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Streszczenie
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i
Gminy Sztum do 2020 roku jest narzędziem realizacji polityki energetycznej miasta i gminy
Sztum. Świadome i aktywne kreowanie tej polityki wymaga poznania stanu bazowego
zużycia energii i towarzyszących emisji w poszczególnych sektorach. Dopiero wówczas
można zaproponować pewne działania zapobiegawcze lub naprawcze, czemu służy niniejszy
dokument. Ponadto dokument ten ma umożliwić staranie się o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych (np. RPO, POIiŚ) dla zaplanowanych działań.
Realizacja Planu przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii, poprawy
efektywności energetycznej (budynków i instalacji) oraz wpłynie na poprawę jakości
powietrza. Wpisuje się tym samym w ramy polityki energetycznej na poziomie krajowym
i unijnym - dokument ten jest zgodny z polityką energetyczną przedstawianą w dokumentach
strategicznych szczebla lokalnego, wojewódzkiego, krajowego i Unii Europejskiej.
Opracowany Plan składa się z kilku podstawowych części, którymi są:









część wstępna, gdzie opisano strategię ogólną dla niniejszego dokumentu,
przedstawiono charakterystykę gminy pod kątem wykorzystania energii, rozwoju
demograficznego i gospodarczego, zidentyfikowano obszary problemowe, cele
naprawcze (strategiczne i szczegółowe), a także wskazano możliwości finansowania
działań i aspekty organizacyjne ułatwiające wdrażanie Planu;
część raportowa, gdzie przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji CO2 na terenie
gminy w poszczególnych sektorach (budynki użyteczności publicznej, budynki
mieszkalne, pozostałe budynki, oświetlenie uliczne, transport). W tej części
dokumentu określono ponadto wartość emisji CO2 w przyjętym roku bazowym
(53 681,27 Mg w 2008r.) oraz cel redukcyjny do roku 2020 - osiągnięcie redukcji
emisji na poziomie min. 20%, tj. 10 736,25 Mg CO2;
część rozwojowa, czyli propozycje działań zmierzających do poprawy efektywności
energetycznej i zmniejszenia zużycia energii na terenie miasta w perspektywie okresu
2015-2020. Oprócz działań inwestycyjnych zaplanowano działania edukacyjne,
zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców;
harmonogram realizacji zadań;
część monitoringowa, gdzie przedstawiono terminy raportowania, sposoby i wskaźniki
nadzorowania realizacji Planu.

