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1. Streszczenie 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) został opracowany, aby zdiagnozować bieżącą 
sytuację energetyczną w Gminie Krzykosy, woj. Wielkopolskie oraz wyznaczyć kierunki 
działań mające na celu jej poprawy poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2), 
redukcji zużycia energii finalnej oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii 
(OZE)  
w produkcji energii. Cele Planu zbieżne są z celami pakietu klimatyczno - energetycznego 
do roku 2020.  
 
Opracowanie koncentruje się na działaniach niskoemisyjnych, a w szczególności na poprawie 
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniu OZE. Plan ma wymiar lokalny – obejmuje 
obszar Gminy Krzykosy, w sposób kompleksowy odnosząc się do kwestii związanych  
z gospodarowaniem energią i jej wpływem na środowisko. 
 
W niniejszym Planie przeanalizowano przepisy prawa i dokumenty strategiczne na poziomie 
międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym związane z obszarami 
efektywności energetycznej. 
 
Cel strategiczny do roku 2020 określono jako ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) z 
obszaru Gminy Krzykosy o 3%. 
 
Dokument zawiera również wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla roku 
2014, wraz z opisem metodologii wykorzystanej do jej sporządzenia.  
 
Zadania ukierunkowane na realizację celów szczegółowych przedstawiono w postaci 
harmonogramu uwzględniającego podmioty odpowiedzialne za realizację, szacowane koszty, 
potencjalne źródła finansowania oraz terminy wykonania. Zaprojektowano również system 
monitorowania postępów i przedstawiono proponowane wskaźniki.  
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2. Wstęp 

 

2.1. PODSTAWY PRAWNE 

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na 
obszarach dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, podniesieniu efektywności 
energetycznej oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Istotą 
Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających  
z redukcji emisji gazów cieplarnianych.  
 
Potrzeba opracowania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krzykosy wpisuje 
się w politykę energetyczną Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 r. 
Niniejszy dokument będzie również podstawą dla realizacji zadań z zakresu efektywności 
energetycznej, obligatoryjnych dla jednostki sektora publicznego na mocy ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.), w tym 
również finansowanych z krajowych źródeł publicznych i funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.  
 
Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy jest 
umowa nr 12a/2015 zawarta w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Gminą Krzykosy, a 
Europrojekty Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 

2.2. CELE 

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krzykosy ma na celu przeprowadzenie diagnozy 
sytuacji energetycznej w gminie oraz przeanalizowanie możliwych do realizacji 
przedsięwzięć, których wdrożenie będzie skutkować zmniejszeniem finalnego zużycia energii 
na terenie gminy. Efektem planowanych działań będzie stopniowe zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych (CO2) do atmosfery, a w rezultacie poprawa stanu całego środowiska 
naturalnego w Gminie Krzykosy – jako że szkodliwe substancje pochodzące ze spalania paliw 
stanowią źródło zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i gleb - a w konsekwencji również 
wód w wyniku wymywania zanieczyszczeń z powierzchni gruntu.  
 
Główny cel strategiczny wskazane w dokumencie powiązany jest z celami określonymi w 
pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 roku (tzw. pakiecie 3x20), tj.:1 

 ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.); 

 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE; 

 zwiększenie o 20% efektywności energetycznej. 

Cele te zostały określone przez przywódców krajów UE w 2007 r., a w 2009 r. przyjęto 
właściwe przepisy w tym zakresie. Są to równocześnie główne cele strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego. 
                                                 
1 zaczerpnięto ze strony http://ec.europa.eu 



     	
 

Europrojekty Consulting sp. z o.o. Strona 8 
 

 
Ponadto opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (zwany dalej PGN) umożliwi Gminie 
Krzykosy, jak również mieszkańcom i podmiotom działającym na jej terenie, uzyskanie 
dofinansowania inwestycji ze środków krajowych i europejskich, w szczególności w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 
 

2.3. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

2.3.1. POZIOM MIĘDZYNARODOWY 
 
Wśród podstawowych dokumentów o zasięgu globalnym, które można wskazać jako zgodne 
z niniejszym opracowaniem strategicznym Gminy Krzykosy należy wymienić m.in: Ramową 
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzoną w Nowym 
Jorku 9 maja 19922. Celem podstawowym Konwencji jest doprowadzenie do ustabilizowania 
koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby 
niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Dla uniknięcia zagrożenia 
produkcji żywności i dla umożliwienia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, poziom 
taki powinien być osiągnięty w okresie wystarczającym do naturalnej adaptacji ekosystemów 
do zmian klimatu.  
Istotnym dokumentem dla oceny zgodności, jest również przyjęty do Konwencji tzw. 
Protokół z Kioto3, w którym strony Protokółu zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2012 r. o wynegocjowane wielkości, nie mniej niż 5% w stosunku do roku 
1990 (Polska o 6% w stosunku do 1989r.). 
Do najistotniejszych z punktu widzenia PGN dokumentów strategicznych na poziomie Unii 

Europejskiej należą: 
 
 EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu4 

Strategia obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:  
 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z 

zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.  

 
Jednym z nadrzędnych celów Strategii jest cel „20/20/20” w zakresie klimatu i energii, tj. 
ograniczenie do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 20 % (a nawet o 30%, jeśli 
pozwolą na to warunki), zwiększyć udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym 
UE do 20 % oraz zrealizować 20 %-cel w zakresie efektywności energetycznej. 

 
 Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu5 

                                                 
2http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960530238 
3http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052031684 
4http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf 
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Ogólnym celem tej strategii jest przyczynianie się do tego, aby Europa była bardziej 
odporna na zmianę klimatu. Oznacza to zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania 
na skutki zmiany klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, 
opracowanie spójnego podejścia i poprawę koordynacji. 

 
 Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną do 2050 r. (ang. A Roadmap for moving to a competitive low carbon 

economy in 2050)6 

Plan zakłada redukcję wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych w EU o 80% do roku w 
stosunku do roku 1990. Przewidywaną ścieżkę stopniowego ograniczania emisji obrazuje 
wskazany na str. 9 wykres: 

 
 
 
Rysunek 1. Struktura emisji 

 
źródło: Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r. 

 
 VII Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020r. Dobra 

jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej Planety (7 EAP)7 

 
Celami priorytetowymi Programu są:  
 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,  

                                                                                                                                                         
5http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=PL 
6http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0112&from=EN 
7http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=PL 
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 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną,  ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i 

zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu,  

 maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska 

poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa,  

 doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,  

 zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz 

podjęcie kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych,  

 lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,  

 wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii,  

 zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań 

związanych ze środowiskiem i klimatem.  

2.3.2. POZIOM KRAJOWY 
 
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)8. 

W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w 
perspektywie najbliższych dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki 
zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz 
mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny 
wpływ terytorialny. Tym samym KPZK 2030 ma wiele cech strategii ogólnorozwojowej, 
łącząc elementy zagospodarowania przestrzennego z czynnikami rozwoju społeczno-
gospodarczego.  
Z perspektywy PGN istotny jest cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej 
kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie 
struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa, a szczególnie działanie 
5.1. Przeciwdziałanie zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego i odpowiednie 
reagowanie na to zagrożenie – w ramach którego uwzględniono konieczność redukcji 
emisji CO2 oraz zwiększenie wykorzystania OZE. 

 
 Strategia Rozwoju Kraju 20209. 

Strategia obejmuje trzy podstawowe obszary: 
 Sprawne i efektywne państwo, 

 Konkurencyjną gospodarkę, 

 Spójność społeczną i terytorialną. 

 
Obszarem istotnym z punktu widzenia PGN jest konkurencyjna gospodarka, obejmująca 
m. in.: Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. W ramach celu II.6 

                                                 
8http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20120000252 
9https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf 
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wyróżniono następujące cele szczegółowe: racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawa 
efektywności energetycznej , zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawa 
stanu środowiska oaz adaptacja do zmian klimatu. 
 
Wybrane wskaźniki szczegółowe odnoszące się do celu II.6 to: zagregowany wskaźnik 
efektywności energetycznej (ODEX), udział energii ze źródeł odnawialnych, redukcja 
emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku 1990, poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

 
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020r 

(BEiŚ)10 

Celem głównym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych 
pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 
zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 
Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie 
gospodarkę. Wśród celów szczegółowych można wymienić m.in.: zrównoważone 
gospodarowanie zasobami środowiska, zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i 
konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, poprawę stanu środowiska, wzrost znaczenia 
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyczny obszarów podmiejskich 
i wiejskich, lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii oraz poprawę efektywności 
energetycznej. 
 
 Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo 

Gospodarki (NPRGN)11 

4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego 
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Projekt Programu został 
skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. NPRGN stanowi 
rozwinięcie Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej12, które 
zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r. 
 
Celem głównym jest: rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju kraju. Celami szczegółowymi NPRGN są: 

 niskoemisyjne wytwarzanie energii; 

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami; 

 rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo; 

 transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności; 

 promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

                                                 
10http://bip.mg.gov.pl/files/upload/21165/SBEIS.pdf 
11http://www.me.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN_konsultacje%20i%20uzgodnienia%20ze
wn%C4%99trzne.pdf 
12http://www.me.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN.pdf 
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NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz 
zmniejszenie poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu  

wydobywania surowców poprzez wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po 
użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami. 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 r.13 

Polityka energetyczna zawiera cele w m.in. następujących obszarach: 

 poprawa efektywności energetycznej 

o zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, 

o zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. 

modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o 

niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej,  

o wzrost efektywności końcowego wytwarzania energii, 

 rozwój wykorzystania OZE 

o wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w roku 2020 oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w 

latach następnych, 

o zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na 

lokalnie dostępnych surowcach, 

o ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania 

biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, 

w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką 

odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną. 

 
 Krajowy Plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.14 

 Określa ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii z OZE w ostatecznym zużyciu 
energii brutto w 2020 r, przedstawiony w poniższej tabeli: 

Tabela 1. Ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
ostatecznym zużyciu energii brutto w 2005 i 2020 r. 

(A) Udział energii ze źródeł odnawialnych w 
ostatecznym zużyciu energii brutto w 2005 r. 
(S2005): 

7,2% 

(B) Cel dotyczący udziału energii ze źródeł 15% 

                                                 
13http://www.cecgr.com/fileadmin/content/documents/Polish%20Energy%20Policy%202030.
pdf 
14http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf 
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odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto w 2020 r. (S2020) 
(C) Przewidywane skorygowane całkowite 
zużycie energii w 2020 r. 

69 200 ktoe 

(D) Przewidywana wielkość energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadająca celowi na 2020 r. 
(obliczona jako B x C) 

10 380,5 ktoe 

źródło: Krajowy Plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
 
 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)15 .  

Celem głównym dokumentu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.  
Wśród celów szczegółowych najistotniejszym z perspektywy PGN jest zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska. W ramach tego celu warto 
wskazać kierunek działań 1.3–dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu. 
Według zapisów SPA 2020 zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor 
energetyczny, uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej 
temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do wahań 
zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie 
stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie także wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej. 
 
 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-202016 

Strategia określa cel główny jako poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz 
efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjału, w tym rolnictwa i rybactwa, dla 
zrównoważonego rozwoju kraju. 
PGN wpisuje się w cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach 
wiejskich, a w szczególności Oś priorytetową 5.5: Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. 
 

2.3.3. POZIOM WOJEWÓDZKI 
 
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-202017 

Cele PGN dla Gminy Krzykosy są spójne z celem tematycznym) Osi Priorytetowej  
3. Energia - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,  
a także z następującymi priorytetami inwestycyjnymi (PI): 
 PI 4a. Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, 

                                                 
15http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_10/becc4b984fb12cd415b855e2cb42f68a.pdf 
16http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-
rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020/Dokumenty-analizy 
17https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/4554/uszczegolowienie_wrpo_2014_2020.p
df 
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 PI 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, 

 PI 4e. 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. 

 
 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej18 

Program ochrony powietrza jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, 
których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub 
docelowych substancji w powietrzu. Biorąc pod uwagę wyniki rocznej oceny jakości 
powietrza za 2011 rok, w Programie szczegółowej analizie poddano dwa zanieczyszczenia 
powietrza: pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren. 
 
Program uwzględnia również harmonogram działań na poziomie lokalnym. Przedstawia on 
zadania i odpowiedzialność realizacji działań naprawczych przez prezydentów, starostów, 
burmistrzów, wójtów gmin strefy wielkopolskiej. Działania naprawcze obejmują lata 
2014-2022. Zadania zostały podzielone na 5 grup:  
 ograniczające emisję powierzchniową,  

 ograniczające emisję punktową,  

 ograniczające emisję liniową,  

 ciągłe i wspomagające,  

 systemowe.  

Wdrożenie zaproponowanych zadań na poziomie administracji lokalnej, w perspektywie 
2022 roku, powinno wpłynąć na ograniczenie zarówno emisji pyłu zawieszonego PM10, 
jak również benzo(a)pirenu. Zaproponowane działania mogą być realizowane przez 
wszystkie powiaty, miasta i gminy strefy wielkopolskiej, nie są one natomiast 
obligatoryjne dla gmin, w których nie wyznaczono obszarów występowania 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. Dla Gminy Krzykosy nie wyznaczono 
obszarów występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. 

 
 Plan Działań Krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej19 

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu(Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)poziom 
docelowy stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu wynosi1ng/m3.W strefie wielkopolskiej w 
roku2013 zanotowano ryzyko przekroczenia poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu 
w pyle zawieszonym PM10 o okresie uśredniania dla roku. Obszar, na którym występują 

                                                 
18http://www.bip.umww.pl/292---555---kategoria_domyslna---program-ochrony-powietrza-
dla-strefy-wielkopolskiej 
19http://www.bip.umww.pl/292---555---kategoria_domyslna---plan-dzialan-
krotkoterminowych-w-zakresie-bap-dla-strefy-wielkopolskiej 
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niekorzystne warunki jakościowe powietrza spowodowane wysokimi stężeniami B(a)P 
obejmuje niemal całą strefę wielkopolską, oprócz południowych jej krańców  - zatem 
również gminę Krzykosy. 
 
