającym stanem technicznym 

budynków; 

 emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia 

ruchu samochodowego przy niedostatecznej przepustowości układów drogowych. 
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Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kościan są spójne z założeniami 

Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa 

Wielkopolskiego. Jest to dokument określający najważniejsze cele i kierunki rozwoju 

transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego. Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan wpisuje się w kierunki działań wskazane w ww. 

dokumencie, jakim są: rozwój transportu zbiorowego oraz integracja różnego rodzaju środków 

transportu. W dokumencie wskazano na konieczność wymiany przestarzałego taboru z uwagi 

na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i emisji zanieczyszczeń emitowanych 

przez silniki spalinowe.  

Kolejnym dokumentem, w cele którego wpisuje się niniejszy dokument, jest 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, zatwierdzony przez 

Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku. Za najważniejsze priorytety inwestycyjne uznano:  

 wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej (w tym 

w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym); 

 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich (w tym wspierania zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu). 

Cele wyznaczone w dokumencie jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej są spójne 

z celami wyznaczonymi w ww. dokumentach na szczeblu wojewódzkim.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kościan nawiązuje również do 

dokumentów na poziomie lokalnym, między innymi do Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan. Głównym celem dokumentu jest 

podnoszenie jakości życia mieszkańców i poziomu funkcjonowania gminy, poprzez 

postępowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celami szczegółowymi 

wpisanymi w zakres Studium jest wspieranie działań dotyczących środowiska, komunikacji 

oraz infrastruktury komunalnej. 

Opracowywany dokument wpisuje się w kierunki działań zawarte w Strategii Rozwoju 

Gminy Kościan na lata 2015–2020. Jednym z celów operacyjnych Strategii jest poprawa 

warunków życia mieszkańców, a celem szczegółowym – rozwój infrastruktury technicznej i 
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społecznej. Zamieszczone w dokumencie działania wskazują na konieczność poprawy stanu 

dróg gminnych, rozwój ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, a także potrzebę 

kształtowania nowej przestrzeni publicznej z uwzględnieniem dbałości o środowisko 

przyrodnicze (budowa chodników, parkingów, oświetlenia, terenów zielonych i alejek 

spacerowych). 

Realizacja celów zawartych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Kościan na lata 2014 –2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018–2021 przyczyni się 

do polepszenia stanu atmosfery na terenie gminy. Do najistotniejszych celów w zakresie 

społeczno-gospodarczego rozwoju i ochrony środowiska zaliczono między innymi racjonalne 

użytkowanie zasobów naturalnych oraz ochronę powietrza. Wyznaczone działania skupiające 

się również na zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej, wzroście udziału 

odnawialnych instalacji energetycznych, redukcji emisji gazów i pyłów. Wyznaczone w 

dokumencie działania mają przyczynić się do wyeliminowania zjawiska niskiej emisji na 

terenie gminy Kościan. 

Cele wyznaczone w dokumencie jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej są spójne 

z celami wyznaczonymi w ww. dokumentach na szczeblu gminnym.  
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Ogólna charakterystyka gminy Kościan 

Lokalizacja 

Gmina Kościan jest gminą wiejską, położoną w południowo – zachodniej części 

województwa wielkopolskiego, w centrum powiatu kościańskiego. W linii prostej oddalona 

jest od Poznania o ok. 40 km, a od Wrocławia - 120 km. 

 

 
 

 

Rys. 1 Położenie gminy Kościan w odniesieniu do kraju, województwa i powiatu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gminy.pl 
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Sąsiaduje z następującymi gminami: 

 Czempiń – na północnym wschodzie (powiat kościański); 

 Krzywiń – na południowym wschodzie (powiat kościański); 

 Śmigiel – na południowym zachodzie (powiat kościański); 

 Kamieniec – na zachodzie (powiat grodziski); 

 Stęszew – na północy (powiat poznański); 

 miasto Kościan (powiat kościański). 

 

Siedziba władz gminy znajduje się w budynku Urzędu Gminy zlokalizowanym 

w Kościanie, czyli poza jej granicami administracyjnymi. Miasto Kościan stanowi odrębną 

jednostkę samorządu terytorialnego, dlatego zakres Planu go nie obejmuje.  

Powierzchnia gminy wynosi 202,3 km2. Obszar wiejski tworzy 37 wsi sołeckich oraz 6 

przysiółków.  

 

Uwarunkowania przyrodnicze 

 

Struktura użytkowania gruntów 

Gmina Kościan położona jest w obrębie rozległych równin o niskiej lesistości 

poprzedzielanych pasami zadrzewień śródpolnych. Poniższy wykres przedstawia strukturę 

wykorzystania gruntów w gminie Kościan. 

 

 

Rys. 2. Struktura użytkowania gruntów w gminie Kościan 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
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Teren gminy charakteryzuje się krajobrazem rolniczym ze względu na dominacje 

użytków rolnych, stanowiących ponad 80% powierzchni gruntów. Sprzyjają temu gleby 

o wysokiej przydatności rolniczej. Gleby na terenie gminy Kościan kwalifikują się do średnich 

i niskich klas bonitacyjnych. Dominują III i IV klasy gleb należące do kompleksu żytniego 

bardzo dobrego i dobrego – stanowią one ok. 65% powierzchni gruntów ornych. Większość 

gleb użytków rolnych wykazuje odczyn kwaśny, lekko kwaśny bądź też neutralny. Gmina 

charakteryzuje się niskim zalesieniem - lasy stanowią około 12% powierzchni gruntów. 

Rozmieszczenie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych jest nierównomierne, co dodatkowo 

utrudnia zapewnienie odpowiedniej ochrony gleb przed erozją wietrzną.  

 

Surowce mineralne 

Na terenie gminy Kościan występują złoża węgla brunatnego, jednak ze względu na 

postępującą degradację środowiska i trudności w procesie wydobywania zaniechano dalszej 

eksploatacji kopalin. W miejscowości Kokorzyn udokumentowano występowanie złóż gazu 

ziemnego. Jedno ze złóż zlokalizowane jest w południowej części gminy pomiędzy 

Kokorzynem a Gryżyną, a kolejne w północno – zachodniej części (Bonikowo). W 2002 roku 

rozpoczęto eksploatacje gazu ziemnego, którego złoża występują na terenie gminy Kościan. W 

miejscowości Kokorzyn działa KGZ Kościan – Brońsko.  

 

Wody powierzchniowe 

Na sieć wód powierzchniowych gminy Kościan składają się naturalne cieki wodne oraz 

rozbudowany system kanałów i rowów. Główną osią hydrologiczną gminy jest Kościański 

Kanał Obry. W dalszej części rozdziela się on na Południowy Kanał Obry oraz Kanał Mosiński. 

Na terenie gminy występują dwa małe zbiorniki wodne. Sztuczny zbiornik retencyjny Wonieść 

zlokalizowany na terenie gminy Śmigiel wyznacza granicę z gminą Kościan.  

 

Powietrze atmosferyczne 

Gmina Kościan została zaklasyfikowana do strefy wielkopolskiej w zakresie 

prowadzenia pomiarów jakości powietrza. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące jakości 

powietrza w aspekcie ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. 
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Klasyfikacja strefy w aspekcie ochrony zdrowia 

W wyniku badań jakości powietrza w aspekcie ochrony zdrowia przeprowadzanych 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu za rok 2015 dla strefy 

wielkopolskiej uzyskano następujące wyniki. 

 

Tab. 2  Ocena jakości powietrza w aspekcie ochrony zdrowia dla strefy wielkopolskiej 

Źródło: http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska 

 

Na terenie strefy wielkopolskiej nie zaobserwowano przekroczenia dopuszczalnych 

wartości stężeń zanieczyszczeń (klasa A) wśród substancji takich jak: NO2, SO2, CO, C6H6, As, 

Cd, Ni, Pb, O3. Jedynie wartości zanieczyszczeń powietrza pyłem PM2.5, PM10 oraz 

benzo(a)pirenem były wyższe niż dopuszczalne powiększone o margines tolerancji (klasa C). 

W przypadku poziomu docelowego dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy A. Odnosząc 

otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy 

D2. 

 

Klasyfikacja strefy w aspekcie ochrony roślin 

Analogiczną ocenę jakości powietrza przeprowadzono w aspekcie ochrony roślin.  

 
Tab. 3  Ocena jakości powietrza w aspekcie ochrony roślin dla strefy wielkopolskiej 

 

Nazwa strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

SO2 NOx O3 

wielkopolska A A A 

Źródło: http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska 

 

Nazwa strefy Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

 NO2 SO2 CO C6H6 pył PM2.5 pył PM10 BaP As Cd Ni Pb O3 

wielkopolska A A A A C C C A A A A A 

http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska
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Wartości substancji SO2, NOx i O3, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

i poziomu docelowego w roku 2014 zaklasyfikowały powiat kościański, a tym samym gminę 

Kościan do klasy A.  

 

Przyroda wraz z formami jej ochrony 

Gmina Kościan usytuowana jest na Wielkim Łęgu Obrzańskim w Dolinie Kanałów 

Obrzańskich o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Na pobliski krajobraz składają się rozległe 

równiny o niskiej lesistości z mało korzystnymi warunkami wodnymi. Obszarami i obiektami 

prawnie chronionymi na terenie gminy są: 

 

 Obszar chronionego krajobrazu 

Krzywińsko – Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z zadrzewieniem gen. 

Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna Góra obejmuje Pojezierze 

Krzywińskie, Pojezierze Dolskie, Dolinę Rowu Polskiego i Rowu Śląskiego. Celem powstania 

tego obszaru było zachowanie i ochrona terenów o cechach środowiska zbliżonych do 

naturalnego oraz zapewnienie społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku 

i turystyki w oparciu o walory krajobrazowe. Najcenniejszą częścią tego obszaru są kompleksy 

łąkowo – torfowiskowe, w których występują: kukułka krwista, goździk okazały oraz grążele 

żółte i białe. Ponadto teren ten odznacza się bogatą formą rzeźby polodowcowej. 

 

 Park krajobrazowy 

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego mieści się nie tylko na terenie 

gminy Kościan, lecz także gmin: Krzywiń, Czempiń i Śrem. Głównym celem jego utworzenia 

jest realizacja nowoczesnego rolnictwa ekologicznego zapoczątkowanego przez Dezyderego 

Chłapowskiego oraz ochrona unikatowego w skali kraju krajobrazu rolniczego z siecią 

zadrzewień śródpolnych. Powierzchnia parku wynosi 17 323,21 ha.  

 

 Pomniki przyrody 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 21 pomników przyrody, w tym pojedyncze drzewa, oraz 

aleja drzew. 

 Obszary NATURA 2000 

W południowej części gminy Kościan znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - 

Zbiornik Wonieść (PLB300005). Zajmuje powierzchnię 2802,13 ha. Obszar obejmuje 
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zbiornik retencyjny, którego powierzchnia wynosi 777 ha. Swoim zasięgiem obejmuje pięć 

byłych jezior: Drzeczkowskie, Witosławskie, Wojnowickie, Jezierzyckie i Wonieskie. Jego 

podstawową funkcją jest retencja wody dla potrzeb rolnictwa i ochrona przeciwpowodziowa. 

Obszar ustanowiono ze względu na występowanie 26 cennych gatunków z I Dyrektywy Ptasiej 

oraz 10 z Polskiej Czerwonej Księgi (m. in. rybitwa białowąsa, podgorzałka, bączek zwyczajny, 

gęś gęgawa). Ponadto Zbiornik Wonieść jest jednym z ważniejszych w Wielkopolsce ostoi 

ptaków wodno – błotnych. 

W zachodniej części gminy Kościan zlokalizowany jest Specjalny Obszar Ochrony 

Ptaków - Wielki Łęg Obrzański (PLB300004) położony między drogą nr 308 łączącą Kościan 

z Grodziskiem Wielkopolskim i nr 322 łączącą Wolsztyn z Wschową. Jego powierzchnia 

wynosi 23 431,11 ha. Obszar ten obejmuje najszerszą cześć doliny środkowej Obry, w której 

przeważają łąki, bagna, lasy zalewowe oraz mieszane.  

 

 Użytki ekologiczne 

Użytki ekologiczne obejmują przede wszystkim parki dworskie, zadrzewienia o szczególnych 

walorach przyrodniczych oraz łąki. Głównym celem ich tworzenia jest objęcie ochroną 

niewielkich powierzchniowo obiektów, które są cenne pod względem przyrodniczym. Na 

terenie gminy Kościan szczególną ochroną objęto zespół pałacowo – parkowy w Turwi. 

Neogotycki pałac został wybudowany w drugiej połowie XVII wieku, a na terenie otaczającego 

go parku angielskiego znajdują się pomniki dębowe. Zespół został wpisany do Kanonu 

Krajoznawczego Polski.   

 

Ludność 

Według danych Urzędu Gminy Kościan za rok 2015 teren gminy Kościan 

zamieszkiwało łącznie 15 979 mieszkańców.  
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Rys. 3 Liczba mieszkańców gminy Kościan w latach 2012 -2015 

Źródło: Urząd Gminy Kościan 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba ludności zamieszkującej teren gminy 

systematycznie się zwiększała.  

 

Gospodarka 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się znaczny rozwój gospodarczy na terenie 

gminy Kościan. Oprócz wysoko rozwiniętego rolnictwa i eksploatowanej kopalni gazu 

ziemnego w Kokorzynie, obszar jest atrakcyjnym miejscem zarówno dla turystów, jak 

i potencjalnych inwestorów. Zgodnie z danymi GUS, na terenie gminy Kościan w roku 2015 

zarejestrowanych było 1291 podmiotów gospodarczych. Większość z nich (98%) należała do 

sektora prywatnego.  

 

Największe podmioty gospodarcze 

Na terenie gminy – w Kokorzynie znajduje się kopalnia i magazyn gazu ziemnego, która 

należy do głównych pracodawców na tym obszarze. Oprócz nich do większych podmiotów 

gospodarczych należą:  

 Stacja Hodowli Roślin DANKO w Choryni;  

 Zakład produkcji podłoża pieczarkowego KOMPOSTPAL Sp. z o.o. Sp.k. w 

Spytkówkach; 

 Zakład produkcji folii KOMPOSTPAL Sp. z o.o. Sp.k. w Racocie; 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AKWIZYTOR" sp. z o.o. w Bonikowie;  
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 Eko Płyta Sp. z o.o. w Kiełczewie;  

 Creaton Polska - zakład produkcyjny Widziszewo; 

 Stadnina Koni “RACOT” Sp. z o.o. w Racocie;  

 Piekarnia-Ciastkarnia Maria i Paweł Walenciak w Kiełczewie; 

 Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. w Turwi; 

 Tartak Bogdan Michalski Racot; 

 CDRL S.A w Pianowie; 

 OBRAKO Sp. z o.o. w Kurzej Górze; 

 Lomania Polsko – Francuska Sp. z o.o. w Szczodrowie;  

 Rolko Polsko – Francuska Sp. z o.o. w Kiełczewie. 