Osiągnięcie tak ambitnego celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o min 20% w stosunku do
roku bazowego, wymaga odpowiedniej koordynacji oraz zaangażowania lokalnych
interesariuszy, tj. tych osób i instytucji, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają
na realizację Planu (np. administratorzy budynków, przedstawiciele spółdzielni
mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, spółki komunalne, główni dystrybutorzy,
producenci i kluczowi odbiorcy energii, itp.). W dokumencie przedstawiono propozycję
schematu organizacyjnego dla ułatwienia wdrażania Planu na wszystkich szczeblach.
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Zakres realizacji jest uwzględniony od wielu czynników: formalnych, prawnych, finansowych
i społecznych. W związku z tym harmonogram realizacji i zakres zadań może z czasem ulec
zmianie, dlatego też, w zależności od potrzeb i możliwości, może okazać się niezbędna
aktualizacja niniejszego dokumentu. Ważnym jest, aby odzwierciedlał on aktualną politykę
energetyczną miasta, przy zachowaniu zaplanowanego celu redukcyjnego.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i
Gminy Sztum do roku 2020 opracowano w ramach projektu „Wspieranie samorządów
lokalnych w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i ich integracji
z Systemami Zarządzania Energią wg normy ISO 50001” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Programu Inteligentna Energia dla Europy. Celem projektu jest wsparcie
samorządów lokalnych w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych Planów działań
na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) zintegrowanych z systemami zarządzania
energią zgodnych z normą ISO 50001.
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1 Cel i zakres opracowania
Nadrzędnym celem Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2020 jest ograniczenie emisji CO2 na
terenie miasta o przynajmniej 20% w stosunku do roku bazowego (2008 r.). Cel ten może
zostać osiągnięty w wyniku realizacji działań poprawiających efektywność energetyczną
(budynków, instalacji itd.), zmniejszających udział konwencjonalnych źródeł energii, a także
przez optymalizację wykorzystania energii i stosowanie odnawialnych jej źródeł. Cele
strategiczne i szczegółowe, które mają przyczynić się do osiągnięcia celu nadrzędnego
opisuje rozdział 2.3.
Dążenie do osiągnięcia powyższego celu powinno następować w myśl tzw. zrównoważonego
rozwoju, tj. stabilnego wzrostu gospodarczego gminy przy równoczesnym dbaniu
o środowisko i jakość życia mieszkańców, a także przy zwróceniu szczególnej uwagi na
ograniczenie zjawiska niskiej emisji.
Plan
umożliwia
usystematyzowanie
zaplanowanych
działań
inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych w oparciu o inwentaryzację emisji w poszczególnych sektorach, takich
jak:
 budynki użyteczności publicznej,
 budynki mieszkalne,
 pozostałe budynki,
 transport,
 oświetlenie uliczne.
Zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
opisanymi w Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki
niskoemisyjnej (Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013), rozważono
możliwości realizacji działań w zakresie:
 zużycia energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki
i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne;
zakłady przemysłowe – fakultatywnie), dystrybucji ciepła;
 zużycia energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny
i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji
ruchu;
 gospodarki odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze
składowisk) – fakultatywnie;
 produkcji energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła
i chłodu;
 zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie przestrzenne, zielone zamówienia
publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, edukacja
ekologiczna mieszkańców, etc.
Dzięki przeprowadzeniu inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2 w roku bazowym
(2008 r.), ale także w odniesieniu do sytuacji aktualnej (zarówno na poziomie lokalnym, jak
i w kontekście polityki energetycznej kraju i UE) zostały określone obszary problemowe oraz
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cele strategiczne i szczegółowe niniejszego dokumentu. Pozwoliło to na zaplanowanie
konkretnych działań, których realizacja przyczyni sie do poprawy jakości powietrza,
zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia udziału
energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym gminy. Zaplanowane działania
skupiają się także na podnoszeniu świadomości pro-energetycznej mieszkańców oraz ich
aktywnym włączeniu się w kreowanie gospodarki niskoemisyjnej gminy.
Niniejszy dokument powstał przede wszystkim w oparciu o zalecenia odnośnie
przygotowywania lokalnych planów działań zawarte w poradniku „Jak opracować plan działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju?” oraz wytyczne NFOŚiGW opisane w „Szczegółowych
zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” (Załącznik nr 9 do
Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013).
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2 Strategia ogólna
Zdefiniowanie strategii lokalnej należy rozpatrzeć przez pryzmat polityki europejskiej,
krajowej i regionalnej, przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców i rozwoju
Miasta i Gminy Sztum w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Podstawę do opracowania
strategii ogólnej przyjętej dla opracowania i wdrażania Planu stanowią następujące
dokumenty:
Dokumenty o charakterze ponadregionalnym:
 Pakiet energetyczno-klimatyczny (3x20)
Został przyjęty przez Parlament Europejski w grudniu 2008 r. i zakłada, że UE zyska pozycję
światowego lidera w ochronie klimatu. Cele pakietu:
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020r. co najmniej o 20% w porównaniu
do 1990 r.,
 racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20%
(w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 rok) – zwiększenie efektywności
energetycznej,
 zwiększenie udziału energii produkowanej w OZE do 20% całkowitego zużycia energii
średnio w UE w 2020 r. (dla Polski ten cel ustalono na poziomie 15%).
Ponadto Rada Europejska w dniach 23-24 października 2014 r. przyjęła porozumienie ws.
ram polityki klimatyczno-energetycznej, gdzie uaktualniono cele polityki energetycznej UE
w perspektywie roku 2030 r.:
 ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 40% względem roku 1990;
 zapewnienie co najmniej 27 proc. udziału energii odnawialnej w energii zużywanej
w UE;
 dalszą poprawę efektywności energetycznej, co najmniej o 27 proc.