Poziom docelowy B(a)P po okresie uśredniania dla roku został określony w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) ze względu na to, iż 
długoterminowe oddziaływanie tego zanieczyszczenia na organizm człowieka jest 
szkodliwe. B(a)P w powietrzu jest szczególnie szkodliwe gdy organizm człowieka jest 
przez długi okres czasu poddawany presji zanieczyszczonego powietrza. W ww. 
rozporządzeniu nie określono poziomu normatywnego dla oddziaływania 
krótkoterminowego (godzinnego, średniego dobowego) B(a)P, wobec tego działania 
zapisane w Planie Działań Krótkoterminowych ze względu na ryzyko przekroczenia lub na 
przekroczenie poziomu docelowego stężenia średniego rocznego B(a)P, mają jedynie 
charakter informacji. 
 
W Planie wymieniono szereg działań wpływających na obniżenie emisji B(a)P: 

 Zmiana paliwa węglowego na lepsze, o mniejszej zawartości popiołu, 

 Niestosowanie do ogrzewania paliwa o bardzo niskiej jakości, np. miału 

węglowego, 

 Stosowanie się do prawnego zakazu spalania śmieci, 

 Regularne (co 1 rok) czyszczenie pieca i komina (przy kotłach opalanych paliwem 

stałym), 

 Zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła 

– stosowanie termostatów, wietrzenie przy zakręconych grzejnikach, 

 Oszczędzanie energii cieplnej i elektrycznej w gospodarstwach domowych, 

 Ograniczenie palenia w kominkach, 

 Zmiana sposobu ogrzewania (jeżeli jest to możliwe) na niskoemisyjne źródło ciepła 

– piec gazowy, sieć ciepłowniczą, 

 Korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast samochodu osobowego, 

 Na krótkich odcinkach poruszanie się pieszo lub rowerem, a nie samochodem, 

 Stosowanie eko jazdy, która pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa w 

samochodach, 

 Zapobieganie pożarom w lasach (stosowanie się do zakazu wchodzenia do lasu w 

trakcie suszy, nie śmiecenie w lasach), 

 Stosowanie się do zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól, 

 Stosowanie selektywnej zbiórki odpadów, 

 Stosowanie kompostowników (jeżeli jest to możliwe) do zbierania odpadów 

zielonych i biodegradowalnych. 
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 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 

roku20 

Jako cel główny strategii przyjęto efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na 
rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia 
mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia PGN, wśród 
celów operacyjnych warto wymienić: 
 cel operacyjny 2.6. Ograniczenie emisji substancji do atmosfery, realizowany przede 

wszystkim poprzez: eliminację emisji niskiej, modernizację układów 

technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, a także indywidualnych źródeł ciepła, 

promocję niskoemisyjnych form transportu. 

 cel operacyjny 3.1. Optymalizacja gospodarowania energią. Cel powinien być 

realizowany m.in. poprzez: obniżanie energochłonności, termomodernizację 

istniejących budynków oraz promocję energooszczędności w budownictwie, rozwój 

scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, modernizację sieci 

przesyłowych. 

 cel operacyjny 3.2. Rozwój produkcji i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, 

realizowany m.in. poprzez: budowę nowych instalacji energetycznych 

wykorzystujących odnawialne źródła energii, zwiększenie wykorzystania biomasy do 

produkcji energii, wzmocnienie działań edukacyjnych i promocyjnych w rozwoju 

OZE, promocję OZE wśród przedsiębiorców, wykorzystanie energii geotermalnej, 

wiatrowej i słonecznej. 

 
 Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł 

energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020.21 

Celem głównym realizacji strategii jest osiągnięcie przez Wielkopolskę w 2020 roku 20% 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii finalnej i co najmniej 20% wzrostu 
efektywności energetycznej w odniesieniu do roku 1990, przy zachowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz dążenie do osiągnięcia pozycji lidera innowacji i wdrożeń 
technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. 
 
Obiektywnie mierzalne wskaźniki realizacji tego celu obejmują: 
 ilość opatentowanych rozwiązań z zakresu OZE i EE w latach2012-2020 na tle kraju 

(urząd patentowy); 

                                                 
20http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/516/original
/Zaktualizowana_Strategia_RWW_do_2020.pdf?1432662783 
21https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Strategia-wzrostu-
efektywno%C5%9Bci-energetycznej-i-rozwoju-odnawialnych-
%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-energii-w-Wielkopolsce-na-lata-2012-2020.pdf 
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 ilość wdrożonych rozwiązań z zakresu OZE i EE w latach 2012-2020 na tle kraju 

(dane URE i gmin o zrealizowanych inwestycjach, dane NFOŚiGW); 

 pozycję konkurencyjną Wielkopolski na tle innych regionów Europy (dane EuroStat); 

 procentowy udział odnawialnych źródeł energii w energii finalnej (dane URE, dane 

GUS); 

 procentowy wzrost efektywności energetycznej (dane GUS, dane Urzędu 

Marszałkowskiego); 

 ilość emisji CO2w odniesieniu do wzrostu gospodarczego (dane KOBiZE, dane 

Urzędu Marszałkowskiego). 

2.3.4. POZIOM LOKALNY 
 
 Strategia rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2009-2015 

Ponieważ według stanu obowiązującego w czasie opracowywanie niniejszego dokumentu, 
Gmina Krzykosy nie przyjęła jeszcze Strategii rozwoju na kolejny okres planistyczny, do 
analizy przyjęto zapisy Strategii obowiązującej do roku 2015. Opracowanie PGN jest 
komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach celu 4.2. Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami – upowszechnienie proekologicznych systemów grzewczych. 
 
 Strategia rozwoju Powiatu Średzkiego na lata 2015-2024 

Cele Planu są zgodne z założeniami Strategii rozwoju Powiatu Średzkiego na lata 2015-
2024, a w szczególności z celem strategicznym 6 – ochrona środowiska naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego. 
 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 

Postanowienia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krzykosy zgodne są z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a szczególności z przepisami §19, 
które zakazują ogrzewania budynków ze źródeł powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz wskazują na 
konieczność stosowania do tego celu urządzeń i źródeł energii spełniających 
obowiązujące normy ekologiczne. 
 

Podsumowując, powyższe analizy wskazują na komplementarność celów PGN z celami 
dokumentów strategicznych w zakresie energetyki, obowiązujących na różnych szczeblach. 
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3. Ogólna strategia 
 

3.1. DIAGNOZA STANU OBECNEGO 

 
3.1.1. POŁOŻENIE I WARUNKI GEOGRAFICZNE GMINY KRZYKOSY 
 
Krzykosy to gmina wiejska położona w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim, w 
odległości 50 km od Poznania. Gmina zajmuje powierzchnię 110,47 km2, a jej siedzibą jest 
wieś Krzykosy.  Obszar gminy podzielony jest na 12 sołectw: Witowo, Wiosna, Sulęcinek, 
Sulęcin, Solec, Pięczkowo, Murzynowo Leśne, Młodzikówko, Młodzikowo, Miąskowo, 
Krzykosy oraz Garby. 
 
Rysunek 2. Położenie Gminy Krzykosy na tle Powiatu Średzkiego  i Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 
 
źródło: http://mapa.targeo.pl/gmina-krzykosy,684254/gmina 
 
 
Gmina Krzykosy leży w obszarze chronionego krajobrazu pradoliny Warty - Obry. 
Morfologicznie jest to płaski, równinny obszar wyniesiony 60-75m n.p.m., przecinany niezbyt 
wielkimi dolinami. Rzeka Warta stanowi południową granicę gminy. Krajobraz gdzieniegdzie 
ożywiają wydmy śródlądowe.  
 

3.1.2. KLIMAT 
 
Teren gminy należy do regionu klimatycznego VIII zachodnio-pomorskiego północno – 
wielkopolskiego, subregionu Pyzderskiego VIII-6 wg A. Wosia (1994). Charakterystyczną 
cechą tego regionu jest występowanie pogody bardzo ciepłej, a jednocześnie pochmurnej  
i bez opadów, z mniejszą amplitudą temperatur oraz wczesną wiosną i latem a krótką zimą. 
Teren gminy położony jest w krainie Wielkich Dolin wg E. Romera, jest to obszar  
o najniższym wskaźniku opadów. Niedobór wody wynosi ok. 300 mm. 
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Tereny te charakteryzuje również największa liczba dni słonecznych w skali kraju (ponad 50) 
oraz najmniejsza ilość dni pochmurnych (poniżej 130).  
 
Tabela 2. Dane klimatyczne dla Gminy Krzykosy (dane pomiarowe ze stacji Pętkowo, gm. 
Środa Wlkp.) 

Dane klimatyczne 

Średni roczny opad  550 [mm] 

Średnia temperatura powietrza 8,8 [° C] 

Najwyższe średnie temperatury  19 [° C] lipiec 

Najniższe średnie temperatury  - 1,5[° C] styczeń 

Liczba dni ciepłych 275 

Liczba dni mroźnych 30-50 

Liczba dni z przymrozkami 100-110 

Liczba dni zalegania pokrywy śnieżnej 38-60 

Okres wegetacyjny 200-220 

Przeważający kierunek wiatrów W i SW o prędkości 4,0 m/s 

źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.powiatsredzki.pl 

3.1.3 OCHRONA PRZYRODY 
 
Na terenie Gminy Krzykosy występują różnorodne formy ochrony przyrody. Do 
najistotniejszych należą pomniki przyrody (pojedyncze drzewa) oraz obszar Sieci NATURA 
2000. Za obszary Sieci NATURA 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania 
zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk 
przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy.  
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz.2313 z póź. zm.) 
część Gminy Krzykosy wpisano zgodnie z §2 pkt. 57a do obszaru Doliny Środkowej Warty 
(kod obszaru PLB300002). Dolina Środkowej Warty zajmuje powierzchnię 57.104,4 ha, w 
tym 1.088,5h leży na terenie  Gminy Krzykosy. 
W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Krzykosy położone są również inne obszary Sieci 
NATURA 2000 oraz rezerwaty przyrody.  
 
Rysunek 3. Obszary chronione w sąsiedztwie Gminy Krzykosy 
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źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

3.1.4. ROLNICTWO I LEŚNICTWO 
 
Gmina Krzykosy ma typowo rolniczy charakter. W strukturze użytkowania gruntów dominują 
użytki rolne – stanowią one 64% powierzchni gminy. Znaczący jest też udział gruntów 
leśnych i zadrzewionych (29% wszystkich gruntów). Tereny zurbanizowane zajmują jedynie 
3% powierzchni gminy. Szczegółową strukturę użytkowania gruntów rolnych w gminie 
Krzykosy zaprezentowano w poniższej tabeli: 
 
Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Krzykosy 

Rodzaje gruntów Powierzchnia [ha] Udział % 

grunty orne 5631,91 84% 

grunty pod stawami 21,19 0% 

grunty rolne zabudowane 134,85 2% 

grunty zadrzewione i zakrzewione 10,63 0% 

łąki i pastwiska 890 13% 

rowy 34,97 1% 

sady 12,88 0% 

RAZEM: 6736,43 -- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 4. Struktura użytkowania gruntów rolnych w Gminie Krzykosy 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Krzykosy 
 
Na obszarze gminy Krzykosy działa 799 gospodarstw rolnych. Łącznie gospodarstwa rolne 
zajmują powierzchnię 6 736,4381 ha. Gminę cechuje średnie rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych  – 14 gospodarstw ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha, zaś gospodarstwa  
o powierzchni nie przekraczającej 15 ha stanowią ok. 84% wszystkich gospodarstw rolnych. 
Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego to 8,40 ha i jest niższa od średniej wielkości 
gospodarstwa dla województwa wielkopolskiego (12 ha). 
 
Lasy na terenie gminy Krzykosy zajmują 3076,54 ha (stan na rok 2014), z czego 2.488,90 ha 
stanowią lasy Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych. Tereny gminy Krzykosy 
leżą w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Jarocin. W granicach gminy 574,9 ha 
lasów stanowią lasy prywatne, zaś  9 ha lasów jest własnością gminy.  Roczne wielkości 
pozyskania drewna na terenie gminy ulegają znacznym wahaniom, co obrazuje poniższa 
tabela: 
Tabela 4. Pozyskiwanie drewna w Gminie Krzykosy 

Pozyskanie drewna w Gminie Krzykosy [m3] 
2010 2011 2012 2013 2014 

690 525 695 252 210 

źródło: dane  Bank Danych Lokalnych GUS 
 
3.1.5 UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE 
Gminę Krzykosy zamieszkuje 6.922 osób (stan na 31.12.2015). 49% mieszkańców stanowią 
mężczyźni. W ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców gminy. Gęstość 
zaludnienia wynosi 61 os./km2 i jest znacznie niższa od średniej dla województwa 
wielkopolskiego (116 os./ km2 wg danych z 2014 roku). 
Struktura demograficzna gminy jest korzystna – osoby w wieku produkcyjnym stanowią 
najliczniejszą grupę (65%), zaś drugą pod względem wielkości grupą mieszkańców są osoby 
w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) – 21% wszystkich mieszkańców gminy. Grupą 
najmniej liczną są mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym – 14% ludności ogółem w gminie, 



     	
 

Europrojekty Consulting sp. z o.o. Strona 22 
 

choć należy zauważyć, że w latach 2010-2014 liczebność tej grupy powoli wzrastała. 
Szczegółową strukturę demograficzną gminy Krzykosy obrazuje poniższy wykres: 
 
Rysunek 5. Struktura demograficzna w Gminie Krzykosy 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Krzykosy 
 
Na podstawie bieżących trendów opracowano prognozę liczby ludności w Gminie do roku 
2020 – wyniki przedstawiono na Rysunku 6. 
 