 

Infrastruktura techniczna 

 

Kanalizacja 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 111,50 km i jest wciąż 

rozbudowywana w celu kompletnego zagospodarowania ścieków bytowych. Z sieci 

kanalizacyjnej korzysta 73,5% (stan na 31.12.2015 r.) mieszkańców. Na terenie gminy 

funkcjonują 164 przydomowe oczyszczalnie oraz 4 oczyszczalnie ścieków. 

 

Wodociągi 

Gmina Kościan jest zwodociągowana w 99,9%. Wszystkie miejscowości w gminie 

Kościan są zaopatrywane w wodę z systemów wodociągowych, na które składają się: studnie 

głębinowe, stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe. W gminie funkcjonuje sześć ujęć 

zaopatrzenia ludności w wodę (Katarzynin, Mikoszki, Nowy Dębiec, Widziszewo, Wławie, 

Stare Oborzyska), są one administrowane przez gminę. Stacje uzdatniania wody wyposażone 

w zbiorniki retencyjne zlokalizowane są w Katarzyninie, Starych Oborzyskach, Mikoszkach i 

Widziszewie. Na terenie gminy działa 8 wodociągów komunalnych oraz 3 wodociągi 

zakładowe.  

 

Komunikacja 

Sieć drogową na terenie gminy tworzą:  

 droga krajowa nr 5 (Świecie – Lubawka) – długość na terenie gminy – 12,62 km;  

 droga wojewódzka nr 308 (relacja Kunowo – Nowy Tomyśl) – 20,88 km; 
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 drogi powiatowe – 95,15 km; 

 drogi gminne – 90,17 km.  

Analizując stan infrastruktury drogowej na terenie gminy, należy wskazać, że nie 

wszystkie drogi gminne są utwardzone.  

Na terenie gminy zlokalizowanych jest około 14,5 km ścieżek rowerowych. 

W poniższych tabelach zawarto informacje dotyczące ich lokalizacji oraz długości na 

poszczególnych odcinkach.  

Tab. 4 Informacje w zakresie ścieżek rowerowych, których zarządcą jest gmina Kościan 

Lokalizacja Długość [km] 

Nowy Dębiec ul. Główna 0,71 

Kościan - Racot 3,60 

Kiełczewo 0,47 

Pianowo - Stare Oborzyska 1,67 

SUMA 6,45 

Źródło: Urząd Gminy Kościan 

Tab. 5 Informacje w zakresie ścieżek rowerowych, których zarządcą jest powiat kościański 

Lokalizacja Długość [km] 

Racot - Gryżyna 2,50 

Gryżyna - Nowy Dębiec 3,79 

Racot - Stary Lubosz 1,40 

Widziszewo 0,41 

SUMA 8,10 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Przez gminę przebiega magistrala kolejowa, która łączy Poznań z Wrocławiem. Sieć 

kolejowa w znacznym stopniu ułatwia mieszkańcom komunikację z miejscowościami 

oddalonymi od gminy. Analizując obciążenie trasy kolejowej na badanym terenie ustalono, że 

pociągi kursują tam średnio co godzinę. Ponadto na terenie gminy zlokalizowana jest linia 

kolejowa relacji Gostyń - Grodzisk Wielkopolski, która została wyłączona z transportu 

kolejowego w latach 1989 – 1991.   

 Obsługą połączeń autobusowych na terenie gminy zajmuje się PKS Leszno Sp. z o.o. 

Głównymi kierunkami komunikacji są trasy:  

 

 Kościan – Leszno;  

 Kościan – Poznań;  

 Kościan – Gostyń;  

 Kościan – Grodzisk Wielkopolski.  
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Mieszkańcy mają trudności w zakresie korzystania z autobusowej komunikacji 

publicznej, ponieważ z roku na rok liczba połączeń jest redukowana.   

 

Gospodarka odpadami 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie gminy Kościan zajmuje się 

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”, który obok gminy 

Kościan zrzesza również 19 innych wielkopolskich gmin. Mieszkańcy gminy mają możliwość 

wyboru sposobu zbierania odpadów – w sposób selektywny lub nieselektywny. Na terenie 

analizowanego obszaru – w miejscowości Bonikowo został utworzony Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, z którego odpady są transportowane do zakładu recyklingu w 

Piotrowie Pierwszym.  

 

Mieszkalnictwo 

Z analizy zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Kościan wynika, że nastąpił 

wzrost liczby budynków mieszkalnych o 11,5% w okresie od 2009 do 2015 roku. Największy 

przyrost miał miejsce w 2011 r. Zasoby budynków mieszkalnych w tym okresie zwiększyły się 

o 811 budynków w porównaniu z rokiem 2010. W gminie znajdują się 3304 budynki 

mieszkalne (dane GUS, stan na 31.12.2015 r.). 

 

Rys. 4 Liczba budynków mieszkalnych na terenie gminy Kościan 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Infrastruktura energetyczna i zużycie nośników energii 

Energia elektryczna 

Dostarczaniem energii elektrycznej na terenie gminy Kościan zajmuje się Enea 

Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. (stacja 

transformatorowa w Widziszewie) oraz PKP Energetyka. 

Gmina Kościan zasilana jest z GPZ Kościan, który jest wyposażony w dwa 

transformatory 110/15 kV o mocy 25 MVA. GPZ Kościan zasilany jest trzema liniami 110 kV 

relacji:  

 Stęszew – Kościan; 

 Śmigiel – Kościan; 

 Czempiń – Kościan. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie linii elektroenergetycznych WN, SN, nn. 

Tab. 6. Zestawienie linii elektroenergetycznych WN, Sn, nn zlokalizowanych w gminie Kościan 

LP 2015 

Gmina Kościan 

napowietrzne kablowe 

[km] 

1 WN-110 kV 12,5 0 

2 SN-15 kV 165,7 64,9 

3 nn-0,4 kV 181,8 101,2 

Źródło: Enea Operator Sp. z o.o. 

 

W gminie Kościan znajdują się 122 stacje transformatorowe. Ich nazwa, adres oraz typ 

zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Tab. 7 Wykaz stacji transformatorowych i ich lokalizacja 

LP NAZWA ADRES TYP 

1 Kurzagóra Kurzagóra ul. Długa WSTt20/315 

2 Lubosz Nowy Lubosz N., ul. Kościańska WSTt20/315 

3 Kiełczewo Kiełczewo  WSTt20/315 

4 Nacław Nacław  WSTt20/315 

5 Kiełczewo Kiełczewo ul. Podgórna STSa20/250 

6 Oborzyska Stare Oborzyska Stare WSTt20/315 

7 Racot Racot ul. Szkolna WSTt20/316 

8 Kurowo Kurowo ul. Parkowa STSa20/250 

9 Kobylniki Kobylniki ul. Kościańska STSa20/251 

10 Choryń Choryń - wieś STSa20/252 

11 Racot Racot Hydrofornia ul. Kościańska WSTt20/400 
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LP NAZWA ADRES TYP 

12 Turew Turew  STSa20/250 

13 Widziszewo Widziszewo ul. Lipowa STSa20/251 

14 Mikoszki Mikoszki SKR STSa20/252 

15 Gryżyna Gryżyna PGR STSa20/253 

16 Sierakowo Sierakowo STSa20/100 

17 Ponin Ponin Gospodarstwo STSa20/250 

18 Nowe Oborzyska Nowe Oborzyska UK1700-23 

19 Katarzynin Katarzynin Wieś STSp20/400 

20 Łagiewniki Łagiewniki Wieś STSa20/250 

21 Darnowo Darnowo Wieś STSpb20/250 

22 Spytkówki Spytkówki Folwark STSa20/250 

23 Gryżyna Gryżyna Wieś STSp20/250 

24 Witkówki Witkówki Wieś SB2J 

25 Wławie Wławie  STSb20/250 

26 Szczodrowo Szczodrowo  WSTt20/315 

27 Kokorzyn Kokorzyn  STSa20/100 

28 Polesie Polesie  SB2A 

29 Krzan Krzan  ŻH15 

30 Kawczyn Kawczyn  ŻH15b 

31 Betkowo Betkowo  STSa20/250 

32 Dębiec Nowy Dębiec Nowy Ośrodek STSa20/250 

33 Roszkowo Roszkowo  STSp20/250 

34 Kiełczewo Kiełczewo  WSTt20/315 

35 Januszewo Januszewo  ŻH15b 

36 Widziszewo Widziszewo  STSa20/250 

37 Nielęgowo Nielęgowo  STSa20/100 

38 Bonikowo Bonikowo Wieś WSTt20/315 

39 Pelikan Pelikan "B" STSa20/250 

40 Widziszewo PW GPZ Widziszewo  STSR20/400 

41 Racot Racot Lecznica STSa20/250 

42 Wyskoć Wyskoć Wieś ŻH15b 

43 Kurowo Kurowo RSP STSa20/250 

44 Turew Turew "C" RSP ŻH15b 

45 Kiełczewo Kiełczewo ul. Kościańska UK1700-23 

46 Sepno Sepno Deszczownia ŻH15 

47 Wyskoć Mała Wyskoć Mała STSR20/400 

48 Wyskoć Mała Wyskoć Mała STSR20/400 

49 Choryń Choryń SKR ŻH15b 

50 Pelikan Pelikan  ŻH15b 

51 Mikoszki Mikoszki "B" STSa20/250 

52 Lubosz Stary Lubosz Stary, ul. Długa STSa20/251 

53 Lubosz Stary Lubosz Stary "A", ul. Leśna STSR20/400 

54 Lubosz Nowy Lubosz Nowy PKS ŻH15b 

55 Dębiec Nowy Dębiec Nowy RSP STSR20/400 

56 Sepienko Sepienko  STSR20/400 

57 Granecznik Granecznik ŻH15 

58 Osiek Osiek RSP ŻH15b 

59 Osiek Osiek Wieś STSR20/250 

60 Kokorzyn Kokorzyn RSP ŻH15b 

61 Nielęgowo Nielęgowo  STSa20/250 

62 Oborzyska Stare Oborzyska Stare STSp20/250 
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LP NAZWA ADRES TYP 

63 Szczodrowo Szczodrowo RSP ŻH15b 

64 Pianowo Pianowo RSP WSTt20/315 

65 Oborzyska Nowe Oborzyska Nowe STSR20/400 

66 Kurzagóra Kurzagóra  STSa20/250 

67 Bonikowo Bonikowo REDP STSp20/400 

68 Dębiec Nowy Ośrod. Wypoczynkowy STSa20/250 

69 Czarkowo Czarkowo MBM STSa20/250 

70 Racot Racot ul. Wodna STSR20/400 

71 Bonikowo Bonikowo  UK1700-28 

72 Struga Łagowska Struga Łagowska STSp20/250 

73 Racot Osiedle 2000 MBST15/630 

74 Kiełczewo ul. Ogrodowa STSpb20/250 

75 Dębiec Nowy Ośrodek wczasowy STSa20/100 

76 Wyskoć Wyskoć  STSp20/250 

77 Kiełczewo Kiełczewo - Polna STSR20/250 

78 Kiełczewo Coccodrillo STSR20/250 

79 Gryżyna Gryżyna  STSR20/400 

80 Bonikowo Bonikowo  STSR20/250 

81 Bonikowo Bonikowo  UK1700-23 

82 Nowy Lubosz Nowy Lubosz STNKo20/400 

83 Nowy Lubosz Nowy Lubosz UK1700-28 

84 Nielęgowo Nielęgowo  UK1700-23 

85 Pianowo Pianowo  UK1700-23 

86 Nowy Lubosz Nowy Lubosz UK1700-23 

87 Stary Lubosz Wiatrakowa UK1700-23 

88 Spytkówki Spytkówki "B" STSa20/100 

89 Spytkówki Spytkówki "C" STSa20/100 

90 Nacław Nacław  STSa20/100 

91 Czarkowo Czarkowo ul. Nacławska STSa20/100 

92 Kiełczewo Kiełczewo RSP STSa20/250 

93 Kokorzyn Kokorzyn ul. Kościańska STSa20/100 

94 Pelikan Pelikan  STSa20/250 

95 Racot Racot Pawilon WSTt20/400 

96 Choryń Choryń Oczyszczalnia WSTt20/400 

97 Kobylniki Kobylniki  STSa20/100 

98 Katarzynin Katarzynin Hydrofornia STSa20/250 

99 Racot Racot Leśniczówka STSa20/250 

100 Betkowo Betkowo STSa20/100 

101 Bonikowo Bonikowo PKP STSa20/250 

102 Widziszewo Widziszewo Wieś STSa20/250 

103 Widziszewo Widziszewo Wieś STSa20/100 

104 Oborzyska Stare Oborzyska Stare BLOK STSa20/250 

105 Racot Racot Poczta STSa20/250 

106 Ponin Ponin ul. Kobylnicka STSa20/250 

107 Ponin Ponin ul. Widziszewska STSa20/250 

108 Łagiewniki Łagiewniki  STSa20/250 

109 Oborzyska Stare Oborzyska Stare, ul. Polna STSa20/250 

110 Oborzyska Stare Oborzyska Stare, Oczyszczalnia STSa20/100 

111 Lubosz Nowy Lubosz Nowy, os. Reja STSp20/250 

112 Lubosz Stary Lubosz Stary STSp20/250 

113 Wławie Wławie "A" STSb20/250 
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LP NAZWA ADRES TYP 

114 Wławie Wławie "C" STSb20/250 

115 Kokorzyn Kokorzyn ul. Szkolna STSp20/250 

116 Lubosz Nowy Lubosz Nowy STSpb20/250 

117 Katarzynin Katarzynin ul. Kościańska PKS STSpb20/250 

118 Widziszewo Widziszewo  STSp20/250 

119 Turew Turew ul. Szkolna STSp20/250 

120 Turew Turew ul. Szkolna STSp20/250 

121 Turew Turew ul. Parkowa STSp20/250 

122 Wyskoć Wyskoć "B" STSR20/250 

Źródło: Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Zarządca infrastruktury energetycznej na terenie gminy Kościan planuje szereg zadań 

w zakresie modernizacji oraz przyłączenia nowych odbiorców. Zaplanowane do realizacji 

zadania przedstawiono w poniższych tabelach.  