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

Dokument ma na celu ukierunkowanie rozwoju Unii Europejskiej poprzez wzrost gospodarczy
rozumiany jako:
 inteligentny,
dzięki
poprawie
poziomu
edukacji,
rozwojowi
badań
naukowych/innowacji i społeczeństwa cyfrowego;
 zrównoważony, dzięki konkurencyjnej gospodarce niskoemisyjnej, ochronie
środowiska naturalnego, wykorzystaniu technologii przyjaznych środowisku,
tworzenie inteligentnych sieci energetycznych, poprawiania warunków do rozwoju
przedsiębiorczości;
 sprzyjający wykluczeniu społecznemu, dzieki nowym miejscom pracy, inwestycjom
w podnoszenie kwalifikacji i szkolenia, modernizację rynków pracy i wykorzystanie
korzyści dla całej UE.
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Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, a w szczególności:



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października
2012r. w sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14
listopada 2012r.)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE
L09.140.16).
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009
r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).








Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 94
poz. 551)

Ustawa określa:
1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej;
4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej.
Ustawa określa także zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności
energetycznej (Art. 10): jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co
najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, za który uznawane są:
 umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej;
 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację
lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
 nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części.


Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2013 r., poz. 1232)

Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
Art. 14. 1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa
w szczególności:
1) cele ekologiczne;
2) priorytety ekologiczne;
2a) poziomy celów długoterminowych;
3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne
i środki finansowe.
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Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Główne cele dokumentu, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.,
w obszarze efektywności energetycznej to:
 Dążenie do utrzymania „zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego”, tj. rozwoju
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną.
 Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE15.
 Kierunki polityki energetycznej:
- poprawa efektywności energetycznej,
- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez
wprowadzenie energetyki jądrowej,
- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.


Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych

Cel główny planu, przyjętego przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 r., to osiągnięcie poziomu
15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.,
(w tym w zakresie udziału odnawialnych źródeł w sektorze transportowym 10%,
w ciepłownictwie i chłodnictwie 17%, elektroenergetyce 19%).


Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej dla Polski 2011

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2012 r. i jako krajowy cel
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią definiuje uzyskanie do 2016 roku
oszczędności energii finalnej, w ilości nie mniejszej niż 9% w stosunku do średniego zużycia
energii finalnej z lat 2001-2005 (tj. 53452 GWh oszczędności energii do 2016 roku). Obszary
działania:
 poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa,
 poprawa efektywności energetycznej w sektorze usług,
 poprawa efektywności energetycznej w sektorze przemysłu,
 poprawa efektywności energetycznej w sektorze transportu (z wyłączeniem lotnictwa
i żeglugi), w tym wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą
transportową oraz promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz
efektywnego wykorzystania paliw w transporcie.
Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zapisano również w ustawie
o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.


Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

Odnosi się do dwóch platform: energetyki i środowiska, kluczowych dla wprowadzenia
reform odnoszących się do „zielonego” rozwoju gospodarczego – sprzyjającego środowisku
i bezpiecznego energetycznie oraz dostępu do nowoczesnych i innowacyjnych technologii.


projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęty przez
kierownictwo Ministerstwa Gospodarki w dniu 04 sierpnia 2015 r.
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Istotą NPRGN jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
płynących z działań zmniejszających emisje. Cel główny: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej
przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Cele szczegółowe:
 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.
Dokumenty o charakterze regionalnym:












Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020;
Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska ;
Program Strategiczny Ochrona Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 20132016 z perspektywą do 2020 roku”;
Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w
województwie pomorskim do 2025 roku;
Regionalna Strategia Energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych dla
województwa pomorskiego;
Program Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2013-2016 z perspektywą na
lata następne, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego
PM10 oraz benzo(a)pirenu;
Regionalny Plan działań Biomasa w województwie pomorskim;
Program ochrony środowiska województwa pomorskiego;
Plan Zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego;
Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020;
Dokumenty o charakterze lokalnym:



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020 stanowiąca załącznik do
Uchwały XXXIX/380/2014