Rysunek 6 . Prognoza demograficzna dla Gminy Krzykosy do roku 2020 

 
źródło: opracowanie własne 
 
3.1.6 MIESZKALNICTWO 
Zabudowa w gminie Krzykosy ma w przeważającej części zwarty charakter. Większość 
zasobów mieszkaniowych w gminie stanowią budynki jednorodzinne. Na podstawie danych 
zawartych w poniższej tabeli  można stwierdzić, iż ilość mieszkań w gminie systematycznie 
rośnie. Nieznacznie wzrosła również przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania i jest 
znacznie wyższa od średniej dla województwa wielkopolskiego – 80,7m2. 
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Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Krzykosy 

Jednostka miary 2012 2013 2014 

Zasoby mieszkaniowe w gminie Krzykosy 

mieszkania - 1715 1741 1762 

izby - 8061 8194 8309 

powierzchnia użytkowa mieszkań m2 170259 173517 176149 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 
mieszkania 

m2 99,3 99,7 100,0 

przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę 

m2 25,3 25,4 25,7 

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
 
Z powyższych danych widać, że liczba mieszkań w Gminie Krzykosy rośnie. Biorąc pod 
uwagę obecne trendy oraz uwarunkowania demograficzne sporządzono prognozę zasobów 
mieszkaniowych w Gminie do roku 2020, której wyniki przedstawiono na wykresie poniżej. 
 
Rysunek 7. Prognoza zasobów mieszkaniowych do roku 2020 

 
źródło: opracowanie własne 
 
Z badań ankietowych wynika, że w strukturze wiekowej dominują budynki starsze – 37% 
budynków powstało przed rokiem 1970, 49% - w latach 1970-2000,  a jedynie 16 % - po roku 
2000. 
 
3.1.7 SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW 
 
W latach 2010-2014 obserwowano systematyczny wzrost liczby podmiotów, co przedstawia 
rysunek 8.  
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Na przestrzeni analizowanego okresu liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 
terenie gminy Krzykosy wzrosła o 18% (stan na koniec roku 2014 wobec roku 2010). 
Struktura wielkościowa przedsiębiorstw w gminie jest dość korzystna z punktu widzenia 
potencjału rozwojowego  – na terenie gminy zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa 
(96,2% wszystkich podmiotów gospodarczych). Kolejne 3,6% przedsiębiorstw stanowią małe 
firmy. Na terenie gminy zarejestrowane jest tylko 1 przedsiębiorstwo średnie, natomiast nie 
ma ani jednego podmiotu dużego, zatrudniającego powyżej 249 osób.  
 
Rysunek 8. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Krzykosy w latach 2010-2014 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
Najliczniej reprezentowanymi branżami są handel hurtowy i detaliczny oraz budownictwo 
(odpowiednio 23 i 22% wszystkich przedsiębiorstw). Podział przedsiębiorstw według grup 
rodzajów działalności PKD 2007 przedstawiono w poniższej tabeli: 
 
Tabela 6. Przedsiębiorstwa wg grup PKD 2007 w Gminie Krzykosy 

Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 
  2010 2011 2012 2013 2014 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 25 26 33 35 27 
przemysł i budownictwo 162 181 183 193 205 
pozostała działalność 263 262 276 291 316 
ogółem 450 469 492 519 548 
źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na początku 
roku 2016 na terenie Gminy Krzykosy aktywnie działało 331 przedsiębiorców (spośród 514 
zarejestrowanych). 
 
Na poniższym wykresie zaprezentowano 10 najliczniej reprezentowanych rodzajów 
działalności gospodarczej w Gminie Krzykosy. 
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Rysunek 9. Rodzaje działalności gospodarczej 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG 
 
3.1.8 INFRASTRUKTURA  
 
Komunikacja drogowa 
Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć komunikacji drogowej. Szkielet układu 
komunikacyjnego gminy tworzą : drogi krajowe – 9 km, drogi powiatowe – 36,6 km oraz 
drogi gminne – 85 km. Główną drogą przebiegającą przez teren gminy jest droga krajowa nr 
11 Poznań – Katowice. W pobliżu miejscowości Miąskowo przez teren gminy przebiega też 
odcinek drogi krajowej nr 15 (0,25 km). 
 
Tabela 7. Drogi w Gminie Krzykosy 

Dane dotyczące dróg na terenie Gminy Krzykosy 

Numer drogi Nazwa drogi 
Długość odcinka 

przebiegającego przez 
teren gminy [km] 

Drogi krajowe 

11 
Miąskowo – Murzynówko– 

Lubrze 
8,75 

15 odcinek w pobliżu Miąskowa 0,25 
Razem 9,0 

Drogi powiatowe 
3671P Borowo – Krzykosy 11,545 
3675 P Młodzikówko – Borowo 1,920 
3676 P Sulęcinek –Murzynówko 7,490 
3677 P Witowo – Orzechowo 5,895 
3734 P Mądre – Garby 1,700 
3735 P Młodzikowo – Sulęcin 6,006 
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3766 P Młodzikowice–Potachy 2,100 
Razem 36,656 

Drogi gminne 

555571P 
Kaźmierki do granicy z 
Nadziejewem i Mądre 

0,76 

550117P 
Garby – Murzynowo Leśne 
ul. Dębowa do Poznańskiej 

2,9 

550118P 
Garby – Murzynowo Leśne 

ul. Sosnowa do Dębowej 
1,6 

550119P 
Murzynowo Leśne ul. 

Sadowa do Poznańskiej 
2,4 

555567P 
Murzynowo Leśne ul. 

Brodowska do Poznańskiej 
1,9 

550120P 
od D nr 11 – Miąskowo do D 

nr 3676P 
1,86 

550121P 
od D nr 15 – Miąskowo do D 

nr 11 – do D nr 550120P 
2,14 

550122P 
Antonin – Bronisław – 

Witowo 
6,56 

550123P 
Czarne Piątkowo – Wiosna – 

Pięczkowo 
2,5 

550124P 
Murzynówko – Wiosna – 

Pięczkowo 
8,0 

550125P 
D nr 550123P – Wiosna – D 

nr 550124P 
0,6 

562920P Młodzikówko - Młodzikowo 3,4 

550126P 
od D nr 3676P Sulęcinek ul. 
Słoneczna do Lipowej – D nr 

3671P 
2,1 

550127P 
Sulęcinek ul. Kopczynowska, 
Kolejowa od Słonecznej do 

Ogrodowej 
1,25 

550128P 
od D nr 3671P Borowo – 

Sulęcinek ul. Ogrodowa do 
Kopczynowskiej 

1,15 

550129P Sulęcinek ul. Zacisze 0,65 

550130P 

od D nr 3676P Sulęcinek 
ul.Główna – Szkolna –

Sportowa 
Przymiarki – Solec – do wału 

przeciwpow. Warty 

4,5 

550131P 
od D nr 3676P – 

Murzynowiec Leśny – 
Krzykosy 

6,28 

550132P 
od D nr 3671P Sulęcinek – 

Murzynowiec Leśny 
4,02 

550133P 
Sulęcinek – Bogusławki – D 

nr 11 
4,22 

550134P D nr 3671P Sulęcin – D nr 2,4 
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550132P 
550135P Solec – Małoszki - Bronisław 4,51 

550136P 
Małoszki – Krzykosy – D nr 

3671P 
2,0 

551037P 
Solec ul. Okrężna, Szkolna, 

Główna 
0,95 

551038P 
Solec ul. Kościelna – 

Sportowa do wału 
0,7 

550139P 
od D nr 3675P Sulęcin ul. 
Długa, Nad Dunajem do 

wału 
1,55 

550140P 
od D nr 3671P Krzykosy do 

wału 
1,55 

550141P 
od D nr 3671P Krzykosy – 

Lubrze 
2,34 

550142P 
Krzykosy ul. Kręta – 
Okrężnej do Głównej 

1,6 

550143P 
Krzykosy ul.Słoneczna– 

Zacisze 
0,4 

550144P 
od D nr 3677P Witowo PKS 
do D nr 3677 przy kaplicy 

0,65 

550145P 
Witowo – D nr 550144P – 

wał przeciwpow 
2,1 

550146P 
Witowo – Pięczkowo ul. 

Miłosławska 
1,57 

550147P 
Pięczkowo ul. Powstańców 

Wlkp do Wrzesińskiej 
0,85 

550148P 
Pięczkowo ul. Sportowa – 

Rzeczna do wału 
1,6 

550149P 
Pięczkowo ul. Dębińska do 
granicy gminy przy promie 

1,4 

Razem 84,6 
źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Środzie Wlkp., Urząd Gminy Krzykosy 2008 r. 
 
Natężenie ruchu na drodze krajowej wynosi ok. 14.000 pojazdów/ dobę. 
 
Gmina Krzykosy nie obsługuje komunikacji miejskiej. Połączenia na terenie gminy 
realizowane są przez przewoźników PKS Wołów, PKS Kalisz oraz Woźniak Bus. 
 
Komunikacja kolejowa 
Przez teren gminy przebiega dwutorowa linia kolejowa: Kluczbork – Poznań. Długość 
odcinka leżącego na terenie gminy wynosi 8,8 km. Usytuowane są przy nim: stacja Sulęcinek 
oraz przystanek osobowy Solec.  
 
Gospodarka wodno - ściekowa 
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy jest obecnie tylko częściowo uregulowana. 
Gmina posiada bowiem prawie pełen stopień zwodociągowania, a niedostatecznie 
rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej – według danych UG stopień zwodociągowania 
gminy wynosi 98%, natomiast stopień skanalizowania jedynie 8%. 
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Na terenie gminy działają trzy stacje wodociągowe (ujęcia wody) w miejscowościach 
Pięczkowo, Młodzikowo i Garby. Sieć wodociągowa zbudowana jest z rur PCV oraz z rur 
azbestowych. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 110,4 km. Według danych GUS 
na koniec roku 2014 z sieci wodociągowej korzystało 6207 osób. Średnie zużycie wody na 1 
korzystającego wynosiło 31,2 m3.  W latach 2012-2014 roczna ilość wody dostarczanej do 
wodociągu na terenie Gminy w ciągu doby wynosiła 0,6 dam3.  
 
Na mocy Rozporządzenia nr 130/06 Wojewody Wielkopolskiego z  dnia  8  czerwca  2006  r. 
w  sprawie  wyznaczenia  Aglomeracji  Sulęcinek,  na terenie gminy  Krzykosy utworzono 
Aglomerację Sulęcinek o równoważnej liczbie mieszkańców 3.800. Aglomeracja obejmuje 
swym zasięgiem tereny  objęte  systemem  kanalizacji  zbiorczej  zakończonym oczyszczalnią 
ścieków  zlokalizowaną w  Sulęcinku,  położonej w  powiecie  średzkim,  w  gminie  
Krzykosy. W skład Aglomeracji wchodzą miejscowości: Sulęcinek,  Garby,  Krzykosy,  
Murzynowo  Leśne, Solec,  Sulęcin. Miejscowości Pięczkowo i Witowo, również 
administracyjnie przynależne do Gminy Krzykosy na mocy Rozporządzenia Wojewody 
Wielkopolskiego nr 110/06 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 
Orzechowo, gmina Miłosław. zostały włączone w skład Aglomeracji Orzechowo. 
 
Gmina posiada kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną. Kanalizacja sanitarna jest 
oddzielona od kanalizacji deszczowej. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi 
zaledwie 18,71 km. W roku 2014 z sieci kanalizacyjnej na terenie gminy korzystały 1.043 
osoby (dane GUS). Do roku 2021 planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowościach Sulęcin i Solec (długość planowanej sieci: 12,5 km), co pozwoli odbierać 
ścieki od dodatkowych 1.128 mieszkańców. Oczyszczalnia ścieków w Sulęcinku jest jedyną 
oczyszczalnią na terenie Gminy i przyjmuje ścieki socjalno – bytowe prawie z całego terenu 
Gminy Krzykosy. Ścieki z miejscowości Sulęcinek doprowadzone są do oczyszczalni siecią 
kanalizacyjną, pozostałe ścieki dowożone są przez wyspecjalizowane firmy. Oczyszczalnie w 
Sulęcinku jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną typu PS-bioblok 75x2. W roku 2014 
do oczyszczalni odprowadzono łącznie 53.317 m3 ścieków, a sucha masa osadów 
powstających na oczyszczalni  wynosiła 5,0 Mg s.m./rok. Maksymalna wydajność 
oczyszczalni wynosi obecnie 150 m3/dobę, jednak planowana jest jej rozbudowa, gdyż jej 
obecne wykorzystanie (149,6 m3/dobę) zbliża się do dostępnego maksimum. Oczyszczalnie 
spełnia wymagane standardy dot. oczyszczania ścieków określone w Krajowym programie 
oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).  
 
Gospodarka odpadami 
Gospodarka odpadami na terenie Gminy Krzykosy od 2009 r. jest realizowana w ramach 
Porozumienia Międzygminnego 17 gmin z powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, 
pleszewskiego, poznańskiego, śremskiego i średzkiego.  Gmina Krzykosy jest również 
Wspólnikiem „Zakładu Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. w Jarocinie. 
Powiat średzki wchodzi w skład regionu VI gospodarki odpadami komunalnymi w 
województwie wielkopolskim. Regiony zostały wydzielone w „Planie gospodarki odpadami 
dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” uchwalonym przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 sierpnia 2012 r.  
Od maja 2014 r. w regionie VI regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK)22 jest składowisko odpadów (kwatera nr 3) w Witaszyczkach, gmina Jarocin, a 

                                                 
22Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to zakład zagospodarowania 
odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z 
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instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi regionu VI są: sortownie odpadów w 
Mateuszewie (gmina Śrem) i w Pławcach (gmina Środa Wlkp.); kompostownie w 
Mateuszewie, w Elżbietowie (gmina Nowe Miasto nad Wartą), w Cielczy (gmina Jarocin); 
składowiska odpadów w Mateuszewie, w Brzóstkowie (gmina Żerków), w Smogorzewie 
(gmina Piaski), w Nadziejewie (gmina Środa Wlkp.) oraz instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Witaszyczkach. 
 
Gmina Krzykosy ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, z wybraną w drodze 
przetargu firmą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys ze Swarzędza. Odpady 
trafiają do sortowni w Pławcach. 
W Gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Funkcjonuje model segregacji  
u źródła (system workowy). Odpady komunalne odbierane są z nieruchomości według 
podziału na następujące frakcje: 
1) odpady komunalne zmieszane, 
2) papier i tekturę, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) szkło. 
Koszty poniesione przez gminę w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,  to kwota 433 937,95 zł rocznie (stan na rok 
2015). Ilości odpadów w gminie zaprezentowano w tabeli 8. 
 