 

Tab. 8  Lista projektów inwestycyjnych związanych z przyłączeniem nowych odbiorców w III 

grupie przyłączeniowej 

Nazwa/rodzaj projektu 

inwestycyjnego 

Moc przyłączeniowa(po 

realizacji inwestycji) [kW] 

- 500 

- 350 

- 22 

- 600 

- 350 

Przyłączenie odbiorców III grupy – brak 

wydanych warunków przyłączeniowych 
548 

 Źródło: Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Przedstawione powyżej inwestycje będą realizowane w ramach III grupy 

przyłączeniowej. Zgodnie z taryfą operatora są to podmioty, których urządzenia, instalacje 

i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz 

niższym niż 110 kV.  
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Tab. 9  Lista projektów inwestycyjnych związanych z przyłączeniem nowych odbiorców w IV – 

VI grupie przyłączeniowej 

Nazwa/rodzaj projektu 

inwestycyjnego 

Moc przyłączeniowa(po 

realizacji inwestycji) [kW] 

w tym zwiększenie 

mocy 

przyłączeniowej 

[kW] 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy-wydane warunki 

przyłączeniowe 

735 67 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy- brak wydanych warunków 

przyłączeniowych do 31.12.2013 

524 324 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy- brak wydanych warunków 

przyłączeniowych od 01.01.2014 do 

31.12.2014 

561 347 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy- brak wydanych warunków 

przyłączeniowych od 01.01.2015 do 

31.12.2015 614 380 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy- brak wydanych warunków 

przyłączeniowych od 01.01.2016 do 

31.12.2016 609 377 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy- brak wydanych warunków 

przyłączeniowych od 01.01.2017 do 

31.12.2017 542 335 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy- brak wydanych warunków 

przyłączeniowych od 01.01.2018 do 

31.12.2018 260 161 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy- brak wydanych warunków 

przyłączeniowych od 01.01.2019 81 50 

Przyłączanie odbiorców IV-VI 

grupy- brak wydanych warunków 

przyłączeniowych 418 38 

Źródło: Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Realizacja zaplanowanych zadań będzie dotyczyła trzech grup przyłączeniowych:  

 

 grupa IV – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane 

bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz 

mocy przyłączeniowej większej  niż  40  kW  lub  prądzie  znamionowym  

zabezpieczenia  przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63A;  
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 grupa V – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane 

bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz 

mocy przyłączeniowej nie  większej niż  40  kW  i  prądzie  znamionowym  

zabezpieczenia  przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A; 

 grupa  VI – podmioty, których  urządzenia,  instalacje  i  sieci  są  przyłączane  

do  sieci poprzez  tymczasowe  przyłącze,  które  będzie  na  zasadach  

określonych  w  umowie o przyłączenie zastąpione przyłączem docelowym lub 

podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas 

określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok. 

 

Oświetlenie uliczne 

Na terenie gminy Kościan zlokalizowane są 1182 punkty oświetleniowe. Najwięcej 

z nich (981 szt.) to wysokoprężne lampy sodowe o mocy 100W.  W obrębie gminy znajduje się 

także 201 lamp ledowych o mocy 55W. Wysokoprężne lampy sodowe świeciły 5294 h w ciągu 

roku, natomiast lampy ledowe – 3117 h. Roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie 

ulic w 2015 roku wynosiło 553 MWh. Jeden punkt oświetleniowy zużywał około 0,47 MWh 

rocznie.  

 

Odnawialne źródła energii  

Na terenie gminy Kościan brak jest przyłączonych do sieci energetycznej odnawialnych 

źródeł energii. Mimo tego, ze względu na korzystne położenie oraz potencjał rolniczy gmina 

posiada wysokie możliwości rozwoju w tym kierunku.  

 

Energia biomasy 

Ze względu na potencjał oraz rolnicze użytkowanie gruntów gminy Kościan, należy 

uwzględnić możliwość wykorzystania tego odnawialnego źródła energii. Gmina może w tym 

celu wykorzystać między innymi produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, osady 

pochodzące z oczyszczalni ścieków oraz odpady biodegradowalne. 

 

Energia słoneczna 

Potencjał dotyczący wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest 

wysoki, ze względu na położenie gminy Kościan. Usłonecznienie na tym obszarze waha się 
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w granicach od 1600 – 1700 h rocznie. Należy uwzględnić możliwość wykorzystania instalacji 

fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych.  

 

Rys. 5 Średnie usłonecznienie w Polsce w 2013 roku 

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Energia wiatrowa 

Na poniższej mapie przedstawiono informacje w zakresie stref energetycznych wiatru 

w Polsce.  Gmina Kościan ze względu na swoje położenie posiada wybitnie korzystne warunki 

związane z wykorzystaniem energii wiatrowej. Władze gminy powinny uwzględnić możliwość 

wykorzystania tego odnawialnego źródła energii, aby przyczynić się do osiągnięcia założeń 

pakietu klimatyczno – energetycznego.  
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Rys. 6 Strefy energetyczne wiatru w Polsce 

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

 

Zużycie energii 

Podczas przygotowywania niniejszego dokumentu dokonano analizy zużycia energii 

elektrycznej oraz liczby odbiorców w latach 2011 - 2014.  Poniższe wykresy przedstawiają 

dane związane ze zużyciem energii oraz liczbą odbiorców, z podziałem na następujące grupy 

odbiorców: 

 gospodarstwa domowe; 

 odbiorcy na SN; 

 odbiorcy na NN; 

 oświetlenie uliczne. 
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Rys. 7  Procentowe zużycie energii w poszczególnych grupach odbiorców w roku 2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Największe zużycie energii elektrycznej odnotowano w grupie odbiorców na NN 

(47,80%), do której należą także użytkownicy z gospodarstw domowych. Użytkownicy 

wykorzystują około 32,40% całkowitego zużycia energii elektrycznej, z uwagi na największą 

liczbę odbiorców. Stosunkowo wysoką wartość wykorzystania energii zaobserwowano 

w grupie odbiorców na SN, mimo że do tej grupy należało zaledwie 42 odbiorców. W gminie 

Kościan najmniej energii elektrycznej zużyto na oświetlenie uliczne.  

 

Rys. 8 Zużycie energii elektrycznej i liczba odbiorców w grupie gospodarstw domowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Enea Operator Sp. z o.o. 
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Z powyższego wykresu wynika, że zużycie energii zmniejsza się. Najwięcej energii 

elektrycznej wykorzystano w 2011 roku (28539 MWh), a najmniej w 2014 (27791 MWh). 

W pierwszym roku badanego okresu jeden odbiorca zużywał średnio 8,76 MWh, natomiast 

w ostatnim – 2,08 MWh. Największy przyrost liczby odbiorców (o 127) nastąpił w 2012 roku. 

W kolejnych badanych latach liczba użytkowników zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 

2012.  

 

Rys. 9 Zużycie energii elektrycznej i liczba odbiorców w grupie odbiorców na SN 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Na przestrzeni analizowanych lat zużycie energii elektrycznej zwiększyło się o około 

21%, przy jednoczesnym spadku liczby odbiorców o 9,5%. Najmniejsze zużycie (12244 MWh) 

wystąpiło w 2012 roku a największe (15999 MWh) w 2014. Jeden odbiorca wykorzystywał 

298 MWh – 2012 oraz 421 MWh - 2014. Od 2012 roku stopniowo wzrasta zużycie energii, 

jednak liczba odbiorców wykazuje zmienną tendencję w zależności od analizowanego roku.  
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Rys. 10 Zużycie energii elektrycznej i liczba odbiorców w grupie odbiorców na nn. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Analizując dane w zakresie odbiorców korzystających z sieci niskiego napięcia 

zaobserwowano zmniejszenie liczby użytkowników oraz zużycia energii elektrycznej na 

przestrzeni badanych lat. Najwięcej energii odbiorcy zużywali w 2011, jeden użytkownik 

wykorzystywał około 3,08 MWh rocznie. Najmniejsze zużycie (41007 MWh) wystąpiło 

w 2014 roku, jeden odbiorca zużywał 2,75 MWh energii elektrycznej. Od 2011 roku następuje 

spadek zużycia energii. Liczba odbiorców zmniejsza się od 2012 roku.    

 

Rys. 11 Zużycie energii elektrycznej i liczba odbiorców we wszystkich grupach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Enea Operator Sp. z o.o. 
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Na przestrzeni 4 lat, największe zużycie energii elektrycznej odnotowano w roku 2011. 

Najmniej energii wykorzystano w 2012 roku, przy jednocześnie największej liczbie odbiorców.  

W roku 2014 jeden odbiorca wykorzystywał 3,02 MWh, w 2012 – 2,99 MWh, a w 2011 – 3,14 

MWh.  Liczba odbiorców zwiększyła się o 221, w roku 2012 w stosunku do roku 2011. W 

kolejnych latach zanotowano systematyczny spadek liczby użytkowników.  

Gaz ziemny 

Dystrybutorem gazu ziemnego na terenie gminy Kościan jest Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Poznaniu. Odbiorcy zasilani są w gaz ziemny zaazotowany 

LW, który doprowadzany jest z kopalni gazu ziemnego - Brońsko w Kokorzynie. Według 

danych GUS za 2014 rok, z sieci gazowej w gmina Kościan korzysta 57,6% mieszkańców. 

Pierwsze złoża gazu ziemnego w gminie Kościan odkryto w 1998 roku w miejscowości 

Kokorzyn. Eksploatacja rozpoczęła się w 2002 roku. Do Kopalni Brońsko dostarczany jest gaz 

ziemny ze złóż Brońsko, Kościan S i Łęki. Pierwotne zasoby gazu ziemnego na terenie gminy 

wynosiły 28 mld m3. Gaz ziemny w dużej części przesyłany jest za pomocą gazociągu Dn 350 

relacji węzeł Kościan – Zielona Góra o ciśnieniu roboczym 6,3 MPa do Elektrociepłowni w 

Zielonej Górze. Mieszkańcom gaz przesyłany jest gazociągiem Dn 150 relacji Węzeł Kościan 

– Gryżyna. Odbiorcą gazu ziemnego z terenu gminy Kościan jest także KGHM Polska Miedź. 

Paliwo dostarczane jest tam gazociągiem Dn 350 relacji Węzeł Kościan – Żukowice/Polkowice 

o ciśnieniu roboczym 6,3 MPa. Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące gazu 

trafiającego do sieci gazowej.  

Tab. 10  Wartość parametrów gazu trafiającego do systemu 

Parametr Wartość 

Zawartość metanu 78% 

Wartość opałowa 28,7 MJ/m3 

Ciepło spalania 31,8 MJ/m3 

Liczba Woobego 39,6 MJ/m3 

Punkt rosy <-25°C 

Zawartość rtęci <6g/m3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://zielonagora.pgnig.pl 

 

http://zielonagora.pgnig.pl/
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Zużycie gazu 

Informacje w zakresie ilości odbiorców oraz zużycia gazu na terenie gminy Kościan 

dotyczące lat 2011 – 2014 pozyskano od dystrybutora gazu ziemnego. Od początku 

analizowanego okresu liczba odbiorców zwiększyła się o około 10% (251). Najwięcej 

odbiorców przybyło w sektorze mieszkalnictwa, o około 18,60% zmniejszyła się liczba 

gospodarstw domowych ogrzewających mieszkania przy użyciu gazu.  

 

Rys. 12 Zużycie gazu we wszystkich sektorach w 2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSG Sp. z o.o. 

 

Z danych zawartych na wykresie wynika, że największe zużycie gazu odnotowano 

w sektorze przemysłu i budownictwa – 78,66% całkowitego zużycia. W roku 2014, średnie 

zużycie gazu na jednego odbiorcę w tym sektorze wynosiło 483,09 tys. m3. Jest to 

uwarunkowane dużym zapotrzebowaniem na energię cieplną z uwagi na różne procesy 

technologiczne. Wpływa to pozytywnie na środowisko przyrodnicze gminy, gdyż zakłady 

przemysłowe są największymi emitorami zanieczyszczeń do powietrza. Pożądane jest 

wykorzystanie gazu ziemnego zamiast węgla, co przyczyni się do mniejszej emisji 

zanieczyszczeń. Zużycie gazu ziemnego w sektorze mieszkalnictwa stanowiło 15,82% 

całkowitego zużycia. Jeden odbiorca zużywał średnio 0,92 tys. m3 rocznie. Dane dotyczące 

wszystkich sektorów na przestrzeni analizowanych lat przedstawiono na poniższych 

wykresach. 

15,82%

78,66%

3,95% 1,57%

Mieszkalnictwo Przemysł i budownictwo Handel i usługi Pozostali
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Rys. 13 Liczba użytkowników i zużycie gazu w sektorze mieszkalnictwo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSG Sp. z o.o. 

 

Z powyższych danych wynika, że w roku 2014 zmniejszyło się zużycie gazu ziemnego 

w sektorze mieszkalnictwa i wyniosło 2235 tys. m3. Wraz ze zmniejszeniem zużycia gazu 

zwiększyła się liczba użytkowników. W 2012 roku zużycie było najwyższe w całym 

analizowanym okresie i wyniosło 4383,1 tys. m3. Jeden odbiorca zużywał średnio 1,91 tys. m3. 

Od początku do końca badanego okresu zaobserwowano zmniejszenie zużycia gazu o około 

6% oraz wzrost liczby odbiorców o ponad 11%.  

 
Rys. 14 Liczba użytkowników i zużycie gazu w sektorze przemysł i budownictwo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSG Sp. z o.o. 
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Biorąc pod uwagę sektor przemysłu i budownictwa, w którym zużycie gazu ziemnego 

w 2014 roku było najwyższe, pozyskano dane dotyczące lat 2012 – 2014. W 2012 roku 

wykorzystanie gazu było najniższe i wyniosło 963,8 tys. m3, z sieci korzystało 9 odbiorców. 

Analizując 2013 rok stwierdzono, że jeden odbiorca zużywał średnio 327,80 tys. m3. Zużycie 

gazu ziemnego na jednego użytkownika w 2014 roku było o około 155,30 tys. m3 wyższe niż 

w roku 2013. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat liczba odbiorców zmniejszyła się o 6. Z roku 

na rok zwiększa się wykorzystanie gazu.  

 
Rys. 15 Liczba użytkowników i zużycie gazu w sektorze handel i usługi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSG Sp. z o.o. 

 

Sektor związany z handlem i usługami w 2014 roku wykorzystywał niecałe 4% 

całkowitego zużycia gazu ziemnego w gminie Kościan. Na przestrzeni analizowanych lat 

najwyższe zużycie miało miejsce w 2012 roku i wyniosło 708,9 tys. m3. W tym samym roku 

liczba odbiorców była najniższa w porównaniu do pozostałych lat. Jeden odbiorca zużywał 

średnio 13,13 tys. m3. Porównując wyszczególnione lata zaobserwowano zwiększenie liczby 

odbiorców oraz zmniejszenie zużycia gazu. W roku 2014 liczba odbiorców była o 77% wyższa 

niż w 2012. Na przestrzeni tych lat zużycie gazu zmniejszyło się o 21,30%.  
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Rys. 16 Liczba użytkowników i zużycie gazu w sektorze pozostali 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PSG Sp. z o.o. 