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020 jest dokumentem
opracowanym w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, a więc rozwoju
uwzględniającego zachowanie odpowiednio ukształtowanych relacji pomiędzy wzrostem
gospodarczym a dobrym stanem środowiska i wysoką jakością życia człowieka.
Obszary priorytetowe i cele strategiczne:
Obszar priorytetowy Konkurencyjna Gospodarka (P1)
CS.1.1 Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstw
CS.1.2 Różnorodna oferta turystyczna i kulturalna
Obszar priorytetowy Prężny Kapitał Ludzki (P2)
CS.2.1 Aktywni i zintegrowani mieszkańcy
CS.2.2 Efektywny system Edukacji
CS.2.3 Lepsze warunki mieszkaniowe
CS.2.4 Bezpieczne otoczenie
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Obszar priorytetowy Efektywna przestrzeń (P3)
CS.3.1 Rozwinięty transport
CS.3.2 Atrakcyjna przestrzeń w czystym środowisku
CS.3.3 Wydajne gospodarowanie energią





Ciepło, energia elektryczna i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sztum – 2014
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum - 2014;
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Sztum;
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum;

Analiza powyższych dokumentów pozwala na określenie strategii ogólnej dla potrzeb
opracowania i wdrażania niniejszego planu jako świadome kreowanie lokalnej polityki
energetycznej Miasta i Gminy Sztum dla optymalizacji wykorzystania energii, zwiększenia
efektywności energetycznej, ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza.
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2.1

Charakterystyka Miasta i Gminy Sztum

2.1.1 Informacje ogólne
Sztum jest gminą miejsko-wiejską usytuowaną w zachodniej części powiatu sztumskiego,
w województwie pomorskim. Obszar gminy położony jest w zachodniej części Pojezierza
Iławskiego. W skład gminy wchodzi 18 sołectw: Barlewice, Biała Góra, Czernin, Gościszewo,
Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Nowa Wieś, Parowy, Piekło, Pietrzwałd, Postolin,
Sztumska Wieś, Sztumskie Pole, Uśnice, Zajezierze, i sołectwo ulicy Domańskiego (miasto
Sztum). Funkcję siedziby gminy pełni miasto Sztum.
Sztum zajmuje obszar o powierzchni 181 km2, co stanowi blisko 25% całkowitej powierzchni
powiatu sztumskiego i 0,99% powierzchni województwa pomorskiego.
Rysunek 1. Mapa Miasta i Gminy Sztum.
(Źródło: www.sztum.pl)

Gmina Sztum graniczy:





od północy z powiatem malborskim (gmina Malbork, gmina Miłoradz),
od zachodu z powiatem tczewskim (gmina Pelpin, gmina Gniew),
od południa z powiatem kwidzyńskim (gmina Ryjewo),
od wschodu z gminami przynależącymi do powiatu sztumskiego (gmina Mikołajki
Pomorskie i gmina Stary Targ).
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Rysunek 2. Położenie Miasta i Gminy Sztum
(Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, system informacji o terenie województwa pomorskiego)

Miasto i Gmina
Sztum

Atutem Miasta i Gminy Sztum jest jej bardzo korzystne położenie komunikacyjne. Odległości
od innych miast wynoszą odpowiednio:
 Malbork – 14 km,
 Elbląg – 45 km
 Stegna – (Morze Bałtyckie) – 54 km,
 Gdańsk – 79 km
 Kaliningrad – 150 km,
 Warszawa – 272 km.
Ze względu na swe położenie w obszarze dolnej Wisły obszar Miasta i Gminy Sztum
charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Struktura
zagospodarowania terenu gminy przedstawia się następująco (GUS, 2014):
 62% powierzchni gminy (11 213 ha) stanowią użytki rolne (przeciętnie na
1 mieszkańca przypada ok. 0,6 ha),
 27% stanowią lasy i zadrzewienia (4941 ha),
 4 % to grunty zurbanizowane i zabudowane (748 ha),
 3 % to nieużytki (443 ha),
 4% to wody (748 ha) – na terenie Gminy i Miasta Sztum zlokalizowane są jeziora
Sztumskie, Barlewickie, Białe i Parleta,
 pozostałe grunty - 0,04%.
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Rysunek 3. Struktura użytkowania gruntów w Mieście i Gminie Sztum w 2014 r.
(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS)
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Grunty pod wodami
Inne