Tabela 8. Odpady w Gminie Krzykosy 

Ilość odpadów w Gminie Krzykosy 

rok 2012 2013 2014 2015 

odpady 
segregowane 
[Mg/rok] 

66 110 155,5 206,9 

odpady 
zmieszane 
[Mg/rok] 

562 700 921 921,2 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG 
 
Na terenie gminy wytwarzane są odpady komunalne zmieszane w ilości: 921,2 Mg / rok  
Odpady selektywnie zbierane:  206,9 Mg/ rok.  
 
Sieci elektroenergetyczne 
Przez teren gminy Krzykosy przechodzą następujące elektroenergetyczne linie napowietrzne 
wysokiego napięcia: 

 dwutorowa linia o napięciu 400 kV (relacji Poznań – Plewiska – Ostrów Wlkp.  

w budowie), 

 linia napowietrzna 110 kV Środa – Śrem oraz linia 110 kV doprowadzająca do stacji 

Krzykosy z istniejącej linii Środa – Śrem 

Sieć gazowa i ciepłownicza 

                                                                                                                                                         
obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania 
najlepszej dostępnej techniki lub technologii.  
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Na terenie gminy Krzykosy brak jest infrastruktury gazowej i sieci ciepłowniczej.  
Nie planuje się budowy sieci ciepłowniczej ani gazowniczej do roku 2020. 
 
 
 
 
 
 
3.1.9 STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 
Wody powierzchniowe i podziemne 
Główną osią hydrograficzną omawianego terenu jest rzeka Warta płynąca równoleżnikowo ze 
wschodu na zachód. Większa część obszaru odwadniana jest bezpośrednio przez rzekę Wartę, 
centralna część gminy przez Kanał Borowski, a północna przez rzeki Moskawę i Miłosławkę. 
Sieć cieków na analizowanym obszarze jest gęsta. Większość z nich na znacznej długości 
została pogłębiona, połączona przekopami i stanowi część systemu melioracyjnego. Cieki na 
tym terenie charakteryzują się śnieżno – deszczowym reżimem zasilania, z jednym 
maksimum i jednym minimum. Wysokie stany występują w lutym lub marcu i związane są z 
wiosennymi roztopami. Niżówki letnio – jesienne rozpoczynają się w czerwcu i 
spowodowane są niskimi opadami atmosferycznymi. 
 
W czwartorzędowym piętrze wodonośnym na terenie gminy występuje jeden gruntowy 
poziom wodonośny wieku plejstoceńskiego. Gruntowy poziom wodonośny wieku 
plejstoceńskiego, związany jest z piaszczysto – żwirowymi osadami Pradoliny Warszawsko – 
Berlińskiej (główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 150 –Pradolina Warszawsko – 
Berlińska). 
 
Głównym piętrem użytkowym obszaru Powiatu Średzkiego jest piętro neogeńskie, poziom 
mioceński. Wody podziemne występują w klastycznych osadach mioceńskich rozległego 
systemu wodonośnego niecki wielkopolskiej. W piętrze neogeńskim, poziomie mioceńskim 
można wyróżnić trzy warstwy wodonośne: dolną, środkową i górną. Tworzą je piaski od 
gruboziarnistych do pylastych i mułków, przedzielonych serią iłów i pokładów węgla. Poziom 
ten szczególnie w dolinie Warty charakteryzuje się artezyjskim zwierciadłem wody.  
 
Badania chemizmu wód podziemnych prowadzone są w sieci krajowej przez Państwowy 
Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Poznaniu prowadzi monitoring wód podziemnych wyłącznie na obszarach szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 
Wyniki badania przedstawia rysunek 10. Gmina Krzykosy nie jest położona na obszarze 
szczególnie narażonym, w związku z tym jakość wód na jej terenie nie była oceniana w roku 
2014. Na terenie gminy nie został również zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych PIG 
– najbliższy punkt pomiarowy zlokalizowany został w Trzebisławkach (gm. Środa Wlkp.),  
w odległości ok. 17 km od terenów Gminy Krzykosy. Wody podziemne monitorowane przez 
ten punkt pomiarowy zostały zaklasyfikowane do II i III klasy czystości (zob. tabela 9).  
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Rysunek 10. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych w 2014 r. 

 
źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 
 
 
Tabela 9. Stan jakości wód podziemnych 

Ocena jakości wód podziemnych na terenie powiatu średzkiego w roku 2014 /według 
PIG/ 

Nr 
otwor

u 

Lokalizacj
a otworu 

Wod
y 

Stratygrafi
a 

JCWP
d 

Klasa 
jakośc
i wód 

Wskaźniki 
decydujące o 
klasie jakości 

wód 

Użytkowani
e terenu 

2592 
Trebisławk

i gmina 
W NgM 62 II 

Wodorowęglan
y 

Grunty orne 
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Środa 
Wlkp 

źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie średzkim w roku 2014 

 
Objaśnienia:  
Wody: W - wgłębne, G - gruntowe;  
Stratygrafia: NgM- – neogen miocen ,  
Klasa wód: I - wody o bardzo dobrej jakości, II - wody dobrej jakości, III - wody 
zadowalającej jakości; IV – wody niezadowalającej jakości, V – wody złej jakości. 
 
 
Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód 
powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, 
oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, 
strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód 
przybrzeżnych. W roku 2014 W JCW Warta od Lutyni do Moskawy stwierdzono dobry 
potencjał ekologiczny.  
Nie przeprowadzono oceny stanu wód, tym samym nie oceniano spełnienia wymagań 
postawionych dla obszarów chronionych. W JCW Moskawa od Wielkiej do ujścia nie 
wykonywano badań elementów biologicznych, w związku z tym ocena potencjału 
ekologicznego nie może być wykonana; stan chemiczny oceniono jako dobry, co 
zobrazowano na rys. 11. 
 
Rysunek 11. Stan chemiczny JCW płynących w woj. wielkopolskim w 2014 r. 
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źródło: WIOŚ w Poznaniu 
 
Powietrze 
W roku 2014 jakość powietrza na terenie powiatu średzkiego monitorowano w jednym 
punkcie w miejscowości Murzynowo Kościelne, gmina Dominowo (położonej w odległości 
ok. 10 km od Gminy Krzykosy) metodą pasywną (metoda wskaźnikowa) polegającą na 
miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości 
około 1,5 metra i oznaczaniu substancji raz na miesiąc. Metodą tą prowadzono badania stężeń 
dwutlenku siarki i tlenków azotu - uzyskana wartość średnia dla roku dla dwutlenku siarki 
wyniosła 7,4 μg/m³, a dwutlenku azotu - 22,0 μg/m³. Dla żadnej ze substancji nie zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne. 
Wartości otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych pozwoliły na zakwalifikowanie strefy, a więc i powiatu średzkiego, do 
poniższych klas:  

 do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, 

pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle PM10.  

 do klasy C – dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10. W 

przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że generalnie odnotowywane są 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin, jednak w roku 2014 
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stwierdzono przekroczenie stężenia średniego dla roku na stanowiskach w Nowym 

Tomyślu oraz w Wągrowcu.  

 
Klasa A oznacza, że stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych; klasa C natomiast oznacza, że stężenia 
zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 
tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne 
i poziomy docelowe23.  
 
3.1.10 WARUNKI DLA OZE 
Wiatr 
Pozyskiwanie energii wiatrowej wymaga specyficznych warunków. Wykorzystanie energii 
wiatru możliwe jest tylko przy jego prędkości w przedziale od 3-4 do 25-30 m/s. Istotne jest 
także ukształtowanie terenu oraz rodzaj zabudowy w pobliżu turbin wiatrowych. Strefy 
energetyczne wiatru w Polsce przedstawia rysunek 12. Podział opracowany został przez prof. 
Halinę Lorenc i zakłada wyszczególnienie następujących stref: 

 Strefa I – wybitnie korzystna  

 Strefa II – bardzo korzystna  

 Strefa III - korzystna  

 Strefa IV - mało korzystna  

 Strefa V – niekorzystna 

 
Znaczna część województwa wielkopolskiego – w tym Gmina Krzykosy znajduje się w 
strefie bardzo korzystnych warunków do instalowania turbin wiatrowych. 
 
 
 
Rysunek 12. Strefy wiatrowe w Polsce 

                                                 
23Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie średzkim w roku 2014 



     	
 

Europrojekty Consulting sp. z o.o. Strona 35 
 

 
źródło: IMGW 
 
Słońce 
Podstawowymi sposobami wykorzystania energii słonecznej są kolektory słoneczne 
produkujące energię cieplną z promieniowania oraz ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające 
energię elektryczną. 
 
Na większości obszaru Polski ilość energii słonecznej wynosi od 950 do 1250 W/m2 dla 
różnych regionów. Wg danych PVGIS Gmina Krzykosy leży na obszarze o korzystnych 
warunkach nasłonecznienia, co zobrazowano na rys. 13. 
 
Liczba dni słonecznych na obszarze Gminy należy do największej w Polsce i przekracza 50 
dni w roku. Jednocześnie stosunkowo mało jest dni pochmurnych – mniej niż 130 w roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 13. Rozkład nasłonecznienia w Polsce 
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`  
źródło: PVGIS © European Union, 2001-2012 
 
Pompy ciepła 
Pompy ciepła to urządzenia umożliwiające pozyskiwanie i użytkowanie ciepła 
niskotemperaturowego, pochodzącego ze źródeł takich jak powietrze, woda czy gleba, a także 
z ciepła odpadowego, powstającego w procesach produkcyjnych czy też podczas 
klimatyzowania pomieszczeń. Umożliwiają one podniesienie, przy pomocy energii 
mechanicznej, ciepła niskotemperaturowego na poziom wyższych temperatur –  użytecznych 
dla celów grzewczych.   
 
W Gminie Krzykosy wykorzystywane są w bardzo ograniczonym zakresie – jedynie ok. 1,4% 
gospodarstw domowych  korzysta z tego źródła ciepła. 
 
Biomasa 
Biopaliwa stałe mogą być wykorzystywane w sposób przemysłowy lub przydomowy. 
Obecnie jedną z lepszych metod przemysłowego wykorzystania jest spalanie ze 
zgazowaniem. Metoda wykorzystuje zgazowanie do produkcji ciepła i biogazu, który można 
również spalić lub wykorzystać do produkcji energii elektrycznej w generatorach 
napędzanych silnikami tłokowymi lub turbinami gazowymi. Kolejnym ze sposobów 
pozyskiwania biopaliwa jest piroliza, czyli rozkład biomasy w ściśle określonej temperaturze 
i w obecności gazów (np. tlenu). Efektem takiego działania jest olej pirolityczny, łatwy w 
transporcie i przechowywaniu. Należy jednak zaznaczyć że piroliza jest bardzo 
skomplikowanym i jest ciągle w stadium badań i dopracowania a efekt końcowy jest silnie 
uzależniony od jakości surowca. W Polsce jako główne źródła biopaliw stałych uważa się 
rolnictwo, leśnictwo, sadownictwo oraz odpady przemysłu drzewnego. Rolnictwo należy 
uznać za podstawowe źródło, ponieważ odnawialność tego zasobu waha się od kilku miesięcy 
do 2 lat.  
 
Rysunek 14. Systemy produkcji energii wykorzystujące biomasę. 

[kWh/m2] 
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źródło: Wykorzystanie Biomasy IEO ECBREC 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy nie dopuszcza 
możliwości lokalizowania spalarni odpadów na terenie Gminy, dlatego potencjalne 
wykorzystanie biomasy w Gminie ograniczone jest do gospodarstw indywidualnych. 
 

3.2. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy obejmuje swym zasięgiem całość 
obszaru Gminy, koncentrując się na sektorach: 

 budynków mieszkalnych – gospodarstwa indywidualne 

 przedsiębiorstw 

 budynków użyteczności publicznej 

 transportu – publicznego i prywatnego 

 oświetlenia w gminie  

 
Gmina Krzykosy nie posiada sieci gazowej. Zaopatrzenie w energię gazu odbywa się poprzez 
dystrybucją gazu płynnego (w butlach). W Gminie nie ma również sieci ciepłowniczej. 
Budynki  posiadają indywidualne systemy grzewcze oparte na paliwach stałych, oleju 
opałowym lub gazie. Wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie jest 
znikome. 
 
W sektorze budynków mieszkalnych większość emisji CO2  pochodzi  z małych lokalnych 
kotłowni i indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. W Gminie Krzykosy 
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podstawowymi nośnikami grzewczymi są drewno opałowe oraz węgiel kamienny. Zarówno 
gaz płynny jak i olej opałowy mają niewielki udział w ogólnym bilansie spalanych paliw.  
 
W Gminie Krzykosy sektor przedsiębiorstw jest słabo rozwinięty – w strukturze lokali 
dominują niewielkie punkty usługowe oraz handlowe. Na terenie Gminy nie ma dużych 
przedsiębiorstw ani zakładów produkcyjnych. W związku z tym, podobnie jak w sektorze 
budynków mieszkalnych, głównym źródłem zanieczyszczeń jest emisja pochodząca ze 
spalanie paliw na cele grzewcze. 
 
Inwentaryzacja emisji pochodzącej z transportu na obszarze Gminy napotyka pewne 
trudności, jako że należy tu uwzględnić zarówno lokalny ruch pojazdów, jak i tranzytowy. 
Przez teren Gminy przebiega m.in. odcinek drogi krajowej nr 11. Szacowana wielkość emisji 
z transportu wskazuje, iż sektor ten ma istotny udział w ogólnej wielkości emisji z obszaru 
Gminy.   
 

3.3. CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE 

 
Cel strategiczny do roku 2020 sformułowano jako: 

 
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla z obszaru Gminy Krzykosy o 3% 

 
Powyższy cel został wyznaczony w oparciu o zapisy pakietu klimatycznego do roku 2020 
oraz szacowane realne możliwości ograniczenia emisji z terenów Gminy Krzykosy. 
Monitorowanie stopnia realizacji celu odbywać się będzie przy pomocy wskaźnika „wielkość 
emisji dwutlenku węgla z obszaru Gminy” [Mg CO2/rok]. 
 