 

Najniższe zużycie gazu odnotowano w sektorze pozostali (zalicza się do niego: 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo). Od początku badanego okresu, liczba odbiorców 

zwiększyła się o 17. Analizując zużycie gazu zauważono, że najwyższe wystąpiło w roku 2013, 

a najniższe w 2014 – przy jednocześnie największej liczbie odbiorców. W 2012 roku jeden 

odbiorca zużywał 27,6 tys. m3 natomiast w 2013 - 12,22 tys. m3. Najkorzystniejsza sytuacja 

wystąpiła w 2014, gdzie jeden użytkownik wykorzystywał zaledwie 8,54 tys. m3.  

Ciepłownictwo 

Na terenie gminy Kościan nie funkcjonuje system ciepłowniczy, który swoim zasięgiem 

obejmuje cały obszar gminy. Obiekty publiczne, budynki wielorodzinne oraz osiedla 

budynków wielorodzinnych są w głównej mierze zasilane ciepłem pochodzącym z niewielkich 

kotłowni gazowych. W gospodarstwach rolnych i osiedlach budynków jednorodzinnych 

przeważają indywidualne instalacje grzewcze wykorzystujące, jako źródło energii cieplnej, 

między innymi paliwa stałe (węgiel, miał, koks), gaz lub olej opałowy.  
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Interesariusze Planu 

Istotnym elementem tworzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

współpraca z interesariuszami. Należało podjąć działania mające na celu umożliwienie 

podmiotom udział w tworzeniu PGN. Zorganizowano spotkania konsultacyjne i szkolenia, 

które przybliżyły interesariuszom istotę Planu. Współpraca z podmiotami działającymi na 

terenie gminy Kościan pozwoliła na pozyskanie informacji między innymi w zakresie stanu 

technicznego budynków, taboru samochodowego, infrastruktury technicznej oraz 

zaplanowanych do realizacji inwestycji. Udział interesariuszy nie ograniczył się jedynie do 

przekazywania informacji. Są oni odpowiedzialni za realizację zadań, które zostały 

zaproponowane w Planie. Wśród interesariuszy Planu należy wymienić: 

 Gminę Kościan: Gmina angażowała mieszkańców do włączenia się w tworzenie Planu 

poprzez informowanie o jego powstawaniu. Ponadto do wykonania dokumentu 

konieczne było przekazywanie informacji w zakresie budynków użyteczności 

publicznej, infrastruktury z obszaru gminy, prowadzonych działań edukacyjnych oraz 

przeprowadzonych i planowanych działań infrastrukturalnych i promocyjnych;  

 Powiat kościański: Przekazał informacje dotyczące liczby i rodzaju pojazdów 

zarejestrowanych na terenie gminy Kościan oraz zaplanowanych do realizacji 

inwestycji;  

 Zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych: Zarządcy udostępnili dane na 

temat stanu technicznego budynków w latach 1990 i 2015 oraz przedstawili 

zaplanowane przedsięwzięcia infrastrukturalne;  

 Mieszkańców gminy: Mieszkańcy przekazali informacje w zakresie stanu 

technicznego budynków, istniejącej infrastruktury, zaplanowanych inwestycji oraz 

prywatnych środków transportu;  

 Przedsiębiorstwa energetyczne: Interesariusze przekazali dane dotyczące posiadanej 

infrastruktury technicznej, zużycia nośników energii oraz zaplanowanych do realizacji 

inwestycji na terenie gminy Kościan.  
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Założenia bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii 

Podczas tworzenia bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, 

należało przyjąć odpowiednie założenia. Badaniem objęto sektor budynków użyteczności 

publicznej, budynków mieszkalnych wielo – i jednorodzinnych, oświetlenie uliczne oraz 

transport. Badaniem nie objęto sektora związanego z ciepłownictwem z uwagi na brak sieci 

ciepłowniczej na terenie gminy. Analiza obejmuje wyniki przeprowadzonej ankietyzacji.   

Wybór roku bazowego 

Podczas wyboru roku bazowego kierowano się przede wszystkim informacjami 

zawartymi w dokumentach na szczeblu unijnym oraz krajowym. W „Strategii Europa 2020” 

wyznaczono cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności 

energetycznej oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE. Ponadto 

z przeprowadzonej ankietyzacji wynika, że większość prac termomodernizacyjnych 

przeprowadzono w latach 90. W związku z tym, do roku 1990 nie dokonywano znaczących 

usprawnień, dlatego przyjęcie tego roku za rok bazowy jest uzasadnione.   

Energia pierwotna i finalna 

W wytycznych „Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” 

zawarto informacje dotyczące wyboru energii pierwotnej i finalnej. Opracowanie zawiera 

zalecenia dotyczące prowadzenia obliczeń. Podczas wykonywania obliczeń należy przyjąć 

całość emisji CO2 pochodzącą z bezpośredniego spalania paliw w budynkach, transporcie, 

instalacjach oraz emisję towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. 

Obliczenia w zakresie energii finalnej oparto o dane dotyczące energii pierwotnej.   

Wskaźniki powierzchniowe sezonowego zapotrzebowania na energię 

W ramach obliczeń przyjęto wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na energię, które 

zostały opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Posłużono się 

nimi z uwagi na niedokładne dane w zakresie zużycia energii finalnej pochodzące od 

interesariuszy oraz błędy niewskazania jednostek zużycia energii. Przyjęcie wskaźników 

powierzchniowych sezonowego zapotrzebowania na energię daje gwarancję dokładności oraz 

ciągłości obliczeń.  

Budownictwo wielo – i jednorodzinne oraz użyteczności publicznej 

Szczegółowe informacje w zakresie budynków zlokalizowanych na terenie gminy 

Kościan pozyskano od zarządców i właścicieli tych obiektów. Znalazły się wśród nich władze 
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gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prywatne. W ramach 

przeprowadzonej ankietyzacji zgromadzono informacje obejmujące dane podstawowe 

budynków (adres, rok budowy, liczba mieszkańców, wymiary), techniczne (przeprowadzone 

modernizacje, lata ich wykonania), źródła ciepła, otrzymywanie ciepłej wody użytkowej, 

zużycie energii elektrycznej oraz planowane do realizacji inwestycje w zakresie 

termomodernizacji. 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie obliczeń energii użytkowej. Wykonano je na 

podstawie wskaźnika zapotrzebowania na energię oraz wieku budynku. Jako wskaźnik 

powierzchniowego zapotrzebowania na energię dla obiektów wybudowanych przez 1966 

przyjęto 240 kWh/m2/rok, natomiast dla budynków powstałych po roku 1998 wartość 

wskaźnika wynosiła 90 kWh/m2/rok. Ostatnim etapem było obliczenie zapotrzebowania na 

energię pierwotną. Dokonuje się tego na podstawie dwóch współczynników: 

 WH -  określającego nakład nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie 

i dostarczenie nośnika energii (lub energii) końcowej do ocenianego budynku; 

 

 Wins - określającego nakład instalacji na pokrycie strat systemu grzewczego (jest 

odwrotnością sprawności) i na energię pomocniczą.  

 

Otrzymane wyniki pozwoliły na obliczenie emisji CO2 oraz zużycia energii dla roku 

1990. Istotnym elementem była analiza każdego budynku w aspekcie oszczędności 

zapotrzebowania na energię użytkową, uzyskanej w wyniku przeprowadzonych w latach 1990 

– 2015 prac termomodernizacyjnych. Na podstawie analogicznych informacji dokonano 

obliczeń zużycia energii finalnej i emisji CO2 dla roku 2015. Ostatni etap analizy polegał na 

porównaniu otrzymanych wyników obejmujących 1990 i 2015 r. Na tej podstawie obliczono 

redukcję emisji CO2 w 2015 roku w stosunku do roku 1990. 
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Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 i zużycia energii 

Przeprowadzona ankietyzacja umożliwiła wykonanie obliczeń w zakresie redukcji 

emisji CO2 oraz zużycia energii. Z otrzymanych wartości wynika, że gmina Kościan 

ograniczyła emisję CO2 w 2015 roku w stosunku do roku 1990 o 47%.  Zużycie energii finalnej 

w 2015 roku zostało zredukowane o 62% w stosunku do roku bazowego.  

Tab. 11 Zestawienie redukcji emisji CO2 we wszystkich analizowanych sektorach 

Sektor 

Emisja CO2 

w 1990r.      

[t CO2/r] 

Emisja CO2 

w danym 

roku [t 

CO2/r] 

Redukcja 

emisji CO2 

w stosunku 

do roku 

1990 [t 

CO2] 

Redukcja 

emisji CO2 w 

stosunku do 

roku 1990 - 

stan na 2015 r 

[%] 

Budownictwo wielorodzinne 3278,94 1670,75 1608,19 49 

Budownictwo użyteczności 

publicznej 
2552,87 851,45 1701,42 67 

Budownictwo jednorodzinne 12602,94 5894,18 6708,76 53 

Oświetlenie ulic 1039,73 659,58 380,16 37 

Transport 963 1807 -844 -88 

Suma 20437,48 10882,96 9554,52 47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że największą redukcję emisji CO2 odnotowano 

w sektorze budynków użyteczności publicznej (67%). Przyczyniły się do tego przeprowadzone 

działania w zakresie termomodernizacji budynków. Gmina nie zredukowała emisji CO2 

pochodzącej z sektora transportu. Największy wpływ miało na to zwiększenie liczby pojazdów 

zarejestrowanych na terenie gminy w porównaniu do stanu z roku 1990.   

 

Rys. 17 Zestawienie redukcji emisji CO2 w poszczególnych sektorach na terenie gminy Kościan 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 
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Poniżej przedstawiono zestawienie w zakresie redukcji zużycia energii finalnej 

w sektorze budynków użyteczności publicznej, budownictwa wielo- i jednorodzinnego oraz 

oświetlenia ulicznego. 

Tab. 12 Zestawienie zużycia energii finalnej w gminie Kościan 

  

Zużycie energii 

finalnej w 1990 

[GJ] 

Zużycie energii 

finalnej w 2015 

[GJ] 

Redukcja 

zużycia 

energii [%] 

Budownictwo użyteczności 

publicznej 
26951,1 14145,9 48% 

Budownictwo wielorodzinne 34616 19507 44% 

Budownictwo jednorodzinne 237978 78422 67% 

Oświetlenie uliczne 3142,8 1994,4 37% 

SUMA 302687,9 114069,3 62% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

 

Gmina Kościan zredukowała zużycie energii finalnej o 62%. Najwyższą redukcję 

odnotowano w sektorze budownictwa indywidualnego (67%). 

 

Budownictwo wielorodzinne 

Podczas inwentaryzacji pozyskano dane dotyczące 55 budynków wielorodzinnych, 

które zamieszkuje 956 osób. Obiekty zajmują powierzchnie 20 752,90 m2. Budynków, które 

powstały do 1939 roku jest 24. Najmłodszy obiekt powstał w 2000 roku. Poniżej przedstawiono 

parametry techniczne budynków oraz rodzaj i ilość zaplanowanych prac 

termomodernizacyjnych. 

Technologia budynków:  

 W 21 budynkach została ocieplona ściana. W 3 obiektach termomodernizacje 

przeprowadzono w częściowym zakresie. Do ocieplenia wykorzystano głównie 

styropian;   

 Jedynie 20% obiektów posiada ocieplony strop. Materiałem ociepleniowym była wełna 

mineralna; 

 W 47 budynkach dokonano wymiany okien na PCV. 
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Ciepło i ciepła woda użytkowa 

 W związku z tym, że gmina nie posiada systemu ciepłowniczego, wszystkie budynki 

ogrzewane są w sposób indywidualny; 

 W 25 budynkach do ogrzewania wykorzystuje się węgiel. W 30 – gaz ziemny;  

 Do otrzymywania c.w.u, w 23 budynkach wykorzystuje się gaz ziemny. W 18 obiektach 

korzysta się z gazu płynnego, natomiast w 6 z energii elektrycznej na przemian z gazem 

płynnym. Pozostałe obiekty do otrzymania c.w.u. wykorzystują węgiel.  

Planowane inwestycje w zakresie termomodernizacji:  

 W 4 obiektach planuje się kompleksowe prace termomodernizacyjne; 

 Ocieplenie ścian planuje się w 3 obiektach; 

 Dach zostanie ocieplony w 3 budynkach; 

 Zarządcy planują wymianę okien w 3 obiektach.  

W poniższej tabeli przedstawiono informacje w zakresie redukcji emisji CO2 w 2015 

roku w stosunku do roku 1990 z podziałem na poszczególne nośniki energii.  

Tab. 13 Redukcja emisji CO2 w sektorze budynków wielorodzinnych z podziałem na nośniki 

energii 

Nośnik energetyczny 
Emisja CO2 w roku 

1990 [Mg CO2] 

Emisja 

CO2 w 

roku 

2015 

[Mg 

CO2] 

Redukcja 

emisji CO2 

w roku 

2015 [Mg 

CO2] 

Redukcja 

emisji CO2 w 

2015 roku w 

stosunku do 

roku 1990 [%] 

węgiel 3279 1414 1865 57% 

gaz ziemny 0 257 -257 - 100% 

SUMA 3279 1671 1608 49% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że gmina zredukowała emisję CO2 pochodzącą 

z ogrzewania budynków wielorodzinnych węglem o 57%. Zwiększyło się natomiast 

wykorzystanie gazu o 100%. W roku 1990 nie odnotowano instalacji gazowych w budynkach 

wielorodzinnych. Gmina Kościan zmniejszyła emisję CO2 w tym sektorze o 49%. W 1990 roku 

całkowita emisja CO2 pochodziła z wykorzystania węgla. W 2015 roku sytuacja była bardziej 

korzystna w aspekcie dbałości o stan środowiska, ponieważ do 15% zwiększono emisję 

pochodzącą z wykorzystania gazu.  
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Rys. 18 Procentowy udział poszczególnych nośników energii w ilości emisji CO2 w roku 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

 

Budynki użyteczności publicznej 

Podczas przeprowadzonej ankietyzacji zebrano informacje o 42 budynkach 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Kościan.  Znalazły się wśród nich 

budynki szkół, świetlic wiejskich oraz budynek Urzędu Gminy. Biorąc pod uwagę wszystkie 

obiekty, 6 z nich powstało do roku 1930. Budynków, które zostały wybudowane pomiędzy 

1930 a 1990 rokiem jest 22, natomiast takich, które powstały po 1990 – 14. Najnowszy budynek 

powstał w 2015 roku. Poniżej przedstawiono informacje w zakresie technologii budynków oraz 

wykonanych i planowanych modernizacji.  

 

Termomodernizacja budynków:  

 20 budynków (48%) zostało poddanych termomodernizacji w zakresie ocieplenia ścian. 