Na terenie gminy Sztum znajdują obszary objęte szczególną ochroną w ramach sieci Natura
2000:
 Specjalny Obszar Ochrony (SOO) „Sztumskie Pole” – ochroną jest objęty fragment
kompleksu leśnego o powierzchni 572 ha, w którym znajdują się niewielkie
zagłębienia terenu zajęte przez bór bagienny lub torfowiska przejściowe,
z dystroficznymi oczkami wodnymi. W oczkach wodnych znajduje się stanowisko
rzadkiej i chronionej ryby - strzebli błotnej.
 Specjalny Obszar Ochrony (SOO) „Dolna Wisła” – ochrona obejmuje fragment doliny
Wisły zlokalizowany w jej dolnym biegu o całkowitej powierzchni 10374,2 ha. Na
obszarze zlokalizowane są stosunkowo dobrze zachowane starorzeczami otoczonymi
zaroślami wierzbowymi i lasami łęgowymi. Szczególnie cenna jest ichtiofauna.
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) „Dolina Dolnej Wisły” – obejmuje dolinę
Dolnej Wisły bez odcinka ujściowego (na odcinku pomiędzy Włocławkiem a
Przegaliną) i zajmuje obszar o łącznej powierzchni 33559 ha. Obszar ten stanowi
centrum różnorodności biologicznej i korytarz ekologiczny o randze międzynarodowej,
bowiem jest ostoją ptaków migrujących i zimujących. Występują tu takie gatunki jak:
bielik, gęś, nurogęś, ohar, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, zimorodek,
ostrygojad, bielaczek. Część obszaru (38%) jest wykorzystywana rolniczo.
Ponadto na analizowanym terenie znajdują się także następujące obszary chronione prawnie
o łącznej powierzchni 5319 ha (GUS, 2014):


Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry – obejmuje tereny międzyrzecza WisłyLeniwki i Nogatu oraz obszary zlokalizowane pomiędzy rzeką Nogat a ścianą lasu
porastającego zbocze doliny Wisły na linii Biała Góra – Uśnice. Obszar pod względem
administracyjnym znajduje się w granicach Miasta i Gminy Sztum (sołectwa Biała
Góra i Piekło) oraz Gminy Ryjewo. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi 3970
ha. Siedlisko to stanowi relikt dawnych Żuław. Tereny te ze względu na porośnięte
brzegi rzek charakteryzują się dogodnymi warunkami do bytowania i lęgu ptactwa
wodno-błotnego.
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Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat – obejmuje tereny międzywala Nogatu
i zajmuje łącznie powierzchnię 10204 ha. Jest to teren lęgowy ptactwa wodnobłotnego. 69,7% obszaru stanowią użytki rolne, 12,2% zadrzewienia i zakrzaczenia,
a 7% wody powierzchniowe.

Rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody na obszarach chronionego krajobrazu zajmują
łącznie 33,6 ha w granicach administracyjnych Sztumu (GUS, 2014).
2.1.2 Struktura demograficzna
W 2014 roku Sztum zamieszkiwało 18 765 osób, co stanowiło 0,82% całkowitej populacji
województwa pomorskiego i 44,18% powiatu sztumskiego. Gęstość zaludnienia kształtuje się
na poziomie 103 osób/km2 i jest wyższa niż w innych gminach powiatu sztumskiego.
Tabela 1. Liczba ludności Miasta i Gminy Sztum w latach 2005-2014.
(Źródło: GUS, 2014)

Rok

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Liczba ludności (faktyczne miejsce zameldowania, stan na 31
XII)
Miasto Sztum
10001
9969
9889
9793
9702
10440
10397
10377
10332
10308

Obszar wiejski
7889
7951
8006
8104
8202
8240
8289
8358
8371
8457

Razem
17890
17920
17895
17897
17904
18680
18686
18735
18703
18765

Wyraźny wzrost liczby ludności odnotowano w 2010 roku , od tego momentu liczba ludności
Miasta i Gminy Sztum corocznie jest wyższa (z wyjątkiem 2013 r.). Od 2010 roku stale
zmniejsza się liczba ludności Miasta Sztum, natomiast systematycznie wzrasta liczba
mieszkańców obszarów wiejskich.
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Rysunek 4. Liczba ludności Miasta i Gminy Sztum na przestrzeni lat 2005-2014.
(Źródło: GUS, 2014)
20000
18000
16000