Osiągnięcie celu strategicznego do roku 2020 będzie możliwe poprzez realizację 
następujących celów szczegółowych: 

 poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz w 

mieszkalnictwie, 

 obniżenie zużycia energii finalnej o 3% w stosunku do roku bazowego, 

 wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł do 3%, 

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy, 

 wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, 

 rozwój ruchu rowerowego na terenie Gminy. 

 

3.4. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA 

 
Długoterminowa strategia Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej uwzględnia 
postanowienia pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:  

 redukcję emisji gazów cieplarnianych,  

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,  

 redukcję zużycia energii finalnej (podniesienie efektywności energetycznej).  
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Przyjęte kierunki działań w długim horyzoncie czasowym przyczynią się również do poprawy 
jakości powietrza, szczególnie w zakresie poziomu B(a)P . 
 
Ponadto, długoterminowa strategia Gminy Krzykosy uwzględnia zapisy określone w 
regionalnych dokumentach – miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Strategii 
Rozwoju Powiatu Średzkiego na lata 2015 -2024. 
 

3.5. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE 

3.5.1 STRUKTURY ORGANIZACYJNE I ZASOBY LUDZKIE 
 
Osobą odpowiedzialną za wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Wójt Gminy 
Krzykosy. Dla celów realizacji zadań uwzględnionych w PGN utworzony zostanie zespół 
odpowiedzialny za tworzenie szczegółowych planów, monitorowanie postępów wdrażania 
Planu oraz ocenę efektów. 
 
Postanowienia niniejszego planu powinny również znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich 
zapisach prawa lokalnego,  dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych 
dokumentach Urzędu Gminy w Krzykosach.  
 
Prawidłowe wdrożenie Planu będzie uzależnione również od  zaangażowania poszczególnych 
podmiotów działających na terenie gminy oraz indywidualnych użytkowników energii. Plan 
będzie oddziaływał bezpośrednio lub pośrednio na mieszkańców gminy, Urząd Gminy,  
gminne jednostki organizacyjne, a także podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe 
oraz wszystkie inne podmioty funkcjonujące w gminie.  
 
Wśród zadań przewidzianych do realizacji na terenie Gminy uwzględnione też takie, których 
realizacja nie będzie możliwa bez uczestnictwa mieszkańców czy przedsiębiorców 
działających na obszarze Gminy – do zadań tych należy montaż instalacji fotowoltaiczne w 
budynkach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych oraz 
wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej. 
Rolą organów Gminy będzie w tym przypadku podnoszenie świadomości ekologicznej oraz 
aktywizowanie podmiotów z obszaru objętego Planem, jednak sama realizacja działań 
inwestycyjnych leży po stronie właścicieli/ zarządców konkretnych budynków. 
 
3.5.2. BUDŻET I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 
 
Zadanie określone w Planie będą finansowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i 
źródeł zewnętrznych. Środki niezbędne dla finansowania inwestycji przewidzianych w PGN 
objęte są Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) Gminy Krzykosy na lata 2016-2023. WPF 
zawiera informacje o dochodach bieżących i majątkowych oraz określa nakłady finansowe, 
limity zobowiązań i wydatków majątkowych na wieloletnie zadania inwestycyjne. Nakłady 
inwestycyjne będą również uwzględniane w budżecie Gminy na dany rok. 
 
Gmina Krzykosy jest w dobrej kondycji finansowej. Generuje znaczne nadwyżki operacyjne 
(dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące), a jej dochody własne stanowią ok. 
40 %budżetu. Również wskaźniki zadłużenia spełniają ustawowe limity. Gmina ok 10% 
wszystkich wydatków przeznacza na cele inwestycyjne. Na podstawie analizy strukturę 
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wydatków można wskazać, iż sfera gospodarki komunalnej i ochrona środowiska jest istotna 
dla Gminy Krzykosy – wielkość wydatków przeznaczanych na ten dział budżetu 
systematycznie wzrasta (w roku 2014 stanowiły 6,3% wszystkich wydatków). 
 
Pozyskiwaniem danych na potrzeby monitorowania i oceny postępów wdrażania PGN 
zajmować się będą właściwe zespoły personalne wyodrębnione z pracowników Urzędu 
Gminy. Niezbędne środki finansowe zostaną uwzględnione w budżecie Gminy. Zadania z 
zakresu monitoringu środowiska mogą również uzyskać wsparcie finansowe z NFOŚiGW 
oraz WFOŚiGW w Poznaniu. 
 
Inwestycję będą częściowo finansowane ze źródeł zewnętrznych – kredytów, pożyczek, 
dotacji. Poniżej przedstawiono możliwości finansowania inwestycji związanych z obszarem 
podnoszenia efektywności energetycznej z programów i funduszy międzynarodowych i 
krajowych. 
 
 
Rysunek 15. Dochody i wydatki budżetowe Gminy Krzykosy 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Krzykosy za 2014 r. 
 
Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) to instrument 
finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z 
dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego 
LIFE. Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% 
wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących 
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gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo 
ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając 
montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Całkowity 
budżet Programu LIFE na lata 2014-2020 wynosi 3 456 mln EUR. 
Zakres Programu obejmuje: 

 Podprogram na rzecz środowiska (budżet: 2.592 mln EUR) 

o ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami; 

o przyroda i różnorodność biologiczna; 

o zarządzanie i informacja w zakresie środowiska. 

 Podprogram na rzecz klimatu (budżet: 864 mln EUR) 

o łagodzenie skutków zmiany klimatu; 

o dostosowanie się do skutków zmian klimatu; 

o zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. 

Beneficjenci: 
Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; 
- osoby prawne; 
- państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE lub 
są współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego projektu LIFE.24 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). 
Możliwości finansowania inwestycji z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej 
zestawiono w poniższej tabeli. 
 
 
 
 
Tabela 10. POIŚ 2014-2020 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z 

odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej. 

Rodzaje przedsięwzięć 

Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących: budowy 

lub przebudowy jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z 

odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. 

                                                 
24https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-
life/informacje-ogolne/ 
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Elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej 

należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).  

Beneficjenci 

Typ beneficjentów zostanie określony po przeprowadzeniu pełnej oceny ex-ante 

instrumentów finansowych. 

Poddziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci 

umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE 

Rodzaje przedsięwzięć 

Wsparcie zostanie skierowane na projekty dotyczące budowy lub przebudowy sieci 

elektroenergetycznej skutkującej zwiększeniem przepustowości infrastruktury 

elektroenergetycznej umożliwiającej przyłączanie nowych mocy wytwórczych z 

odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu 

Przesyłowego(OSP) lub sieci elektroenergetycznych Operatorów Systemów 

Dystrybucyjnych (OSD) o napięciu 110 kV.  Wsparcie dotyczące przyłączania 

odnawialnych źródeł energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) 

uwzględniać może część przyłącza należącą do OSP lub OSD 

Beneficjenci 

 Operator Systemu Przesyłowego (forma prawna – kod 116);  

 Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (forma prawna –kod 116, kod 117) 

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych 

źródeł energii w przedsiębiorstwach 

Rodzaje przedsięwzięć 

W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu 

energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a 

także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach 

i urządzeniach technicznych w tym m.in.:  

1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;  

2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 

3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez 
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przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych,  

oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;  

4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację 

OZE);  

5. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.  

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów 

zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu 

dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa 

i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie). 

Beneficjenci 

Typ beneficjentów zostanie określony po przeprowadzeniu pełnej oceny ex-ante 

instrumentów finansowych.  

Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej 

Rodzaje przedsięwzięć 

1.Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków publicznych obejmującej takie elementy jak:  

 ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów 

i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;  

 wymiana oświetlenia na energooszczędne;  

 przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie  

i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);  

 instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;  

 budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,  

 zastosowanie automatyki pogodowej;  

 zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;  

 budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja 
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dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła. 

Beneficjenci 

 państwowe jednostki budżetowe64 (forma prawna – kod 428), 

 szkoły wyższe (forma prawna – kod 044), 

 administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki 

organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165), 

 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych 

i organów władzy publicznej, (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 

117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124), 

 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (forma prawna – kod 428). 

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 

Rodzaje przedsięwzięć 

Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej, kompleksowej modernizacji 

energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmującej takie elementy 

jak: 

 ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i 

stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; 

 wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków); 

 przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie 

i ekologicznie źródła ciepła; 

 instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; 

 budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; 

 zastosowanie automatyki pogodowej; 

 zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; 

 budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja 

dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; 
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 instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; 

 instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika  

z przeprowadzonego audytu energetycznego; 

 opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu 

inwestycyjnego; 

 instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; 

 modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; 

 instalacja zaworów podpionowych i termostatów; 

 tworzenie zielonych dachów i „żyjących”, zielonych ścian; 

 przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego. 

Beneficjenci 

Typ beneficjentów zostanie określony po przeprowadzeniu pełnej oceny ex-ante 

instrumentów finansowych. 

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 

Rodzaje przedsięwzięć 

1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia 

strat na przesyle i dystrybucji; 

2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych 

skutkująca likwidacją węzłów grupowych; 

3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi  

w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; 

4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych  

i zbiorowych źródeł niskiej emisji. 

Beneficjenci 

 przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, 

kod 120, kod 121, kod 124), 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki 
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organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), 

 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 

115). 

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 

Rodzaje przedsięwzięć 

1. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW: 

budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących 

jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo; 

2. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej 

20 MW: 

 budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych jednostek 

wysokosprawnej 

kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń 

powietrza; 

 (w przypadku paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych). W przypadku nowych 

jednostek kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności 

energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej 

przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii; 

 przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki 

wysokosprawnej 

kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do strumienia 

ciepła; 

 w istniejącej instalacji dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla jednostek 

wysokosprawnej 

kogeneracji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że jednostki te nie zastępują 

urządzeń o niższej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne  

i bardziej emisyjne. 
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3. realizacja kompleksowych projektów (spełniających kryteria z punktów 1 lub 2 

dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej 

kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki którym możliwe 

będzie wykorzystania ciepła / chłodu powstałego w danej instalacji. 

Beneficjenci 

 przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, 

kod 120, kod 121, kod 124), 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne(forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 

115), 

 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), 

 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – 

kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124). 

 

 

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej 

kogeneracji 

Rodzaje przedsięwzięć 

1. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca 

wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; 

wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej 

kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; 

3. budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła 

wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również 

wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej 

zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach. 
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Beneficjenci 

 przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, 

kod 120, kod 121, kod 124), 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne(forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 

115), 

 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), 

 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – 

kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124). 

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji 

energii 

Rodzaje przedsięwzięć 

 budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz   

infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart; 

 budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej 

o napięciu nie mniejszym niż 110kV z wykorzystaniem funkcjonalności smart; 

 budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego; 

 przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG. 

Beneficjenci 

 przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, 

magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego (forma prawna – kod 116, kod 117), 

 przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii 

elektrycznej (forma prawna – kod 116, kod 117). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/ 
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Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
Finansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW przedstawiono w tabeli 11. 
 
Tabela 11. NFOŚiGW. Programy 2015-2020 

LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 

Cel 

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub 

uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych 

budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 

 

Formy dofinansowania 

a/ Dotacja 

b/ Pożyczka 

Beneficjenci 

 podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek 

budżetowych, 

 samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki 

samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do 

realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, 

 organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne 

związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków 

wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na 

podstawie odrębnych przepisów, 

 jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną, 

 parki narodowe. 

BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 

Cel programu 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji 

energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Rodzaje przedsięwzięć 

1)Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach 

mieszczących się w następujących przedziałach: 
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Rodzaj przedsięwzięcia Moc minimalna Moc maksymalna 

Elektrownie wiatrowe >40 kWe 3 MWe 

Systemy fotowoltaiczne >40 kWp 1 MWp 

Pozyskiwanie energii z wód 

geotermalnych 
5 MWt 20 MWt 

Małe elektrownie wodne 300 kWt 5 MW 

Źródła ciepła opalane 

biomasą 
>300 kWt 20 MWt 

Wielkoformatowe kolektory 

słoneczne wraz z 

akumulatorem ciepła 

(>300 kWt+3 MWt) (2 MWt+20 MWt) 

Biogazownie rozumiane 

jako obiekty wytwarzania 

energii elektrycznej lub 

ciepła z wykorzystaniem 

biogazu rolniczego 

>40 kWe 2 MWe 

Instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzania go do sieci gazowej 

dystrybucyjnej i bezpośredniej 

Wytwarzanie energii 

elektrycznej w 

wysokosprawnej 

kogeneracji na biomasę 

>40 kWe 5 MWe 

 

2) W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego 

rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w tabeli powyżej. 

W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii 

towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy 

zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności: 

a) magazyny ciepła, 

b) magazyny energii elektrycznej. 

Formy dofinansowania 

Pożyczka 
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Beneficjenci 

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych 

Cel programu: 

Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii 

w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. 

Rodzaje przedsięwzięć: 

Grupa I. Prace termoizolacyjne 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

 Ocieplenie dachu / stropodachu; 

 Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą; 

 Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. 

Grupa II. Instalacje wewnętrzne 

 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; 

 Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej 

 Instalacja kotła kondensacyjnego; 

 Instalacja węzła cieplnego; 

 Instalacja kotła na biomasę; 

 Instalacja pompy ciepła; 

 Instalacja kolektorów słonecznych. 

Formy finansowania 

kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją. 

 

Beneficjenci 

 osoby fizyczne, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki 

wyznaniowe) - 
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posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.  

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w 

połowie powierzchni całkowitej. 

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 

Cel programu 

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie 

efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i 

średnich przedsiębiorstw.  

Rodzaje przedsięwzięć 

W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia: 

1)      Inwestycje LEME25 - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych 

w zakresie: 

a)      poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, 

b)      termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, 

realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście 

LEME. 

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 

250 000 euro. 

2)      Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań 

inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie: 

a)      poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii  w wyniku 

których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, 

b)      termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których 

zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. 

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 

1 000 000 euro. 