W 17 budynkach materiałem ociepleniowym był styropian, a w pozostałych wełna 

mineralna; 

 48% ankietyzowanych budynków posiada ocieplony strop. Do tego celu wykorzystano 

głównie styropian, wełnę szklaną, wełnę mineralną; 

 W 35 budynkach wymieniono okna na PCV. Prace te podjęto w latach 2007 – 2015. 
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Ciepło i ciepła woda użytkowa:  

 Wszystkie budynki ogrzewane są w sposób indywidualny. Około 69% wszystkich 

obiektów (32) ogrzewana jest gazem; 

 W 2 budynkach do ogrzewania wykorzystuje się energię elektryczną. W 8 budynkach 

do otrzymania ciepła używa się nagrzewnic gazowych;  

 W 21 obiektach ciepła woda użytkowa jest otrzymywana za pomocą gazu ziemnego, w 

15 obiektach za pomocą energii elektrycznej (bojlery elektryczne); 

  6 budynków nie posiada instalacji lub urządzeń służących do otrzymywania c.w.u. 

(świetlice wiejskie). 

Planowane inwestycje w zakresie termomodernizacji:  

W 18 obiektach planowane są inwestycje w zakresie termomodernizacji, wśród nich: 

 Ocieplenie ścian w 8 obiektach; 

 Ocieplenie dachu w 8 obiektach; 

 Wymiana lub modernizacja źródła ciepła w 15 budynkach. 

Poniżej przedstawiono zestawienie wyników w zakresie obliczeń redukcji emisji CO2 

pochodzącej z sektora budynków użyteczności publicznej.  Gmina zredukowała emisję CO2 

w tym sektorze o 67%.  

Tab. 14 Redukcja emisji CO2 w sektorze budynków użyteczności publicznej z podziałem na 

nośniki energii 

Nośnik energetyczny 
Emisja CO2 w roku 

1990 [Mg CO2] 

Emisja 

CO2 w 

roku 

2015 

[Mg 

CO2] 

Redukcja 

emisji CO2 

w roku 

2015 [Mg 

CO2] 

Redukcja 

emisji CO2 w 

2015 roku w 

stosunku do 

roku 1990 [%] 

węgiel 2553 0 2436 100% 

gaz ziemny 0 782 -782 -100% 

energia elektryczna 0 69 -69 -100% 

SUMA 2553 851 1702 67% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

Z otrzymanych obliczeń wynika, że największą redukcję w zakresie emisji CO2 

odnotowano przy wykorzystaniu nośnika energii, jakim jest węgiel (100%). Biorąc pod uwagę 

ten sektor, zaobserwowano zwiększenie wykorzystania gazu. W roku 1990 całkowita emisja 

CO2 pochodziła z wykorzystania węgla jako nośnika energii. W 2015 roku zredukowano 

całkowicie emisję CO2 pochodzącą ze spalania węgla na korzyść gazu ziemnego i energii 
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elektrycznej. Emisja CO2 pochodząca z gazu ziemnego wynosi 92%, a z wykorzystania energii 

elektrycznej – 8%. Zależności te przedstawiono poniżej.  

 

Rys. 19 Procentowy udział poszczególnych nośników energii w ilości emisji CO2 w roku 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

 

Budynki jednorodzinne 

Inwentaryzacji zostało poddanych 391 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które 

zamieszkuje około 1800 osób.  

 W 51% budynków dokonano ocieplenia ścian, w 42% ocieplenia dachu, a okna 

wymieniono w 86% wszystkich ankietyzowanych obiektach;  

 Centralne ogrzewanie występuje w 344 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

 16 obiektów ogrzewanych jest za pomocą pieców kaflowych, 6 za pomocą grzejników 

elektrycznych, w 10 jako nośnik energetyczny wykorzystuje się gaz ziemny; 

 38 gospodarstw domowych posiada kominek, a w 1 budynku zainstalowane są panele 

fotowoltaiczne; 

 W celach ogrzewania wykorzystuje się poszczególne nośniki energii w następującej 

ilości: 

 Węgiel – 774,70 t; 

 Gaz ziemny – 99 297 m3; 

 Gaz płynny – 188 l; 

 Drewno – 1748,2 m2. 

92%

8%

gaz ziemny energia elektryczna
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 Właściciele 43 budynków mieszkalnych planują wymianę systemu grzewczego 

(głównie na ogrzewanie gazowe lub piece na ekogroszek) - 30 z nich jest 

zainteresowana wymianą jedynie pod warunkiem pozyskania dofinansowania;  

 W 86 budynkach planowane jest ocieplenie ścian, w 58 dachu, a w 39 wymiana okien.  

Użytkownicy budynków jednorodzinnych ograniczyli emisję CO2 do atmosfery o 53%. 

W poniższej tabeli zawarto wyniki obliczeń przeprowadzonych w ramach sektora budynków 

jednorodzinnych.  

Tab. 15 Zestawienie emisji i redukcja emisji CO2 w budynkach jednorodzinnych 

Nośnik 

energetyczny  

Emisja CO2 w 

roku 1990 [t 

CO2] 

Emisja CO2 

w roku 2015 

[t CO2] 

Redukcja emisji 

CO2 w roku 

2015 [t CO2] 

Redukcja emisji 

CO2 w roku 

2015 w stosunku 

do roku 1990 

[%] 

gaz ziemny 0 760 -760 - 100% 

węgiel 11271 5015 6256 56% 

drewno 1332 120 1212 91% 

SUMA 12603 5894 6709 53% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w budynkach jednorodzinnych zredukowano 

emisję CO2 pochodzącą z wykorzystania drewna (91%) oraz węgla (56%). W budynkach 

jednorodzinnych zwiększono wykorzystanie gazu ziemnego, w związku z czym nie 

odnotowano redukcji emisji CO2 pochodzącej z używania tego nośnika.  
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Rys. 20 Procentowy udział poszczególnych nośników energii w ilości emisji CO2 w roku 1990 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

 

Rys. 21 Procentowy udział poszczególnych nośników energii w ilości emisji CO2 w roku 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

 

Oświetlenie ulic 

Szczegółowe informacje w zakresie rodzaju, ilości oraz mocy opraw oświetleniowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Kościan zostały opisane w rozdziale Infrastruktura 

energetyczna i zużycie nośników energetycznych. Obliczeń dotyczących oświetlenia ulicznego 

w zakresie emisji CO2 wynikającej ze zużycia energii elektrycznej dokonano na podstawie 

ilości opraw oświetleniowych, ich typu oraz mocy w roku 1990 oraz 2015. Przyjęto, że liczba 

89,4%

10,6%

węgiel drewno

12,9%

85,1%

2,0%

gaz ziemny węgiel drewno
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godzin pracy oświetlenia w ciągu roku wynosiła 5294 – wysokoprężne lampy sodowe oraz 

3117 – lampy LED.  

Zużycie energii na oświetlenie uliczne w 2015 roku wynosiło 553 MWh. Gmina 

zredukowała zużycie energii i emisję CO2 o 37%. Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń dot. 

oświetlenia ulicznego.  

Tab. 16 Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 pochodzącej z oświetlenia ulicznego 

Rodzaj 

lampy 

zainstal

owanej 

w  1990 

r. 

Mo

c 

[W] 

Rodzaj lampy 

zainstalowanej 

obecnie  

Mo

c 

(W) 

Zużycie 

energii 

elektrycz

nej 

w  1990 r.  

[MWh/ro

k] 

Zużycie 

energii 

elektryczn

ej w  2015 

r.  

[MWh/rok

] 

Emisja   CO

2 z  energii 

elektrycznej 

w  1990            

[t CO2] 

Emisja   CO

2 z  energii 

elektrycznej 

w  2015                

[t CO2] 

Redukcja   emis

ji CO2 rok 1990-

2014r. [t CO2] 

Redukcja   emis

ji CO2  do 

2014r. [%] 

Lampy 

rtęciow

e 

150 
Wysokoprężne 

lampy sodowe 
100 779 519 928 619 309 33 

Lampy 

rtęciow

e 

150 Lampy LED 55 94 34 112 41 71 63 

SUMA 873 553 1 040 660 380 37% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

Transport 

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji dotyczącej prywatnych środków transportu 

zebrano informacje dotyczące 593 pojazdów. Poniżej przedstawiono strukturę wykorzystania 

poszczególnych nośników energii jako paliwa.  

 

 

Rys. 22 Nośniki energii wykorzystywane do zasilania pojazdów na terenie gminy Kościan 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji 

46%

48%

6%

benzyna olej napędowy LPG (jako paliwo alternatywne)
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Z danych zawartych na wykresie wynika, że najczęściej wykorzystywanym paliwem na 

terenie gminy Kościan był olej napędowy (48%) oraz benzyna (46%). Zaledwie w 6% 

pojazdów jako paliwo wykorzystywany był LPG.   

Z danych ankietowych wynika, że średni rok produkcji pojazdów osobowych 

należących do mieszkańców gminy to 2002. Łączny przebieg środków lokomocji wynosi 5 

742 692 km, natomiast na terenie gminy jest to około 53% (3 067 342 km).  

W celu przeprowadzenia dokładniejszych analiz, informacje w zakresie pojazdów 

zostały przekazane także przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Według tych danych, 

w gminie Kościan zarejestrowanych jest 1575 pojazdów. Najczęściej wykorzystywanym 

nośnikiem energii była benzyna, zarejestrowano 1 pojazd zasilany energią elektryczną.  

 

 

Rys. 23 Nośniki energii wykorzystywane do zasilania pojazdów na terenie gminy Kościan 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Z danych zawartych na wykresie wynika, że najczęściej wykorzystywanym paliwem 

była benzyna (1012 pojazdów), a następnie olej napędowy (503). W gminie zarejestrowane są 

24 pojazdy, które jako paliwo główne wykorzystują LPG.  

Poniżej przedstawiono zestawienie liczby oraz wieku pojazdów zarejestrowanych na 

terenie gminy Kościan.  

 

 

1012

503

24 7 28 1
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Tab. 17 Liczba oraz wiek pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Kościan 

  Lata produkcji 

Dane 
przed 1985 1985 - 1990 

1991 - 

1995 

1996 - 

2000 

2001 - 

2005 

2006 - 

2010 

2011 - 

2015 

Liczba 

pojazdów 
613 220 188 173 146 127 108 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie 

 Z danych przedstawionych powyżej wynika, że najwięcej pojazdów zarejestrowanych 

w gminie zostało wyprodukowane przed rokiem 1985. Najmniejsza liczba pojazdów, które 

zostały zarejestrowane, wyprodukowano w latach 2011 – 2015. Ich liczba stanowi około 7% 

wszystkich pojazdów. Poniżej przedstawiono tabele, w której zawarto podział na różne rodzaje 

pojazdów wraz z ich liczbą.  

Tab. 18 Zestawienie rodzaju pojazdów wraz z ich liczbą 

Rodzaj pojazdu Liczba 

motocykl 193 

motorower 188 

samochód osobowy 507 

samochód specjalny 77 

samochód inny 29 

samochód sanitarny 7 

ciągnik samochodowy 76 

ciągnik rolniczy 114 

autobus 52 

samochód ciężarowy 332 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Na terenie gminy Kościan najwięcej zarejestrowanych pojazdów stanowią samochody 

osobowe (32%), następnie samochody ciężarowe (21%). Najmniej zarejestrowanych pojazdów 

to samochody sanitarne. Ponadto, na terenie gminy zarejestrowane zostały 52 autobusy.  

Wyniki dotyczące transportu przedstawione zostały w poniższej tabeli. Gmina Kościan 

nie ograniczyła emisji CO2 pochodzącej z tego sektora. Uwarunkowane jest to przede 

wszystkim wzrastającą liczbą pojazdów silnikowych w porównaniu z rokiem 1990. 
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Tab. 19 Emisja dwutlenku węgla z sektora transport 

  
Emisja  w  t 

CO2 w  1990 

Emisja  w  t 

CO2 w  2014 

Redukcja  emisji 

CO2 w  stosunku 

do roku 1990            

[t CO2] 

Redukcja  emisji 

CO2 w  stosunku 

do roku 1990 [%] 

motocykle 198,31 395,58 -197,27 -99 

samochody 322,54 704,55 -382,01 -118 

samochody 

ciężarowe 
332,99 532,78 -199,79 -60 

ciągniki 73,91 118,26 -44,35 -60 

autobusy 34,87 55,80 -20,92 -60 

SUMA 962,62 1 806,97 -844,35 -88% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 

We wszystkich rodzajach środków transportu zaobserwowano zwiększenie emisji CO2 

do atmosfery. Największą wartość odnotowano przy samochodach (osobowe, specjalne, 

sanitarne, inne). Najmniejszy wzrost emisji CO2 wystąpił podczas eksploatacji samochodów 

ciężarowych, ciągników i autobusów.  

Identyfikacja obszarów problemowych  

Analiza stanu gminy Kościan wykazała, że gmina zmaga się z różnymi problemami 

wpływającymi pośrednio i bezpośrednio na kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej. 

Wyodrębniono następujące obszary problemowe: 

 Budynki użyteczności publicznej – Obiekty te pomimo przeprowadzonych prac 

modernizacyjnych, wymagają termomodernizacji, które przyczynią się do zwiększenia 

efektywności energetycznej; 

 Budownictwo mieszkaniowe – Niewiele budynków mieszkalnych poddanych zostało 

głębokim termomodernizacjom, które przyczyniają się do ok. 60% oszczędności 

energii; 

 Infrastruktura drogowa – Gmina Kościan nie posiada dobrze rozwiniętego systemu 

ścieżek rowerowych; 

 Odnawialne źródła energii – Niewielka ilość budynków na terenie gminy Kościan 

wyposażona jest w instalacje OZE; 
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 Transport indywidualny i publiczny – Wykorzystanie indywidualnego środka 

transportu jako dominującego na terenie gminy. Redukowanie liczby połączeń 

autobusowych; 

 Oświetlenie uliczne – Nie wszystkie oprawy oświetleniowe zostały wymienione na 

energooszczędne; 

 Stan jakości powietrza - Przekroczenia stężeń niektórych substancji, w tym 

benzo(a)pirenu, dopuszczalnego stężenia pyłów PM10 oraz ozonu. 

Działania inwestycyjne 

Poniżej przedstawiono zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia infrastrukturalne, 

które wpłyną na zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję emisji CO2. Główne zamierzenia 

inwestycyjne obejmują następujące sektory: 

 budynki użyteczności publicznej; 

 budynki mieszkalne wielorodzinne; 

 transport;  

 oświetlenie uliczne. 

Zaplanowane zadania zostały przedstawione w formie tzw. kart projektów. Zawierają 

one informacje obejmujące: rodzaj i zakres inwestycji, podmiot odpowiedzialny za jej 

realizację, szacowaną redukcję zużycia energii oraz emisji CO2, planowane lata realizacji, 

szacowane koszty inwestycji, realizowane cele i wskaźniki monitorowania oraz możliwe źródła 

finansowania. Wartości w zakresie redukcji zużycia energii i redukcji emisji CO2 zostały 

obliczone na podstawie porównania stanu z roku 1990 i planowanego stanu w 2020 roku. 