Formy dofinansowania 

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem 

                                                 
25LEME – ang.: List of Eligible Materials and Equipment (Lista kwalifikowanych materiałów i 
urządzeń). Lista LEME jest publikowana na stronie NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl.   
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banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. 

Beneficjenci 

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa  

i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych  

i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 

definicji mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124  

z 20.5.2003, s. 36). 

Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji OZE 

Cel 

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) 

Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku 

zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych 

instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej 

lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.  

Rodzaje przedsięwzięć 

Zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji 

energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 

wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i 

przyjazne środowisku. 

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące: 

 źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne  

o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne 

(w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. 

Forma finansowania 

Pożyczki/ kredyty wraz z dotacją 

Beneficjenci 

 osoby fizyczne,  

 spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, 

 jednostki samorządu terytorialnego. 
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Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 

Cel 

Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez dofinansowanie 

przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych 

budynkach mieszkalnych. 

Rodzaje przedsięwzięć 

 budowa domu jednorodzinnego;  

 zakup nowego domu jednorodzinnego;  

 zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Przedsięwzięcie musi spełniać standard energetyczny: 

a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 *rok)  

lub 

b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 *rok) 

Forma dofinansowania 

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem 

banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. 

Beneficjenci 

 osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające 

prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek 

mieszkalny. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:  

a) prawo własności (w tym współwłasność);  

b) użytkowanie wieczyste.  

 osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na 

swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który 

deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i 

własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie 

odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera 

rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. 
Kolejnym potencjalnym źródłem finansowania inwestycji są środki w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). 
 
Tabela 12. WRPO 2014-2020 
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Oś Priorytetowa 3. Energia 

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii 

 

Zakres działań 

1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe, 

2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2MWe/MWth, 

3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth. 

4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem 

do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe, 

5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2MWth, 

6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem 

do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 Mwe. 

 

Beneficjenci 

1. jst i ich związki, 

2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, 

3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe, 

4. przedsiębiorcy, 

5. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

6. szkoły wyższe, 

7. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

8. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
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9. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego), 

10. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE. 

 

Podziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii 

 

Zakres działań 

Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – 

projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci 

dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV). 

 

Beneficjenci 

1. jst i ich związki, 

2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, 

3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe, 

4. przedsiębiorcy, 

5. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

6. szkoły wyższe, 

7. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

8. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

9. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego), 

10. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu 

dyrektywy 2012/27/UE. 

 

Podziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 

 

Zakres działań 

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

związana m.in. z: 

a) ociepleniem obiektu, 
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b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych, 

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji, 

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem 

kogeneracji, 

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne 

g) systemami monitorowania i zarządzania energią 

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako 

elementu kompleksowego projektu. 

 

Beneficjenci 

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

2. jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, 

w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy. 

3. samorządowe jednostki organizacyjne, 

4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

5. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 

6. Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 

7. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

8. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, 

9. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu 

dyrektywy 2012/27/UE. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/ 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
Podstawowym zadaniem wojewódzkich funduszy jest finansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Głównymi kierunkami na które kładziony 
jest największy nacisk, to przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową oraz ochroną 
powietrza atmosferycznego. 
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4.Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 
 

4.1. METODOLOGIA 

 
Bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla (BEI – z ang. Baseline Emission Inventory) 
w Gminie Krzykosy została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Porozumienia 
Burmistrzów wskazanymi w dokumencie „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii (SEAP)?”26. Sporządzona inwentaryzacja dostarcza informacji na 
temat podstawowych źródeł emisji na terenie Gminy, a także będzie stanowić punkt 
odniesienia przy monitorowaniu i ocenie efektów działań ukierunkowanych na obniżenie 
emisji. Obliczenia zostały przeprowadzone w wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, 
stanowiącymi załącznik do niniejszego opracowania. 
 
Rok bazowy – za rok bazowy przyjęto rok 2014. Dane na potrzeby opracowania zbierane 
były na przełomie roku 2015 i 2016. Ze względu na wykorzystanie różnych źródeł danych 
(m.in. Główny Urząd Statystyczny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) 
większość pozyskanych danych jest aktualna na koniec roku 2014. W związku z tym za rok 
bazowy przyjęto 2014 - z uwagi na możliwość zebrania kompletnych i wiarygodnych danych, 
a w konsekwencji precyzyjnego ustalenia wielkości emisji, która będzie stanowiła punkt 
odniesienia do monitorowania stopnia realizacji celów.  
 
Zasięg geograficzny – inwentaryzacja została sporządzona dla całego terenu leżącego w 
administracyjnych granicach Gminy Krzykosy. 
 
Zakres - inwentaryzacją objęte są wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze 
zużycia energii finalnej na terenie Gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się 
zużycie: energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe  
i przemysłowe), energii elektrycznej, energii ze źródeł odnawialnych. Z inwentaryzacji 
wyłączony jest przemysł (także duże źródła spalania) objęty wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji CO2. 
Sektory objęte emisją: 

 sektor mieszkalny 

 sektor działalności gospodarczej 

 budynki użyteczności publicznej 

 oświetlenie gminne 

 transport 

 
Źródła danych: 

 dane Urzędu Gminy; 

 dane GUS; 

                                                 
26http://www.covenantofmayors.eu 
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 dane zebrane przy pomocy badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz administratorów budynków użyteczności 

publicznej; 

 dane udostępnione przez inne podmioty i instytucje (m.in. Główną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad, Starostwo Powiatowe). 

 
Do oszacowania zużycia energii wykorzystano zarówno metodę „bottom-up”, jak i „top-
down”. Metoda „bottom-up” polega na zbieraniu danych u źródła, a następnie agregowaniu 
ich tak, aby były reprezentatywne dla całej populacji. Metoda „top-down” polega na 
pozyskiwaniu zbiorczych danych dla całego sektora lub obszaru i dzieleniu je na mniejsze 
jednostki. 
 
Wskaźniki 
Do obliczeń na cele niniejszego opracowania wykorzystano „standardowe” wskaźniki emisji 
zgodne z zasadami IPCC (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change), które obejmują 
całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy – zarówno emisje 
bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie 
towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez 
mieszkańców. Zgodnie z metodologią IPCC, emisje CO2 powstające w wyniku spalania 
biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównoważony sposób oraz emisje związane z 
wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe. 
Przyjęto założenia, iż Gmina Krzykosy jest i będzie importerem netto energii elektrycznej, w 
związku z czym dla energii elektrycznej przyjęto wskaźnik emisji średni dla Polski, 
opublikowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 
Za doborem tej metody przemawia fakt, iż przyjęte wskaźniki emisji są zgodne z zasadami 
monitorowania postępów w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego 
(cele 3x20%), jak również z zasadami raportowania obowiązującymi państwa w kontekście 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). 
Założenia 

 Ze względu na trudności z pozyskaniem danych, w inwentaryzacji mogą zostać 

pominięte dane wynikającą ze zużycia mniej powszechnie wykorzystywanych paliw - 

przyjmuje się, że nie ma to znaczącego wpływu na ostateczną wielkość emisji (jeśli 

udział paliwa stanowi poniżej 1% całkowitej emisji) z obszaru Gminy,  

 Dla obliczenia emisji z transportu przyjęto oszacowane (na podstawie danych GDKiA 

oraz Starostwa Powiatowego) przeciętne natężenia ruchu na drogach przebiegających 

przez gminę i miasto, uwzględniając poszczególne rodzaje pojazdów, rodzaj 

wykorzystywanego paliwa oraz długość odcinków dróg przebiegających przez teren 

Gminy. 

 Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, wykorzystując 

poniższy wzór: 
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ECO2 = C x EF 

gdzie:  
ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]  
C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]  
EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh] 

 Do obliczeń wykorzystano wskaźniki emisji przedstawione w tabeli 13. 

 
Tabela 13. Wartości opałowe oraz standardowe wskaźniki emisji 

Nośnik energii 
Wartość opałowa 

[MWh/Mg] 
Emisja [Mg CO2/MWh] 

węgiel 5,75 0,354 
benzyna 12,45 0,249 

olej napędowy i opałowy27 12,05 0,267 

drewno opałlowe 4,34 0,398 
gaz propan-butan/ LPG 13,15 0,227 

energia elektryczna - 0,832 

biomasa 1,67 – 5,56 0 

kolektory słoneczne - 0 

pompa ciepła - 0 
źródło: IPCC 2006, KOBiZE 
 

 założenie utrzymania się obecnych trendów (demograficznych, w mieszkalnictwie, 

transporcie, itp.) 

 

4.2. WYNIKI INWENTARYZACJI 

 
4.2.1. GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE 
 
W ramach inwentaryzacji emisji w sektorze indywidualnych gospodarstw domowych Gminy 
Krzykosy przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy (wzór 
kwestionariusza ankietowego w załączniku do niniejszego Planu). Na podstawie pozyskanych 
w ten sposób danych została określona struktura wykorzystania paliw i energii elektrycznej w 
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy.  
 
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w Gminie Krzykosy wynosi 176 149 m2. W 
większości są to domy jednorodzinne. Liczba mieszkańców 6 922. Łączne zużycie energii 
oraz całkowitą emisję CO2 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie. 
                                                 
27Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez KOBiZE olej opałowy lekki jest w 
międzynarodowych statystykach paliwowo-energetycznych i w inwentaryzacji emisji gazów 
cieplarnianych wliczany do oleju napędowego. 
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Tabela 14. Wyniki inwentaryzacji emisji w sektorze gospodarstw indywidualnych  

Gospodarstwa indywidualne 
Nośnik energii Zużycie energii [MWh/ rok] Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna 6402,78 5327,11 
węgiel 33368,22 11812,35 
drewno 36888,78 14686,31 
gaz propan-butan 337,75 76,67 
olej opałowy 152,26 40,65 
RAZEM 77149,78 31943,09 
źródło: opracowanie własne 
 
 
 
Rysunek 16. Struktura zużycia energii w gospodarstwach indywidualnych 

 
źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 17. Emisja CO2 w gospodarstwach indywidualnych 

 
źródło: opracowanie własne 
 
W sektorze budynków mieszkalnych podstawowym paliwem wykorzystywanym do 
ogrzewania mieszkań na terenie gminy jest drewno opałowe (47,8%). Niemal równie 
intensywnie wykorzystywany jest węgiel kamienny i jego odmiany (ekogroszek, miał) – 
43,3%. Energia elektryczna wykorzystywana jest przede wszystkim na cele bytowe 
(oświetlenie, urządzenia AGD, itp.). Wykorzystanie energii elektrycznej na cele grzewcze  
(w tym podgrzewania ciepłej wody użytkowej) jest znikomy. Inne paliwa – takie jak olej 
opałowy czy gaz propan-butan mają bardzo niewielki udział – poniżej 1 %. 
 
Przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Krzykosy badanie ankietowe obejmowało 
również kwestie z zakresu efektywności energetycznej budynków. W większości budynków 
mieszkalnych przeprowadzono do roku 2014 działania mające na celu zwiększenie 
energooszczędności – w ponad 80% budynków zostały wymienione okna, znaczny odsetek 
mieszkań ma również ocieplone ściany i stropy. Około 36% gospodarstw indywidualnych 
planuje podjęcie takich działań do roku 2020 – najwięcej deklaruje zamiar ocieplenia ścian, 
stropów oraz wymianę źródła ciepła. Ok. 5% gospodarstw domowych wyraża zamiar 
zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Strukturę zadań z zakresu termomodernizacji 
budynków przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Rysunek 18. Zadania z zakresu termomodernizacji w sektorze gospodarstw indywidualnych 

 
źródło: opracowanie własne 
 
Realizacja deklarowanych przez mieszkańców przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji 
przełożyłaby się na ograniczenie emisji z terenu Gminy o ok. 1900 Mg, co stanowi redukcję o 
4% w stosunku do roku bazowego. 
4.2.2. PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
Dane dotyczące struktury zużycia energii przez przedsiębiorstwa również zostały pozyskane 
poprzez przeprowadzenie badania ankietowego wśród podmiotów gospodarczych 
działających na terenie Gminy. Wyniki inwentaryzacji zaprezentowano poniżej. 
 
Tabela 15. Wyniki inwentaryzacji emisji w sektorze przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa 
Nośnik energii Zużycie energii [MWh/ rok] Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna 1358,86 1130,57 
węgiel 4195,10 1485,07 
drewno 3683,76 1466,60 
RAZEM 9237,73 4082,24 
źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 19. Struktura zużycia energii w sektorze przedsiębiorstw 

 
źródło: opracowanie własne 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 20. Emisja CO2 w przedsiębiorstwach 

 
źródeł: opracowanie własne 
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Jak zostało opisane w poprzednich rozdziałach, na terenie Gminy dominującą formą 
przedsiębiorstwa jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Znaczna część tej działalności 
prowadzona jest w lokalach mieszkalnych. Na obszarze Gminy nie jest zlokalizowane żadne 
duże przedsiębiorstwo ani zakład przemysłowy, które znacząco kształtowałoby poziom emisji 
w tym sektorze.  
 
Ze względu na opisaną wyżej charakterystykę sektora, struktura wykorzystania paliw na cele 
grzewcze kształtuje się podobnie jak w sektorze mieszkaniowym. Najpowszechniej 
wykorzystywanymi nośnikami energii są drewno i węgiel kamienny – jednak w odróżnieniu 
od sektora mieszkań indywidualnych dominujący jest udział węgla (45%). Również zużycie 
energii elektrycznej ma większy udział – 15%. 

4.2.3. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
 
W ramach inwentaryzacji emisji z tego sektora uwzględniono budynki użyteczności 
publicznej z terenu Gminy Krzykosy, m.in.: 

 budynki administracyjne Urzędu Gminy, 

 szkoły 

 świetlice wiejskie, 

 remizy OSP 

  budynki Gminnego Ośrodka Kultury. 

Zużycie poszczególnych nośników energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie 
Krzykosy oraz informacje nt. emisji przedstawia tabela 16. 
 
Do ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie wykorzystywany jest głównie 
węgiel kamienny (72% zużycia energii). Drugim powszechnie używanym paliwem jest gaz 
propan-butan (10%).  
 
Tabela 16. Wyniki inwentaryzacji emisji w sektorze budynków użyteczności publicznej  

Budynki użyteczności publicznej 

Nośnik energii Zużycie energii [MWh/ rok] Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna 211,06 175,60 

węgiel 873,89 309,36 

gaz propan-butan 122,74 27,86 

RAZEM 1207,69 512,82 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 21. Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej 

 
źródło: opracowanie własne 
 
 
 
Rysunek 22. Emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej 

 
źródło: opracowanie własne 
 
4.2.4. TRANSPORT 
 
Kolejnym analizowanym sektorem jest transport drogowy. Według danych Centralnej 
Ewidencji Pojazdów na terenie Gminy Krzykosy zarejestrowanych jest 8527 pojazdów, w 
tym 7562 samochody osobowe, 956 samochodów ciężarowych i 9 autobusów. Większość 
tego sektora w Gminie stanowi transport indywidualny. Gmina nie prowadzi własnej 
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komunikacji publicznej, jednak przez obszar gminy przebiegają trasy komunikacji zbiorowej 
obsługiwane przez innych przewoźników, m.in. relacji Poznań – Wrocław, Poznań – 
Krotoszyn, Poznań – Kalisz.  
 
Obliczenia zostały dokonane w oparciu o dane GDKiA dotyczące średniego natężenia ruchu 
na drogach krajowych. Dla dróg powiatowych i gminnych wykorzystane zostały informacje o 
strukturze pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy, dane zawarte w dokumencie 
„Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)”, a także dane 
GUS. Wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli i na wykresie. 
 
Tabela 17. Wyniki inwentaryzacji emisji w transporcie 

Transport 

Rodzaj paliwa Zużycie energii [MWh/ rok] Emisja CO2 [Mg/rok] 

Benzyna 37526,02 9343,98 

Olej napędowy 22438,92 5991,19 

LPG 10122,56 2297,82 

RAZEM 70087,50 17632,99 

źródło: opracowanie własne 
 
Rysunek 23. Zużycie energii w transporcie 

 
źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 24. Emisja CO2 w transporcie 

 
źródło: opracowanie własne 
4.2.5 OŚWIETLENIE GMINNE 
 
Sektor ten obejmuje oświetlenie uliczne w Gminie. Na obszarze Gminy zamontowanych jest 
669 punktów świetlnych. Wykorzystywane są świetlówki SON T plus o mocy 70W. Przy 
założeniu pracy 4000 godzin/ rok zużywają one rocznie 187 MWh energii, co przekłada się na 
emisję CO2 w ilości 156 Mg/rok. 
 
Tabela 18. Wyniki inwentaryzacji emisji w sektorze oświetlenia gminnego 

Oświetlenie gminne 

Ilość punktów świetlnych Zużycie energii [MWh/ rok] Emisja CO2 [Mg/rok] 

669 187,32 155,85 

źródło: opracowanie własne 

4.2.6. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 
Odnawialne źródła energii (OZE) w Gminie Krzykosy są wykorzystywane w bardzo 
niewielkim stopniu. W sektorze działalności gospodarczej oraz w budynkach użyteczności 
publicznej w ogóle nie są stosowane, natomiast w gospodarstwach indywidualnych ich udział 
jest znikomy. Około 0,7% gospodarstw domowych wykorzystuje kolektory słoneczne – 
głównie do przygotowania ciepłej wody użytkowej i około 1,4% gospodarstw ma 
zainstalowane pompy ciepła. 

4.2.7 PODSUMOWANIE 
 
Łączne zużycie energii w Gminie Krzykosy wynosi 159 580,31 MWh/rok. Najbardziej 
energochłonny jest sektor mieszkalny (gospodarstwa indywidualne) – odpowiada za ponad 
48% zużycia energii w całej Gminie. Niemal równie dużo energii pochłania sektor transportu 
– 45%. Działalność gospodarcza zużywa prawie 6% całości energii, natomiast budynki 
użyteczności publicznej i oświetlenie Gminy odpowiadają za zużycie mniej niż 1 % energii. 
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Pod względem emisji CO2 gospodarstwa indywidualne również mają największy udział – 
58,3% całości emisji z terenu Gminy pochodzi właśnie z tego sektora. Transport jest źródłem 
33% emisji CO2 z terenu Gminy, a przedsiębiorstwa – 7,5%. Podobnie jak w przypadku 
energochłonności, znaczenie budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego 
jest znikome (poniżej 1%). Dane nt. łącznego zużycia energii oraz emisji CO2 z terenu Gminy 
zebrano w poniższej tabeli. 
Tabela 19. Wyniki inwentaryzacji emisji w Gminie Krzykosy wg sektorów 

Gmina Krzykosy 

 Zużycie energii 

[MWh/ rok] 

udział 

% 

Emisja CO2 

[Mg/rok] 

udział 

% 

Gospodarstwa 

indywidualne 
77 149,78 48,9% 31 943,09 58,8% 

Przedsiębiorstwa 9 237,73 5,9% 4 082,24 7,5% 

Budynki użyteczności 

publicznej 
1 207,69 0,8% 512,82 0,9% 

Oświetlenie 187,32 0,1% 155,85 0,3% 

Transport 70 087,50 44,4% 17 632,99 32,5% 

RAZEM 157 870,02 - 54 326,99 - 

źródło: opracowanie własne 
 
Rysunek 25. Zużycie energii w poszczególnych sektorach w Gminie Krzykosy 

 
źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 26. Emisja CO2 z obszaru Gminy Krzykosy 

 
źródło: opracowanie własne 
 
Do nośników energii będących najistotniejszymi źródłami emisji CO2 w Gminie należą 
drewno opałowe i węgiel kamienny w różnych postaciach (ekogroszek, koks, itp.). Trzecim 
pod względem wielkości emisji nośnikiem energii (17,5% emisji z terenu Gminy) jest 
benzyna, nieco mniejszy udział ma – 11,3% olej napędowy. Energia elektryczna jest źródłem 
12,4% wielkości emisji CO2. Zużycie energii w Gminie Krzykosy według poszczególnych 
nośników przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 20. Wyniki inwentaryzacji emisji w Gminie Krzykosy wg nośników energii 

Gmina Krzykosy 

Nośnik energii Zużycie energii [MWh/ 

rok] 

udział 

% 

Emisja CO2 

[Mg/rok] 

udział 

% 

energia elektryczna 8160,02 5,2% 6789,13 12,5% 

węgiel 38437,21 24,3% 13606,77 25,0% 

drewno 40572,54 25,7% 16152,91 29,,7% 

gaz propan butan/LPG 10583,05 6,7% 2402,35 4,4% 

olej napędowy i 

opałowy 22591,18 14,3% 6031,84 
11,1% 

benzyna 37526,02 23,8% 9343,98 17,2% 

RAZEM 157870,02  54326,99  

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 27. Zużycie energii w Gminie Krzykosy wg nośników energii 

 
źródło: opracowanie własne 
 
Rysunek 28. Emisja CO2 w Gminie Krzykosy wg nośników energii 

 
źródło: opracowanie własne 
 
Wnioski: 

 największy odsetek emisji CO2 z terenu Gminy pochodzi z sektora gospodarstw 

indywidualnych. Sektor ten cechuje również znaczny potencjał w  zakresie 

ograniczenia zużycia energii – a w konsekwencji także emisji. 

 sektorem również mającym znaczny udział w wielkości emisji jest transport. 

Możliwości ograniczenia emisji w tym sektorze są ograniczone, w dodatku ilość 

pojazdów systematycznie wzrasta. 
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5. Plan działań do roku 2020 
 

5.1. KRÓTKO/ŚREDNIOTERMINOWE  ZADANIA 

Na podstawie analizy wyników inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla wyznaczono główne 
obszary odpowiadające za emisję CO2 do atmosfery. Uwzględniając uwarunkowania oraz 
możliwości redukcji zużycia energii, a co za tym idzie – emisji wyznaczono propozycje 
działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów określonych w niniejszym dokumencie. Ze 
względu na zmienność otoczenia, działania te mogą być systematycznie dostosowywane do 
bieżących potrzeb i możliwości finansowych Gminy.  Proponowane działania wymieniono w 
poniższej tabeli: 
 
Tabela 21. Cele, działania i wskaźniki 

Cel szczegółowy Kierunki działań Wskaźniki 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej 

Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków 

Całkowite zużycie energii 
(elektrycznej i cieplnej) w 
budynkach użyteczności 
publicznej [kWh/rok, GJ/rok] 
Ilość obiektów poddanych 

termomodernizacji [szt.] 

Wzrost udziału energii z 

odnawialnych źródeł do 3% 

Montaż instalacji 

fotowoltaicznych, pomp 

ciepła, źródeł ciepła 

opartych o biomasę 

Ilość energii uzyskanej z OZE 

[kWh/rok] 

Obniżenie zużycia energii 
finalnej o 3% w stosunku 
do roku bazowego 

Termomodernizacja 
budynków, wymiana źródeł 
ciepła, wymiana 
oświetlenia na 
energooszczędne 

Całkowite zużycie energii 
[kWh/rok, GJ/rok] 

Wdrażanie niskoemisyjnych 

i energooszczędnych 

technologii. 

Modernizacja źródeł ciepła Całkowite zużycie nośników 
energii [kWh/rok, GJ/rok] 

Wymiana oświetlenia na 
energooszczędne 

Całkowite zużycie energii 
elektrycznej [kWh/rok] 

Stosowanie „zielonych” 
zamówień publicznych 

Ilość przeprowadzonych 
procedur „zielonych” zamówień 
publicznych [szt.] 

Podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

Gminy – w tym 

Edukacja mieszkańców w 

zakresie OZE, oszczędzania 

energii, ekonomicznej jazdy 

Liczba mieszkańców 

uczestniczących w różnego 

rodzaju wydarzeniach 
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przedsiębiorców samochodem, 

organizowanie wydarzeń 

poświęconych efektywności 

energetycznej 

poświęconych efektywności 

energetycznej/wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii 

[os.] 

Rozwój ruchu rowerowego 
na terenie Gminy 

budowa ścieżek rowerowo 
– pieszych na terenie 
Gminy Krzykosy 

Długość ścieżek rowerowo- 
pieszych [km] 

źródło: opracowanie własne 
 
Termomodernizacja budynków 
Budynki – mieszkalne i użyteczności publicznej są najistotniejszym źródłem emisji z obszaru 
Gminy Krzykosy, a zatem podstawowym obszarem objętym niniejszym Planem. Jak 
zobrazowano na poniższym rysunku, ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie ciepłej wody 
użytkowej odpowiadają za większość zużycia energii w gospodarstwach domowych. 
Redukcja ubytków ciepła w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji istotnie przyczyni 
się do zmniejszenie energochłonności sektora. Wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne 
nie tylko przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej, jak również jakości 
powietrza – szczególnie w przypadku rezygnacji z opalania węglem na korzyść OZE.  
 
Rysunek 29. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w krajach UE-27 (2005) 

 
źródło: SEAP za: baza danych Odyssee  
 
Inwestycje w zakresie termomodernizacji będą przeprowadzane w oparciu o dane z audytów 
energetycznych. Celem audytu energetycznego jest analiza przepływów energii w budynku, 
która pozwoli określić, jak efektywnie wykorzystywana jest energia. Pozwala on na 
identyfikację oraz określenie potencjału oszczędności energii, jak również dostarcza danych 
nt. możliwych do wdrożenia środków naprawczych. 
Wdrożenie rozwiązań technologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii jest 
najbardziej efektywne z zakresie redukcji emisji, jednak ze względu na wysokie koszty 
inwestycji uzależnione będzie od pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego.  
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Decyzja o przeprowadzeniu procesu termomodernizacji budynku leży po stronie jego 
właściciela/ zarządcy. W przypadku budynków użyteczności publicznej jest to Gmina 
Krzykosy, natomiast w przypadku gospodarstw indywidualnych w większości będą to 
mieszkańcy Gminy. Zadaniem Gminy będzie tu podjęcie działań mających na celu 
uświadomienie mieszkańców korzyści płynących z podwyższenia efektywności energetycznej 
budynków z obszaru Gminy oraz aktywnie zachęcać ich do podejmowania działań w tym 
zakresie.  
 
Edukacja społeczności – w tym przedsiębiorców 
Możliwości bezpośredniego podejmowania działań przez władze lokalne w sektorze 
prywatnym są bardzo ograniczone. Mogą one jednak wpływać na kształtowanie się 
świadomości ekologicznej społeczności. Uświadomienie mieszkańcom możliwości obniżenia 
kosztów poprzez stosowanie energooszczędnych technologii czy też zmianę przyzwyczajeń, 
korzystnie wpłynie na poziom zużycia energii oraz emisji z terenu Gminy. Edukowanie może 
również dotyczyć zasad tzw. Eco-drivingu, czyli sposobu prowadzenia samochodu w sposób 
ekonomiczny (pozwala na realne oszczędności zużytego paliwa), a jednocześnie ekologiczny, 
gdyż mniejsze ilości zużytego paliwa zmniejszenie negatywnego wpływu samochodu na 
środowisko. 
 
Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności może odbywać się 
poprzez organizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, wydarzeń promujących 
działania energooszczędne i odnawialne źródła energii, wprowadzanie działań edukacyjnych 
w szkołach oraz prowadzenie innych form aktywizowania sektora prywatnego oraz 
przedsiębiorców do podejmowania działań proefektywnościowych. 
 
Zielone zamówienia publiczne 
Zielone zamówienia publiczne to polityka, w ramach której podmioty publiczne włączają 
kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procedur udzielania zamówień publicznych i 
poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów/usług na środowisko 
oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i 
upowszechnienie technologii środowiskowych. Celem zielonych zamówień publicznych jest 
osiągnięcie w możliwie najszerszym zakresie uwzględniania kwestii środowiskowych w 
procedurach przetargowych. Gmina Krzykosy deklaruje zamiar udzielania zamówień 
publicznych z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych, w obszarach gdzie jest to 
ekonomicznie uzasadnione. 
 