Obliczenia w tym zakresie przeprowadzono dla budynków użyteczności publicznej oraz 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonanie obliczeń dla wszystkich wskazanych 

działań wymagałoby przyjęcia niedokładnych założeń i zmniejszałoby ich wiarygodność. 
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TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIANOWIE 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
termomodernizacja ścian, dachu oraz zastosowanie gruntowych 

wymienników ciepła 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
73 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
11,50 t  CO2 

Szacowany koszt: 400.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2016 – 2017 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c lub pożyczka z WFOŚiGW 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.1 Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

poddane termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w 

budynkach użyteczności publicznej, Roczne zużycie energii 

elektrycznej. 

 

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYSKOCI 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: ocieplenie ścian, ocieplenie dachu 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
94 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
10,36 t CO2 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 
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TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYSKOCI 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c lub pożyczka z WFOŚiGW 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.1 Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

poddane termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w 

budynkach użyteczności publicznej, Roczne zużycie energii 

elektrycznej, Roczne wykorzystanie gazu ziemnego. 

 

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM LUBOSZU 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: ocieplenie ścian, ocieplenie dachu 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
248 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
28,15 t CO2 

Szacowany koszt: 100.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2018 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c lub pożyczka z WFOŚiGW 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.1 Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

poddane termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w 

budynkach użyteczności publicznej, Roczne zużycie energii 

elektrycznej, Roczne wykorzystanie gazu ziemnego. 
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TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH OBORZYSKACH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, modernizacja instalacji 

przygotowania c.w.u 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
121 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
13,16 t CO2 

Szacowany koszt: 150.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2018-2019 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c lub pożyczka z WFOŚiGW 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.1 Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

poddane termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w 

budynkach użyteczności publicznej, Roczne zużycie energii 

elektrycznej, Roczne wykorzystanie gazu ziemnego. 

[ 

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KATARZYNINIE 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, modernizacja instalacji 

przygotowania c.w.u 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
160 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
17,40 t CO2 

Szacowany koszt: 200.000,00zł 
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TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KATARZYNINIE 

Planowane lata realizacji: 2019 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c lub pożyczka z WFOŚiGW 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.1 Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

poddane termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w 

budynkach użyteczności publicznej, Roczne zużycie energii 

elektrycznej, Roczne wykorzystanie gazu ziemnego. 

 

MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU GIMNAZJUM IM. JANA 

PAWŁA II W STARYCH OBORZYSKACH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
880 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
149,11 t CO2 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c,  

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej, Roczne wykorzystanie 

gazu ziemnego. 
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MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU GIMNAZJUM IM. 

POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W RACOCIE 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
1469 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
184,80 t CO2 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej, Roczne wykorzystanie 

gazu ziemnego. 

 

MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY 

KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM LUBOSZU 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
463 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
70,91 t CO2 
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MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY 

KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM LUBOSZU 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej, Roczne wykorzystanie 

gazu ziemnego. 

 

MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY 

KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W BONIKOWIE 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
171 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
19,31 t CO2 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 
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MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY 

KOŚCIAN PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W BONIKOWIE 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej, Roczne wykorzystanie 

gazu ziemnego. 

 

MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KIEŁCZEWIE ODDZIAŁ W KOKORZYNIE 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
210 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
32,15 t CO2 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej, Roczne wykorzystanie 

gazu ziemnego. 

 

MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY 

KOŚCIAN PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACOCIE, ODDZIAŁ W 

TURWI 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 
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MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY 

KOŚCIAN PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACOCIE, ODDZIAŁ W 

TURWI 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
489 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
76,36 t CO2 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej, Roczne wykorzystanie 

gazu ziemnego. 

 

MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA 

WODY W MIKOSZKACH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 
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MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA 

WODY W MIKOSZKACH 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej. 

 

MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W RACOCIE 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej, Roczne wykorzystanie 

gazu ziemnego. 

 

MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W STARYCH OBORZYSKACH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Użyteczność publiczna 
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MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W STARYCH OBORZYSKACH 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: montaż ogniw fotowoltaicznych 

Szacowany koszt: 500.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 3.1 Montaż instalacji fotowoltaicznych w 

budynkach zlokalizowanych na terenie gminy 

Wskaźniki monitorowania: Budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w instalacje OZE, Całkowita powierzchnia 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, Zużycie 

energii końcowej w budynkach użyteczności publicznej, 

Roczne zużycie energii elektrycznej, Roczne wykorzystanie 

gazu ziemnego. 

 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W GRYŻYNIE UL. SZKOLNA NR 4 

Podmiot odpowiedzialny: WM „Jutrzenka” 

Sektor: Gospodarka mieszkaniowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymiana okien i drzwi 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
608 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
73,74  t CO2 

Szacowany koszt: 20.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017  

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 
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TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W GRYŻYNIE UL. SZKOLNA NR 4 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.2 Termomodernizacja budynków 

wielorodzinnych 

Wskaźniki monitorowania: Budynki mieszkalne poddane 

termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w sektorze 

budynków mieszkalnych, Roczne zużycie energii 

elektrycznej, Roczne wykorzystanie gazu ziemnego. 

 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W RACOCIE UL. KOŚCIAŃSKA NR 12  

Podmiot odpowiedzialny: WM w Racocie 

Sektor: Gospodarka mieszkaniowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymiana okien i drzwi 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
588 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
65,88 t CO2 

Szacowany koszt: b/d 

Planowane lata realizacji: 2016 – 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.2 Termomodernizacja budynków 

wielorodzinnych 

Wskaźniki monitorowania: Budynki mieszkalne poddane 

termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w sektorze 

budynków mieszkalnych, Roczne zużycie energii 

elektrycznej, Roczne wykorzystanie gazu ziemnego. 

 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHORYŃ 2 

Podmiot odpowiedzialny: WM Choryń 2 
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TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHORYŃ 2 

Sektor: Gospodarka mieszkaniowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: ocieplenie ścian, ocieplenie dachu 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
220 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
20,81 t CO2 

Szacowany koszt: 80.000,00zł 

Planowane lata realizacji: 2017 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.2 Termomodernizacja budynków 

wielorodzinnych 

Wskaźniki monitorowania: Budynki mieszkalne poddane 

termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w sektorze 

budynków mieszkalnych, Roczne zużycie energii 

elektrycznej, Roczne wykorzystanie gazu ziemnego. 

 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHORYŃ 7 

Podmiot odpowiedzialny: WM Choryń 7 

Sektor: Gospodarka mieszkaniowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymiana okien i drzwi 

Szacowana  redukcja  zużycia  

energii: 
370 GJ 

Szacowana  redukcja  emisji 

CO2: 
35,05 t CO2 

Szacowany koszt: 90.000,00zł 
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TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHORYŃ 7 

Planowane lata realizacji: 2016 – 2017 

Źródła  finansowania: 
Środki własne, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. Energia, 

priorytet inwestycyjny 4c 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.2 Termomodernizacja budynków 

wielorodzinnych 

Wskaźniki monitorowania: Budynki mieszkalne poddane 

termomodernizacji, Zużycie energii końcowej w sektorze 

budynków mieszkalnych, Roczne zużycie energii 

elektrycznej, Roczne wykorzystanie gazu ziemnego. 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina  Kościan 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: Budowa ścieżki rowerowej w Kiełczewie (ul .Polna) – 800 mb 

Szacowany koszt: 250.000,00 zł 

Planowane lata realizacji: 2016 - 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne gminy, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach 

rowerowych. 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina  Kościan 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 
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Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Budowa ścieżki rowerowej Sepienko – Bonikowo – Kiełczewo  

(3400 mb) 

Szacowany koszt: 1.400.000,00 zł 

Planowane lata realizacji: 2018 - 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne gminy, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina  Kościan 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Budowa ścieżki rowerowej Racot – Katarzynin – Choryń (3000 

mb) 

Szacowany koszt: 1.300.000,00 zł 

Planowane lata realizacji: 2017 - 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne gminy, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina  Kościan 
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Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn – skrzyżowanie Stare 

Oborzyska (1000 mb) 

Szacowany koszt: 350.000,00 zł 

Planowane lata realizacji: 2018 - 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne gminy, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 

 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: gmina  Kościan 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: Budowa ścieżki rowerowej Kościan – Pianowo (1500 mb) 

Szacowany koszt: 600.000,00 zł 

Planowane lata realizacji: 2018-2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne gminy, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 
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MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Podmiot odpowiedzialny: gmina  Kościan 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Modernizacja oświetlenia i rozbudowa oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy Kościan 

Szacowany koszt: 1.250.000,00 zł 

Planowane lata realizacji: 2016 - 2020 

Źródła  finansowania: 
Środki własne gminy, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.4 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego 

 

Wskaźniki monitorowania: Zmodernizowane oprawy 

oświetleniowe, Roczne zużycie energii elektrycznej. 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: powiat kościański 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 5 - 

droga nr 3913P Stare Oborzyska – Betkowo (6064 m) 

Szacowany koszt: 1.120.000 zł  

Planowane lata realizacji: 2016 - 2026 

Źródła  finansowania: 
Środki własne powiatu, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 
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BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: powiat kościański 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Nacławskiej w 

Kościanie - drogi nr 3905P Kościan – Widziszewo (3700 m) 

Szacowany koszt: 630.000 zł  

Planowane lata realizacji: 2016 - 2026 

Źródła  finansowania: 
Środki własne powiatu, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: powiat kościański 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi nr 3941P Kokorzyn 

– Szczodrowo (2700 m) 

Szacowany koszt: 460.000 zł 

Planowane lata realizacji: 2016 - 2026 

Źródła  finansowania: 
Środki własne powiatu, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 



 

         PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIAN  str. 78 
 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: powiat kościański 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku droga nr 3898P Słonin – 

Zgliniec (15060 m) 

Szacowany koszt: 1.910.000 zł 

Planowane lata realizacji: 2016 - 2026 

Źródła  finansowania: 
Środki własne powiatu, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 

 

BUDOWA  ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Podmiot odpowiedzialny: powiat kościański 

Sektor: Infrastruktura  drogowa 

Rodzaj: Inwestycyjne 

Zakres: 
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 

3900P Nacław-Gryżyna (7750 m) 

Szacowany koszt: 1.550.000 zł 

Planowane lata realizacji: 2016 - 2026 

Źródła  finansowania: 
Środki własne powiatu, WRPO 2014-2020 oś priorytetowa  3. 

Energia, priorytet inwestycyjny 4e 

Realizowane cele i  wskaźniki 

monitorowania: 

Cel szczegółowy: 2.3 Budowa i modernizacja dróg, ścieżek 

rowerowych oraz ciągów pieszych 



 

         PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIAN  str. 79 
 

Wskaźniki monitorowania: Długość ścieżek rowerowych w 

gminie, Rowery poruszające się po ścieżkach rowerowych. 

 

PLANOWANIE STRATEGICZNE 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Rodzaj: Bieżące 

Zakres: 

Przeprowadzona zostanie aktualizacja Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy Kościan. Sytuacje, w których 

konieczna będzie aktualizacja PGN, opisane zostały w rozdziale: 

System monitoringu i oceny 

Szacowany koszt: 40.000 zł 

Źródła finansowania: Środki własne, WFOŚIGW 

 

EDUKACJA I PROMOCJA 

Podmiot odpowiedzialny: gmina Kościan 

Sektor: Edukacja i promocja 

Rodzaj: Bieżące 

Zakres: 

Kontynuacja działań edukacyjnych i promocyjnych wśród 

mieszkańców, poprzez: 

 ulotki, plakaty i broszury dla szkół oraz mieszkańców 

mające na celu kształtowanie przyjaznych środowisku 

postaw ekologicznych dzieci i młodzieży oraz 

promujące działania ograniczające niską emisję; 

 kampanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące 

zakazu spalania odpadów w gospodarstwach 

domowych; 

 organizacja akcji „Sprzątanie Świata”; 

 inne działania promocyjne. 

Szacowany koszt: 15.000 zł 

Źródła finansowania: Środki własne 
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Działania nieinwestycyjne  

Gmina planuje szereg tzw. działań miękkich, które przyczynią się do zmian postaw 

mieszkańców w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze środowiska. Zadania te można 

podzielić na następujące sektory: 

 Zamówienia publiczne: Podczas nabywania dóbr i usług oraz zlecania robót władze 

gminy będą uwzględniać kryteria środowiskowe. Istotnym elementem wyboru 

wykonawcy usługi lub produktu będzie stosowanie w przetargach kryterium 

energooszczędności (zakup komputerów, monitorów itd.), niskiej emisji (np. dobór 

niskoemisyjnych środków transportu); 

 Planowanie urbanistyczne i przestrzenne: Gmina podejmie działania zmierzające do 

preferowania wielofunkcyjności zabudowy. Tworzenie planów zagospodarowania 

przestrzennego, które będą uwzględniać łączenie funkcji mieszkalnej, usługowej 

i gospodarczej wpłynie na bardziej efektywne pod względem kosztowym 

i energetycznym wykorzystanie transportu publicznego. Istotnym elementem jest także 

planowanie urbanistyczne uwzględniające projektowanie nowych budynków 

o ekspozycji na światło słoneczne. Planowanie przestrzenne będzie uwzględniać 

zadania ujęte w PGN i będzie aktualizowane zgodnie z założeniami Planu; 

 Promocja i rozwój administracji elektronicznej: Działanie to będzie uwzględniało 

elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomagało 

prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji; 

 Działania promujące rozwój energetyki prosumenckiej: Istotnym elementem 

prawidłowego rozwoju gminy w aspekcie zwiększenia udziału energii pochodzącej 

z OZE w ogólnym bilansie zużycia energii jest rozwój energetyki prosumenckiej. 

Gmina podejmie działania edukacyjno – informacyjne, które przybliżą lokalnej 

społeczności informacje w zakresie możliwych źródeł finansowania mikroinstalacji 

OZE; 

 Działania edukacyjne w zakresie promocji gospodarki niskoemisyjnej: W ramach 

tego działania planuje się podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

poprzez organizacje spotkań i kampanii informacyjnych, np.: 

 ulotki, plakaty i broszury dla szkół oraz mieszkańców mające na celu 

kształtowanie przyjaznych środowisku postaw ekologicznych dzieci 

i młodzieży oraz promujące działania ograniczające niską emisję; 
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 kampanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące zakazu spalania odpadów 

w gospodarstwach domowych; 

 działania edukacyjne prowadzone w szkołach. 

Harmonogram realizacji projektów 

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram realizacji zaplanowanych projektów. 

Zawarto w nim informacje w zakresie szacowanych kosztów, planowanych lat realizacji oraz 

podmiotu odpowiedzialnego za realizacje wskazanego przedsięwzięcia infrastrukturalnego.  