5.2. HARMONOGRAM DO ROKU 2020 

 
Aby osiągnąć założone cele zaproponowano realizację poszczególnych zadań z zakresu 
obniżania emisyjności gospodarki na obszarze Gminy Krzykosy. Harmonogram 
przedstawiony w poniższej tabeli zawiera działania zaplanowane do realizacji do roku 2020 
wraz z szacunkowymi kosztami ich wdrożenia oraz wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację.  
 
Zaproponowany zakres zadań nie stanowi zamkniętej listy – powinien być on aktualizowany 
w trakcie wdrażanie PGN, tak aby jak najlepiej odpowiadał rzeczywistym potrzebom Gminy.
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Tabela 22. Harmonogram zadań do 2020 r. 

Cel szczegółowy Zadanie 
Podmiot 

realizujący 
Termin 

realizacji 
Szacunkowy koszt 

[zł] 

Szacunkowy 
efekt redukcji 

emisji [Mg 
CO2/rok] 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej oraz 
w mieszkalnictwie 

Termomodernizacja budynku 
szkolnego przy ul. Głównej 39, 
Krzykosy 

Gmina Krzykosy 2017 1 569 343 122 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej oraz 
w mieszkalnictwie 

Termomodernizacja budynku 
szkolnego przy ul. Szkolnej 5, 
Pięczkowo 

Gmina Krzykosy 2017 968 160 66 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej oraz 
w mieszkalnictwie 

Termomodernizacja budynku 
szkolnego przy ul. Szkolnej 26, 
Sulęcinek 

Gmina Krzykosy 2017 949 523 51 

Podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
Gminy 

Edukacja mieszkańców w zakresie 
wykorzystania OZE, efektywności 
energetycznej oraz ekologicznej 
jazdy (Eco-driving) 

Gmina Krzykosy 2017-2018 7 000 nie dotyczy 

Wdrażanie niskoemisyjnych 
i energooszczędnych 
technologii 

Modernizacja oświetlenia 
gminnego 

Gmina Krzykosy 2017 b.d. brak danych 

Wzrost wykorzystania OZE 
na obszarze Gminy 

Instalacja pomp ciepła i kolektorów 
słonecznych w projektowanym 
budynku zaplecza sportowo – 
socjalnego przy boisku sportowym 

Gmina Krzykosy 2018 70 000 b.d. 
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w Krzykosach 

Wzrost wykorzystania OZE 
na obszarze Gminy 

Dofinansowanie instalacji 
kolektorów słonecznych w 
gospodarstwach indywidualnych 

Gmina Krzykosy 2019-2020 

uzależnione od 
możliwości 
pozyskania 

dofinansowania 
zewnętrznego 

b.d. 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej oraz 
w mieszkalnictwie 

Dofinansowanie inwestycji z 
zakresu 
termomodernizacji 
przeprowadzanych przez 
gospodarstwa indywidualne 

Gmina Krzykosy 2019-2020 

uzależnione od 
możliwości 
pozyskania 

dofinansowania 
zewnętrznego 

b.d. 

Wdrażanie niskoemisyjnych 
i energooszczędnych 
technologii 

Budowa sieci kanalizacyjnej i 
przepompowni ścieków (Sulęcinek, 
Witowo, Pięczkowo, Sulęcin, 
Solec) 

Gmina Krzykosy 2016-2020 

uzależnione od 
możliwości 
pozyskania 
dofinansowania 
zewnętrznego 

b.d. 

Wdrażanie niskoemisyjnych 
i energooszczędnych 
technologii 

Budowa dróg asfaltowych na 
terenie Gminy Krzykosy 

Gmina Krzykosy 2016-2020 

uzależnione od 
możliwości 
pozyskania 
dofinansowania 
zewnętrznego 

b.d. 

Wzrost wykorzystania OZE 
na obszarze Gminy 

Instalacje fotowoltaiczne w 
budynkach użyteczności publicznej, 
przedsiębiorstwach i 
gospodarstwach domowych 

Gmina 
Krzykosy, 
podmioty 

indywidualne 

2016-2020 

uzależnione od 
możliwości 
pozyskania 
dofinansowania 
zewnętrznego 

b.d. 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 

Wymiana źródeł ciepła w 
gospodarstwach domowych i 

Gmina 
Krzykosy, 

2016-2020 
uzależnione od 
możliwości 

b.d. 
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użyteczności publicznej oraz 
w mieszkalnictwie 

budynkach użyteczności publicznej podmioty 
indywidualne 

pozyskania 
dofinansowania 
zewnętrznego 

Rozwój ruchu rowerowego 
na terenie Gminy 

Budowa ścieżek rowerowo – 
pieszych na terenie Gminy 

Gmina Krzykosy 2018-2020 b.d. b.d. 

Wdrażanie niskoemisyjnych 
i energooszczędnych 
technologii 

Stosowanie „zielonych” zamówień 
publicznych 

Gmina Krzykosy 2017-2020 b.d. b.d. 

źródło: opracowanie własne 
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5.3. MONITOROWANIE I WERYFIKACJA 

 
Aby poprawnie ocenić efekty działań realizowanych w ramach Planu niezbędne jest 
zaplanowanie procesu monitorowania. W tym celu w regularnych odstępach czasu zbierane 
będą dane nt. emisji CO2 (tzw. kontrolna inwentaryzacja emisji). Zgodnie z metodologią 
SEAP zalecane jest sporządzanie takiej inwentaryzacji co roku, jednak nie rzadziej niż raz na 
cztery lata. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy objęty PGN, jak również fakt, iż 
zaplanowane działania ukierunkowane są na uzyskanie długofalowych efektów, zasadne 
wydaje się zbieranie wspomnianych wyżej danych raz na dwa lata. Tak dobrany odstęp 
czasowy nie powoduje zbytniego obciążenia pracowników Urzędu Gminy i ogranicza 
ponoszenie kosztów administracyjnych, a jednocześnie pozwala zachować kontrolę nad 
postępami w realizacji celów, jak również na bieżące korygowanie harmonogramu. Istotne 
jest również zachowanie spójności metodologii z metodologią wykorzystaną do oszacowania 
emisji dla roku bazowego (2014) celem zapewnienia możliwości porównania wyników. 
 
Dla właściwej oceny efektów niezbędne jest sprecyzowanie wskaźników realizacji celu już na 
etapie planowania. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie wskaźników, które mogą 
zostać wykorzystane na potrzeby monitorowania postępów wdrażania PGN. 
Podstawowym wskaźnikiem jest poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku 
bazowego, gdyż jest on miarą realizacji celu głównego określonego dla niniejszego PGN. 
W tabeli poniżej zaprezentowano wskaźniki, które mogą zostać wykorzystane do 
monitorowania poszczególnych zadań.  
 
Tabela 23. Proponowane wskaźniki realizacji celów 

Sektor Wskaźniki Jednostka Źródło danych 

Budynki 
użyteczności 
publicznej 

Całkowite zużycie energii w 
budynkach użyteczności 
publicznej 

kWh/rok 
GJ/rok 

Urząd Gminy 

Całkowite zużycie energii 
elektrycznej 

kWh/rok 
Urząd Gminy 

Oszczędność energii cieplnej GJ/rok Urząd Gminy 
Ilość energii uzyskanej z OZE kWh/rok Urząd Gminy 
Całkowita powierzchnia 
zainstalowanych kolektorów 
słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych  

m2 Urząd Gminy 

Ilość zainstalowanych pomp 
ciepła 

szt. Urząd Gminy 

Ilość obiektów poddanych 
termomodernizacji 

szt. Urząd Gminy 

Wielkość emisji  Mg CO2/rok Urząd Gminy 

Transport 

Długość ścieżek rowerowych km Urząd Gminy 

Zużycie paliw l/rok 
przedsiębiorstwa 
transportowe, 
badanie ankietowe 
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mieszkańców 

Liczba przebytych km na 
terenie Gminy 

km/rok 

przedsiębiorstwa 
transportowe, 
badanie ankietowe 
mieszkańców 

Budynki 
mieszkalne/ 
działalność 
gospodarcza 

Całkowite zużycie energii w 
budynkach  

kWh/rok 
GJ/rok 

badanie ankietowe 
mieszkańców, 
operator energii 
elektrycznej 

Ilość energii uzyskanej z OZE kWh/rok 
badanie ankietowe 
mieszkańców 

Całkowita powierzchnia 
zainstalowanych kolektorów 
słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych  

m2 
badanie ankietowe 
mieszkańców 

Ilość zainstalowanych pomp 
ciepła 

szt. 
badanie ankietowe 
mieszkańców 

Wielkość emisji Mg CO2/rok 
badanie ankietowe 
mieszkańców 

Oświetlenie 
gminne 

Zużycie energii elektrycznej kWh/rok Urząd Gminy 

Społeczność 
lokalna 

Liczba mieszkańców 
uczestniczących w różnego 
rodzaju wydarzeniach 
poświęconych efektywności 
energetycznej/wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii  

osoba Urząd Gminy 

źródło: opracowanie własne na podstawie SEAP 
 
 
 
Schemat wdrażania Planu z uwzględnieniem procesu monitorowania postępów zobrazowano 
na rysunku 30. 
 
Rysunek 30. Schemat wdrażania planu 



     	
 

Europrojekty Consulting sp. z o.o. Strona 81 
 

 
źródło: opracowanie własne 
 

5.4 ANALIZA SWOT 

 
Dla zidentyfikowania uwarunkowań i ryzyk w realizacji postanowień Planu zastosowano 
metodę analizy SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Silne i słabe 
strony Gminy Krzykosy, jak również szanse i zagrożenia związane z realizacją PGN 
przedstawiono w poniższej tabeli.  
Tabela 24. Wyniki analizy SWOT 

Silne strony Słabe strony 

 Dobry stan środowiska naturalnego 

 Dobra kondycja finansowa Gminy 

 Wysoki poziom świadomości władzy 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i 

zarządzania energią 

 Gotowość do wdrożenia założeń Planu 

 Dostępność infrastruktury 

 Niewielki stopień wykorzystania OZE 

 Mało efektywne energetycznie budynki 

użyteczności publicznej 

 Brak gminnej komunikacji publicznej 

 Znaczne ilości emisji CO2 pochodzące z 

transportu 

 Brak sieci ciepłowniczej i gazowej w 
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 Dobre warunki dla wykorzystania OZE – 

korzystna strefa wiatrowa, duża liczba dni 

słonecznych 

 Doświadczenie Gminy w realizacji 

inwestycji i pozyskiwaniu zewnętrznego 

finansowania 

 System selektywnej zbiórki odpadów 

 

Gminie 

 Duża liczba lokalnych kotłowni 

działających w oparciu o węgiel i 

związana z tym tzw. niska emisja 

 Niska świadomość ekologiczna lokalnej 

społeczności 

 

Szanse Zagrożenia 

 Możliwości wpływania na emisję w 

sektorze mieszkalnym poprzez 

kształtowanie świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

 Duży potencjał podniesienia efektywności 

energetycznej budynków użyteczności 

publicznej 

 Możliwości pozyskania wsparcia z 

funduszy krajowych i europejskich na 

inwestycje z zakresu efektywności 

energetycznej 

 Rozwój technologii energooszczędnych 

 Wzrost efektywności energetycznej w 

sektorze transportu 

 Rosnąca liczba pojazdów i natężenie 

ruchu 

 Wysoki koszt wdrażania technologii 

energooszczędnych 

 Ogólny wzrost zużycia energii w skali 

krajowej 

 Brak kompleksowych regulacji prawnych 

w zakresie OZE 

źródło: opracowanie własne 
 

5.5 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 
Podstawowym dokumentem regulującym kwestie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko (SOOŚ) jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227  z 
późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś.  
 
Zgodnie z art. 46 ustawy ooś przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wymagają projekty następujących dokumentów:  



     	
 

Europrojekty Consulting sp. z o.o. Strona 83 
 

1. Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
strategii rozwoju regionalnego;  
2. Polityk, strategii planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych 
przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  
3. Polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których 
realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one 
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.  
 
PGN jest dokumentem strategicznym skoncentrowanym m.in. na energetyce, lecz nie 
wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Działania ujęte w Planie zostały przewidziane do realizacji poza wyznaczonymi 
obszarami Natura 2000, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy ooś, w zakresie 
niewpływającym na te obszary. Plan wyznacza kierunki działań (inwestycyjnych i 
nieinwestycyjnych) realizowanych dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Zadania koncentrują 
się na poprawie efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz 
wdrożeniu nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Działania te nie 
stanowią listy zamkniętej – powinny być systematycznie aktualizowane stosownie do potrzeb 
Gminy. Realizacja przedsięwzięć jest całkowicie niezależna od postanowień niniejszego 
dokumentu – zadania mogą, ale nie muszą być realizowane przez inwestorów prywatnych czy 
samorządowych. Inwestycje ujęte w PGN, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, podlegały będą procedurze oceny oddziaływania na środowisko przed 
przystąpieniem do ich realizacji. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krzykosy nie 
stanowi więc dokumentu, który samodzielnie wyznacza ramy dla jakichkolwiek 
przedsięwzięć. 
 
Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Krzykosy podjął decyzję o odstąpieniu od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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6. Podsumowanie 
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom przejścia na gospodarkę niskoemisyjną Gmina Krzykosy 
przystąpiła do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan wyznacza 
kierunki działań podejmowane w celu redukcji energochłonności gospodarki, a także 
ograniczenia emisji z obszaru Gminy. Działania te zaprojektowano z uwzględnieniem 
bieżących uwarunkowań społeczno – gospodarczych, środowiskowych i finansowych. Nie 
stanowią one zamkniętego katalogu, powinny być modyfikowane i aktualizowane stosownie 
do potrzeb. 
 
Cele niniejszego  Planu są spójne z priorytetami dokumentów strategicznych z obszaru 
energetyki na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i lokalnym. 
 
Co istotne, PGN zwiększy szanse rozwoju Gminy Krzykosy, jako iż jest on dokumentem 
będącym podstawą dla ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z zakresu efektywności 
energetycznej, m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Wdrożenie Planu przyniesie również 
korzyści ekologiczne – poprzez poprawę stanu powietrza i całego środowiska naturalnego, jak 
i ekonomiczno- społeczne (poprzez zmniejszenie energochłonności). 
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