L.p. Działanie Adres Koszt [zł] 

Lata   

reali-

zacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

1. 
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

świetlica wiejska 

w Pianowie  
400.000,00 

2016 - 

2017 
gmina Kościan 

2.  
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

świetlica wiejska 

w Wyskoci 
500.000,00 

2017 - 

2020 
gmina Kościan 

3. 
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

świetlica wiejska 

w Starym 

Luboszu 

100.000,00 
2018 - 

2020 
gmina Kościan 

4. 
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

świetlica wiejska 

w Nowych 

Oborzyska  

150.000,00 
2018-

2019 
gmina Kościan 

5. 
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

świetlica wiejska 

w Katarzyninie  
200.000,00 

2019 - 

2020 
gmina Kościan 

6. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w 

Starych 

Oborzyskach  

500.000,00 
2017 - 

2020 
gmina Kościan 

7. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Gimnazjum im. 

Polskich 
500.000,00 

2017 - 

2020 
gmina Kościan 
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L.p. Działanie Adres Koszt [zł] 

Lata   

reali-

zacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Olimpijczyków 

w Racocie  

8. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Zespół Szkół 

Gminy Kościan 

Przedszkole i 

Szkoła 

Podstawowa w 

Starym Luboszu 

500.000,00 
2017 - 

2020 
gmina Kościan 

9. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Zespół Szkół 

Gminy Kościan 

Przedszkole i 

Szkoła 

Podstawowa w 

Bonikowie  

500.000,00 
2017 - 

2020 
gmina Kościan 

10. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kiełczewie 

oddział w 

Kokorzynie 

500.000,00 
2017 - 

2020 
gmina Kościan 

11. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Zespół Szkół 

Gminy Kościan 

Przedszkola i 

Szkoły 

Podstawowej w 

Racocie oddział 

w Turwi 

500.000,00 
2017 - 

2020 
gmina Kościan 

12. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Stacja 

uzdatniania wody 

w Mikoszkach 

500.000,00 
2017 - 

2020 
gmina Kościan 

13. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Oczyszczalnia 

ścieków w 

Racocie 

500.000,00 
2017 - 

2020 
gmina Kościan 

14. 
Montaż ogniw 

fotowoltaicznych 

Oczyszczalnia 

ścieków w 

Starych 

Oborzyskach 

500.000,00 
2017 - 

2020 
gmina Kościan 
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L.p. Działanie Adres Koszt [zł] 

Lata   

reali-

zacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

15. 
Termomodernizacja  

budynków wielorodzinnych 

Gryżyna ul. 

Szkolna 4 
20.000,00 2017 WM „Jutrzenka” 

16. 
Termomodernizacja  

budynków wielorodzinnych  

Racot ul. 

Kościańska 12 
b/d 

2016 - 

2020 
WM w Racocie 

17. 
Termomodernizacja  

budynków wielorodzinnych  
Choryń 2 80.000,00 2017 WM Choryń  

18. 
Termomodernizacja  

budynku wielorodzinnych  
Choryń 7 90.000,00 

2016 - 

2017 
WM Choryń  

19. 
Budowa ścieżek 

rowerowych  
Kiełczewo 250.000,00 

2016 - 

2020 
gmina Kościan 

20. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

Sepienko – 

Bonikowo - 

Kiełczewo 

1.400.000,0

0 

2018 - 

2020 
gmina Kościan 

21. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

Racot –

Katarzynin- 

Choryń 

1.300.000,0

0 

2017 - 

2020 
gmina Kościan 

22. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

Kawczyn – Stare 

Oborzyska 
350.000,00 

2018 - 

2020 
gmina Kościan 

23. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

Kościan - 

Pianowo 
600.000,00 

2018-

2020 
gmina Kościan 

24. 
Modernizacja i rozbudowa 

oświetlenia ulicznego 
gmina Kościan 

1.250.000,0

0 

2016 - 

2020 
gmina Kościan 
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L.p. Działanie Adres Koszt [zł] 

Lata   

reali-

zacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

25. 
Budowa ścieżek 

rowerowych  

od drogi krajowej 

nr 5 - droga nr 

3913P Stare 

Oborzyska - 

Betkowo 

1.120.000,0

00 zł 

2016 - 

2026 
powiat kościański 

26. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

od ul. 

Nacławskiej w 

Kościanie - drogi 

nr 3905P 

Kościan - 

Widziszewo 

630.000,00 

zł 

2016 - 

2026 
powiat kościański 

27. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

droga nr 3898P 

Słonin - Zgliniec 

1.910.000,0

0 zł 

2016 - 

2026 
powiat kościański 

28. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

droga nr 3941P 

Kokorzyn - 

Szczodrowo 

460.000,00 

zł 

2016 - 

2026 
powiat kościański 

29. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

droga nr 3900P 

Nacław-Gryżyna 

1.550.000,0

0 zł 

2016 - 

2026 
powiat kościański 

 

Przewidziane do realizacji zadania przedstawione w powyższym harmonogramie 

powinny zostać przeprowadzone w latach 2016 – 2020 (z wyjątkiem inwestycji 

zaproponowanych przez powiat kościański). Przedsięwzięcia zawarte w niniejszym 

harmonogramie są zgodne z zamierzeniami inwestycyjnymi wpisanymi do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kościan. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez 

wspólnoty mieszkaniowe odzwierciedlają informacje zgłoszone przez tych interesariuszy. 
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Inwestycje zaplanowane do realizacji będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczane 

w dokumentach planistycznych, między innymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Prognoza zmniejszenia zużycia energii i redukcji emisji CO2 

Założenia 

Na podstawie danych uzyskanych od interesariuszy przygotowano prognozę redukcji 

emisji CO2 i zużycia energii. Prognoza obejmuje wszystkie sektory, które zostały 

przeanalizowane w Planie (budownictwo wielorodzinne, budownictwo jednorodzinne, budynki 

użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne oraz transport). Prognozę przygotowano na 

podstawie zaplanowanych do realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków, 

modernizacji oświetlenia ulicznego. Założono, że inwestycje te przyniosą największy możliwy 

efekt ekologiczny. Ponadto do prognozy przyjęto założenia, którymi posłużono się podczas 

przygotowania bazy inwentaryzacji emisji. Informacje w zakresie przyjętych wskaźników 

przedstawiono poniżej.  

Tab. 20 Wskaźniki zwiększenia efektywności energetycznej budynku w wyniku 

przeprowadzonej termomodernizacji 

Inwestycja Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej budynku 

ocieplenie ścian 35% 

ocieplenie 

dachu/stropodachu 

20% 

wymiana  okien i  drzwi 15% 

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

 

Tab. 21 Wskaźnik WINS stosowany w przygotowaniu prognozy redukcji CO2 

L.p. Rodzaj instalacji i  źródła  ciepła Wins 

1 Kotły węglowe + regulacja  centralna  + przewody słabo 

zaizolowane 

1,80-

2,00 

2 Kotły węglowe + regulacja  centralna  + przewody dobrze 

zaizolowane 

1,70-

1,90 

3 Kotły węglowe + regulacja  centralna  i  zawory grzejnikowe 2K 

+ przewody dobrze zaizolowane 

1,60-

1,70 

4 Kotły gazowe dwufunkcyjne wiszące mieszkaniowe + 

regulacja  miejscowa   

1,45 - 

1,55 

5 Kotły gazowe z  otwartą komorą spalania  i  dwustawną 

regulacją procesu spalania  + regulacja  centralna  i  zawory 

grzejnikowe 2K + przewody dobrze zaizolowane 

1,35-

1,40 
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L.p. Rodzaj instalacji i  źródła  ciepła Wins 

6 Kotły niskotemperaturowe na  paliwo gazowe z  zamkniętą 

komorą spalania  i  palnikiem modulowanym + 

regulacja  centralna  i  zawory grzejnikowe 2K + przewody 

dobrze zaizolowane 

1,30-

1,35 

7 Kotły gazowe kondensacyjne + regulacja  centralna  i  zawory 

grzejnikowe 2K + przewody dobrze zaizolowane 

1,20-

1,25 

8 Kotły gazowe kondensacyjne + regulacja  centralna  i  zawory 

grzejnikowe 1K + przewody dobrze zaizolowane 

1,14-

1,16 

9 Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy + 

regulacja  centralna  i  zawory grzejnikowe 2K + przewody 

dobrze zaizolowane 

1,22-

1,26 

10 Węzeł cieplny z  obudową + regulacja  centralna  z  obudową + 

regulacja  centralna  i  zawory grzejnikowe 2K + przewody 

dobrze zaizolowane 

1,17-

1,19 

11 Węzeł cieplny kompaktowy z  obudową + 

regulacja  centralna  i  zawory grzejnikowe 1K + przewody 

dobrze zaizolowane 

1,13-

1,15 

12 Piec węglowy i  kaflowy 2,00-

2,40 

13 Kocioł węglowy w  domku jednorodzinnym + przewody słabo 

zaizolowane (bez regulacji) 

1,90-

2,50 

14 Grzejniki elektryczne w  pomieszczeniach 1,05-

1,10 

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

 

Prognoza 

Z wykonanych obliczeń wynika, że gmina Kościan do 2020 zredukuje emisję CO2 

o 52% i zużycie energii o 73% w stosunku do roku 1990. Prognozę przygotowano dla 

obiektów, co do których zgromadzono niezbędne informacje. Założono, że wszystkie 

przedsięwzięcia zaproponowane w dokumencie zostaną zrealizowane. W poniższej tabeli 

przedstawiono zestawienie proponowanych wskaźników obejmujących rok 2015 oraz 2020.  

Tab. 22 Prognoza redukcji emisji CO2 oraz zużycia energii do 2020 roku 

 
  

Zużycie energii [GJ] 
Emisja CO2 

[t CO2] 

Rok 1990 302687,90 20437,48 

Rok 2015 114069,30 10882,96 

Rok 2020 83054,30 9726,19 

Redukcja od 1990 219633,60 10711,29 

Redukcja od 1990 [%] 73% 52% 

Redukcja od 2015  31015,00 1156,77 

Redukcja od 2015 [%] 27% 11% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BEI 
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Z prognozy wynika, że do 2020 roku gmina Kościan będzie redukowała zużycie energii 

o 2,4% rocznie w stosunku do roku 1990. W ramach realizacji zaplanowanych w dokumencie 

przedsięwzięć gmina zredukuje zużycie energii o 27% (od 2015 – 2020), czyli około 5% 

rocznie.  Biorąc pod uwagę emisję CO2, od początku analizowanego okresu do roku 2020 

nastąpi redukcja o 52% (1,7% rocznie). Realizacja zaplanowanych działań infrastrukturalnych 

przyczyni się do redukcji emisji CO2 od 2015 do 2020 roku o 2,2% rocznie.  

Aspekty organizacyjne 

Za realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiedzialny jest wójt gminy 

Kościan.  Do zadań gminy należy przede wszystkim wdrożenie niniejszego dokumentu oraz 

szereg innych działań: 

 Monitoring i ewaluacja dokumentu oraz bazy inwentaryzacji emisji; 

 Aktualizacja planu; 

 Informowanie lokalnej społeczności w zakresie postępów realizacji planu oraz 

prowadzenie działań edukacyjno – promocyjnych, które przyczynią się do wdrożenia 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej; 

 Monitoring dostępności środków zewnętrznych, które pozwolą na realizację zadań 

zaplanowanych w dokumencie; 

 Raportowanie postępów realizacji Planu.  

 

W ramach realizacji zadań zaplanowanych w niniejszym dokumencie, w strukturach 

organizacyjnych gminy zostanie wybrana osoba, która będzie odpowiedzialna za raportowanie 

postępów realizacji Planu. Koordynator będzie cechował się wiedzą w zakresie efektywności 

energetycznej, wykorzystania energii pochodzącej z OZE, opracowywania projektów 

inwestycyjnych i zarządzania finansami. Działania wyznaczonej osoby nie będą zależne od 

zewnętrznych instrumentów finansowych. Uzyskanie środków zewnętrznych pozwoliłoby na 

szerszą działalność i wyznaczenie pracownika, którego głównymi obowiązkami byłyby 

działania związane z Planem. Wyznaczona osoba zostanie przeszkolona z następujących 

zagadnień, które są niezbędne z punktu widzenia odpowiedniej organizacji pracy: 

 

 Tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (w tym: zapewnienie udziału 

interesariuszy, planowanie zadań do realizacji); 
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 Wyznaczanie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych; 

 Bazowa inwentaryzacja emisji (w zakresie: pozyskiwania danych, sektory 

uwzględnione w BEI, stosowane metody oraz obsługa bazy); 

 Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji Planu; 

 Aktualizacja PGN – obiektywna ocena rezultatów, działania zapobiegawcze 

i korygujące. 

System monitoringu i oceny 

Po stworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej konieczne będzie jego wdrażanie, 

monitorowanie, ewaluacja jego efektów oraz raportowanie. Monitoring zadań będzie polegał 

na gromadzeniu informacji o postępach realizacji zaplanowanych działań. W ramach 

monitoringu zbierane będą następujące informacje: 

 Terminy realizacji zaplanowanych zadań; 

 Interesariusze realizujący poszczególne działania; 

 Postępy prac oraz koszty poniesione podczas wykonywania przedsięwzięć; 

 Efekty redukcji emisji CO2 oraz zużycia energii; 

 Przeszkody napotkane podczas realizacji zadań; 

 Stopień realizacji założonych celów. 

 

Istotnym elementem systemu monitoringu i oceny jest raportowanie. Zadanie to polega 

na tworzeniu raportów z implementacji, które będą uwzględniały aktualizację inwentaryzacji 

emisji. Powinny one zawierać ocenę postępów prac, jakie miały miejsce w poprzedzającym 

okresie. Raporty należy przygotować w latach 2018 i 2021. Raport finalny (przygotowany w 

2021 roku) będzie wiązał się ze szczegółową inwentaryzacją emisji CO2 i zużycia energii 

dotyczącą roku wcześniejszego.  

Integralną częścią systemu jest aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 

bazy inwentaryzacji emisji CO2. Zaleca się, aby aktualizacja ww. elementów przeprowadzana 

była co 2 lata, po uzyskaniu niezbędnych danych. Aktualizacja następuje, kiedy zrealizowane 

zostaną cele operacyjne i szczegółowe, interesariusze będą chcieli uzupełnić zaplanowane do 

realizacji inwestycje, zajdą znaczące zmiany w zakresie wykorzystania OZE oraz stopnia 

efektywności energetycznej.  
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Gmina powinna także współpracować z interesariuszami Planu, aby zgromadzić 

niezbędne dane. Do takich podmiotów należą: 

 Mieszkańcy gminy; 

 Administratorzy budynków; 

 Przedsiębiorstwa transportowe; 

 Przedsiębiorstwa energetyczne; 

 Instytucje publiczne; 

 Przedsiębiorstwa prywatne. 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie realizacji zaplanowanych celów należy 

posłużyć się zaproponowanymi wskaźnikami monitorowania. Pozwolą one władzom gminy na 

odpowiednią organizację pracy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i będą wyznacznikiem 

realizacji działań infrastrukturalnych. Poniżej przedstawiono wskaźniki monitorowania wraz z 

jednostkami i źródłem pochodzenia informacji.  

 

Tab. 23 Wskaźniki monitoringu i ewaluacji Planu 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA ŹRÓDŁO DANYCH 

Budynki użyteczności 

publicznej poddane 

termomodernizacji 

liczba 

Urząd Gminy 

Kościan, Zarządcy 

budynków 

Budynki użyteczności 

publicznej 

wyposażone w 

instalacje OZE 

liczba 

Urząd Gminy 

Kościan, 

zarządcy budynków 

Zużycie energii 

końcowej w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

GJ 

Zarządcy budynków, 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne 

Budynki mieszkalne 

poddane 

termomodernizacji 

liczba Zarządcy budynków 
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WSKAŹNIK JEDNOSTKA ŹRÓDŁO DANYCH 

Zużycie energii 

końcowej w sektorze 

budynków 

mieszkalnych 

GJ Zarządcy budynków 

Całkowita 

powierzchnia 

kolektorów 

słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych 

m2 Zarządcy budynków 

Długość ścieżek 

rowerowych w gminie 
km Urząd Gminy Kościan 

Rowery poruszające 

się po ścieżkach 

rowerowych 

liczba Urząd Gminy Kościan 

Długość dróg i ulic w 

gminie 
km Urząd Gminy Kościan 

Zmodernizowane 

oprawy oświetleniowe 
liczba Urząd Gminy Kościan 

Roczne zużycie 

energii elektrycznej 
GJ/ MWh 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne, Urząd 

Gminy, GUS 

Roczne 

wykorzystanie gazu 

ziemnego 

m3 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne, Urząd 

Gminy, GUS 

Pasażerowie 

korzystający z 

komunikacji 

publicznej w ciągu 

roku 

liczba 
Przedsiębiorstwa 

transportowe 
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WSKAŹNIK JEDNOSTKA ŹRÓDŁO DANYCH 

Mieszkańcy 

uczestniczący w 

wydarzeniach 

promujących PGN 

liczba Urząd Gminy 

Źródło: opracowanie własne 

 

Finansowanie inwestycji 

Środki własne  

Zaplanowane do realizacji inwestycje na poziomie lokalnym będę realizowane przede 

wszystkim ze środków własnych. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy 

Kościan. Lista zaplanowanych do realizacji zadań infrastrukturalnych została zawarta 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Środki zewnętrzne  

Realizacja zaplanowanych zadań może być wspomagana ze środków zewnętrznych. 

Poniżej przedstawiono możliwe źródła finansowania planowanych przedsięwzięć 

infrastrukturalnych.  

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

 

Tab. 24 Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ 

Program priorytetowy Ochrona atmosfery - poprawa jakości powietrza 

 

Część 3) Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy 

publiczny transport miejski 

Część 2) Zmniejszenie zużycia 

energii  w budownictwie 

cel 

Zmniejszenie narażenia ludności na 

oddziaływanie zanieczyszczeń 

powietrza w strefach, w których 

występują znaczące przekroczenia 

dopuszczalnych i docelowych 

poziomów stężeń tych 

zanieczyszczeń, poprzez opracowanie 

programów ochrony powietrza oraz 

poprzez zmniejszenie emisji 

Celem programu jest zmniejszenie 

zużycia energii, a w konsekwencji 

zmniejszenie emisji CO2 w związku z 

działaniami poprawiającymi 

efektywność wykorzystywania energii 

w budynkach.  
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ 
zanieczyszczeń, w szczególności 

pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. 

typy działań 

Dofinansowanie może być udzielone 

na realizację przedsięwzięć 

dotyczących zbiorowego 

publicznego transportu miejskiego. 

Program dopuszcza następujące 

działania: 

1) dotyczące taboru, polegające na 

zakupie nowych: tramwajów lub 

trolejbusów lub autobusów o napędzie 

hybrydowym lub elektrycznym lub 

gazowym; 

2) dotyczące informacji i promocji, 

związane z rozpowszechnianiem 

rozwiązań niskoemisyjnych 

zastosowanych w dofinansowanym 

przedsięwzięciu; 

3) dotyczące zarządzania i 

infrastruktury dla niskoemisyjnego 

transportu  

 

Działania wymienione w pkt 1 i 2 są 

działaniami obligatoryjnymi. 

Termomodernizacja następujących 

budynków: 

 muzeów, 

 szpitali, zakładów opiekuńczo - 

leczniczych, pielęgnacyjno-

opiekuńczych, hospicjów, 

 obiektów zabytkowych, 

 obiektów sakralnych wraz z 

obiektami towarzyszącymi, 

 domów studenckich 

 innych przeznaczonych na potrzeby 

kultury, kultu religijnego, oświaty, 

opieki, 

wychowania, nauki.  

W zakresie zmiany wyposażenia 

obiektów w urządzenia o 

najwyższych, uzasadnionych 

ekonomicznie standardach 

efektywności energetycznej 

związanych bezpośrednio 

z prowadzoną termomodernizacją 

obiektów w szczególności: 

 ocieplenie obiektu w tym: ścian, 

podłóg na gruncie, stropów, 

stropodachów, dachów 

i innych przegród, 

 wymiana okien, 

 wymiana drzwi zewnętrznych, 

 przebudowa systemów grzewczych 

(wraz z wymianą źródła ciepła), 

 wymiana systemów wentylacji i 

klimatyzacji, 

 zastosowanie systemów 

zarządzania energią w budynkach, 

 wykorzystanie technologii 

odnawialnych źródeł energii, 

 przygotowanie dokumentacji 

technicznej w tym audytów 

energetycznych 

i ekspertyz mykologicznych, 

 likwidacja zawilgocenia i jego 

skutków na termomodernizowanym 

budynku, 

 wymiana oświetlenia 

wewnętrznego i zewnętrznego obiektu 

na energooszczędne. 
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ 

beneficjenci 

miasta regionalne lub subregionalne 

wskazane w obszarze 

niskoemisyjnego transportu 

publicznego w Kontraktach 

Terytorialnych zawartych z 

województwami - jako organizatorzy 

publicznego transportu zbiorowego. 

Zarejestrowane na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) podmioty prowadzące działalność 

leczniczą w zakresie stacjonarnych i 

całodobowych 

świadczeń zdrowotnych w formie: w 

szczególności szpitali, zakładów 

opiekuńczo - 

leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych, hospicjów, wpisane do 

rejestru 

podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, o którym mowa w ustawie z 

dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, 

2) podmioty prowadzące muzea 

wpisane do Państwowego Rejestru 

Muzeów (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 

maja 2008 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia 

Państwowego Rejestru Muzeów, 

wzoru wniosku o wpis 

do Rejestru, warunków i trybu 

dokonywania wpisów oraz 

okoliczności, w jakich można 

zarządzić kontrolę w celu ustalenia, 

czy muzeum spełnia nadal warunki 

wpisu do 

Rejestru), 

3) podmioty prowadzące domy 

studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym; 

4) podmioty będące właścicielem 

budynku wpisanego do Rejestru 

zabytków zgodnie 

z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, 

5) kościoły, kościelne osoby prawne 

lub związki wyznaniowe w 

rozumieniu odrębnych 

przepisów. 

Program priorytetowy Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

Część Część 1)Bocian – rozproszone, odnawialne źródła energii  

cel 
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji 

energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ 

typy działań 
Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o 

mocach mieszczących się we wskazanych przedziałach 

beneficjenci przedsiębiorcy 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 – OŚ 

PRIORYTETOWA 3 ENERGIA   

Tab. 25 Możliwe źródła finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego  

 oś priorytetowa 3. Energia 

nr priorytetu 

inwestycyjnego 
4a 4c 4e 

nazwa 

Wspieranie tworzenia i 

dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

Wspieranie 

efektywności 

energetycznej, 

inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystywania 

odnawialnych źródeł 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej, w tym w 

budynkach 

publicznych, i sektorze 

mieszkaniowym 

Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich obszarów 

rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla 

obszarów miejskich, w 

tym wspieranie 

zrównoważonej 

multimodalnej 

mobilności miejskiej i 

działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany 

klimatu 

cel szczegółowy 

Zwiększony poziom 

produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych 

Zwiększona 

efektywność 

energetyczna sektorów 

publicznego i 

mieszkaniowego 

Zwiększone 

wykorzystanie transportu 

zbiorowego 

wskaźniki rezultatu 

Udział produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w produkcji 

energii elektrycznej 

ogółem 

Sprzedaż energii 

cieplnej w GJ na cele 

komunalno - bytowe 

ogółem 

Przewozy pasażerów 

komunikacją miejską 

główne typy 

przedsięwzięć 

budowa i rozbudowa 

instalacji służących do 

wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych; budowa, 

rozbudowa i modernizacja 

instalacji służących 

dystrybucji ciepła 

pochodzącego z OZE; 

budowa, rozbudowa i 

głęboka modernizacja 

energetyczna 

budynków oraz 

wymiana wyposażenia 

tych obiektów na 

energooszczędne, w 

tym modernizacja ich 

infrastruktury 

ciepłowniczej i 

energetycznej, 

zakup niskoemisyjnego 

taboru dla transportu 

publicznego oraz 

budowa/przebudowa 

infrastruktury transportu 

publicznego; budowa i 

przebudowa 

infrastruktury miejskiej 

w celu ograniczania 

ruchu drogowego w 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego  

 oś priorytetowa 3. Energia 

modernizacja 

dystrybucyjnych sieci 

elektroenergetycznych 

umożliwiających 

przyłączenia jednostek 

wytwórczych energii z 

OZE do sieci;  budowa lub 

przebudowę jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła 

wykorzystujących OZE w 

wysokosprawnej 

kogeneracji 

podłączanie budynków 

do sieci ciepłowniczej, 

czy instalowanie 

instalacji OZE 

centrach miast; projekty 

z zakresu transportu 

zbiorowego wspierające 

integrację z transportem 

indywidualnym; drogi 

dla rowerów łączące 

miasta i ich obszary 

funkcjonalne; budowa, 

rozbudowa lub 

przebudowa sieci 

ciepłowniczych i 

chłodniczych; montaż 

efektywnego 

energetycznie 

oświetlenia ulicznego; 

działania informacyjno-

promocyjne 

główne typy 

beneficjentów 

przedsiębiorcy; osoby 

prawne, w szczególności 

jst i ich związki, inne 

jednostki sektora finansów 

publicznych, spółki 

wodne, podmioty prawne 

kościołów i związków 

wyznaniowych, szkoły 

wyższe, organizacje 

pozarządowe; państwowe i 

samorządowe jednostki 

organizacyjne, w tym 

państwowe jednostki 

budżetowe; organizacje 

pozarządowe, 

stowarzyszenia i jednostki 

organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej; podmioty 

działające w oparciu o 

umowę o partnerstwie 

publiczno – prywatnym; 

podmioty wdrażające 

instrumenty finansowe 

spółdzielnie 

mieszkaniowe oraz 

wspólnoty 

mieszkaniowe; 

jednostki samorządy 

terytorialnego, ich 

związki oraz jednostki 

organizacyjne; 

podmioty posiadające 

osobowość prawną, w 

tym podmioty 

świadczące usługi 

publiczne w ramach 

realizacji obowiązków 

własnych jednostek 

samorządu 

terytorialnego; 

podmioty działające na 

podstawie umowy o 

partnerstwie publiczno 

– prywatnym; 

podmioty wdrażające 

instrumenty finansowe 

przedsiębiorcy; osoby 

prawne, w szczególności 

jst i ich związki, inne 

jednostki sektora 

finansów publicznych, 

spółki wodne, podmioty 

prawne kościołów i 

związków 

wyznaniowych, szkoły 

wyższe, organizacje 

pozarządowe; 

państwowe i 

samorządowe jednostki 

organizacyjne, w tym 

państwowe jednostki 

budżetowe; organizacje 

pozarządowe, 

stowarzyszenia i 

jednostki organizacyjne 

nieposiadające 

osobowości prawnej; 

podmioty działające w 

oparciu o umowę o 

partnerstwie publiczno – 

prywatnym; podmioty 

wdrażające instrumenty 

finansowe 

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 
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3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 

Tab. 26 Możliwe źródła finansowania w ramach POIiŚ 

Oś priorytetowa I - Zmniejszanie emisyjności gospodarki 

1.1   Wspieranie wytwarzania i 

dystrybucji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych 

1.2  Promowanie efektywności 

energetycznej i korzystania z 

odnawialnych źródeł energii w 

przedsiębiorstwach 

wspieranie wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źrodeł 

odnawialnych 

promowanie efektywności energetycznej i korzystania 

z OZE w przedsiębiorstwach 

Działania: przebudowa: - lądowych farm 

wiatrowych; - instalacji na biomasę i 

biogaz; - w ograniczonym zakresie 

jednostek wytwarzania energii 

wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła 

przy wykorzystaniu energii geotermalnej; 

sieci elektroenergetycznych 

umożliwiających przyłączenia jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych do KSE 

Działania: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej 

efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków w 

przedsiębiorstwach;- zastosowanie technologii 

efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach; 

budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z 

przeprowadzonego audytu 

energetycznego);zastosowanie energooszczędnych 

(energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 

produkcji i użytkowania energii; zastosowanie 

technologii odzysku energii wraz z systemem 

wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach 

przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów 

zarządzania energią 

Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Tab. 27 Możliwe źródła finansowania w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Nabory wniosków w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
na przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii  

Beneficjenci 

Jednostki samorządu terytorialnego, inne podmioty posiadające 

osobowość prawną, państwowe jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnoty mieszkaniowe,  
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Nabory wniosków w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
na przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii  

z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych oraz osób 

fizycznych 

Koszty 

kwalifikowane  

w ramach 

przedsięwzięcia 

Za koszty kwalifikowane możliwe do dofinansowania przy realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych, uznawane są dostawy, roboty 

budowlane i inne, usługi, niezbędne do uzyskania efektu 

ekologicznego, w szczególności: 

 modernizacja źródła ciepła; 

 montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp 

ciepła rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą; 

 montaż pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz  

z niezbędną infrastrukturą; 

 montaż urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną 

infrastrukturą; 

 roboty budowlane niezbędne podczas prac wymienionych  

w poprzednich punktach; 

 docieplenie przegród budowlanych w procesie 

termomodernizacji, zgodnie z audytem energetycznym; 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w procesie   

termomodernizacji, zgodnie z audytem energetycznym; 

 modernizacja instalacji  c.o. (pod warunkiem modernizacji  

źródła ciepła lub ujęcia modernizacji w audycie 

energetycznym),  

 modernizacja sieci ciepłowniczych, likwidacja lokalnych 

źródeł ciepła i podłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej 

wraz z budową węzłów cieplnych; 

Forma wsparcia dotacja/pożyczka 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
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