Liczba ludności

14000
12000

Miasto Sztum

10000

Obszar wiejski

8000

MiG Sztum

6000
4000
2000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Najwięcej mieszkańców zamieszkuje sołectwo Czernin.
Rysunek 5. Zestawienie liczby mieszkańców w sołectwach gminy Sztum.
(Źródło: UMiG Sztum, 2015)

Liczba mieszkańców

2500

2191

2000
1500
991

1000
500

354

502 434
233

77

216 183 155

661 602
418 366 391

318
60

154

0

Przyrost naturalny od kilku lat utrzymuje poziom dodatni, w 2014 r. kształtował się na
poziomie 40 osób. Wskaźnik salda migracji w analizowanych okresie utrzymuje się na
ujemnym poziomie, co jest związane z odpływem ludności w celach zarobkowych
i edukacyjnych.
17

Tabela 2. Przyrost naturalny i saldo migracji.
(Źródło: GUS, 2014)

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Przyrost naturalny
Saldo migracji
zagranicznych

68
1

49
-13

71
-17

26
-17

36
-9

40
-21

Saldo migracji
wewnętrznych

-48

-54

-48

6

-20

-22

Saldo migracji
ogółem

-47

-67

-65

-11

-29

-43

Rysunek 6. Procentowy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym
i poprodukcyjnym.
(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS)
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Z danych GUS wynika, że udział ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym
utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast co roku wzrasta udział ludności w wieku
poprodukcyjnym, co jednoznacznie wskazuje na postępujący proces starzenia się
społeczeństwa.
Tabela 3. Wskaźniki obciążenia demograficznego.
(Źródło: GUS, 2014)
Rok
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym
Ludność w wieku
poprodukcyjnym na
100 osób w wieku
przedprodukcyjnym
Ludność w wieku
poprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym

2009
49,7

2010
49,4

2011
50

2012
50,7

2013
52,1

2014
53,9

56,7

60,4

65

69,8

74

80,2

18

18,6

19,7

20,8

22,2

24
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Niekorzystne tendencje demograficzne odzwierciedlają także wskaźniki określające liczbę
osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym. Analizując dane demograficzne z lat 2009 – 2014 można zauważyć stały
wzrost powyższych wskaźników, jak również wskaźnika określającego liczbę osób w wieku
nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przedstawione dane
odnośnie wskaźnika obciążenia demograficznego odzwierciedlają zmiany, które
prawdopodobnie będą nasilać się w przyszłości i są zgodne z trendami krajowymi. Dynamikę
zmian wskaźnika obciążenia demograficznego na przestrzeni lat 2009-2014 ilustruje Rysunek
7.
Rysunek 7. Wskaźniki obciążenia demograficznego.
(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS)
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2.1.3 Działalność gospodarcza
W 2014 roku na terenie Sztumu zarejestrowanych było 1713 podmiotów gospodarki
narodowej (52% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w powiecie), w tym 89 podmiotów
sektora publicznego. Ok. 70% ogółu przedsiębiorców stanowią osoby fizyczne (1204
podmioty w 2014 roku).
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Rysunek 8. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie MiG Sztum
w latach 2009-2014.
(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS)

Liczba podmiotów gospodarczych

2000
1800
1600
1400
1200

Podmioty
gospodarcze ogółem

1000

Sektor publiczny

800
Sektor prywatny

600
400
200
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tabela 4. Podmioty gospodarcze według sektorów własnościowych.
(Źródło: GUS, 2014)

Podmioty gospodarcze
ogółem
Sektor publiczny
ogółem:
w tym państwowe
i samorządowe jednostki
prawa budżetowego
Sektor prywatny ogółem:
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Spółki handlowe
Spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego
Spółdzielnie
Stowarzyszenia i organizacje
społeczne

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1666

1715

1640

1643

1714

1713

79

80

75

83

90

89

48

48

43

48

52

51

1587

1635

1565

1560

1624

1624

1213

1258

1183

1162

1210

1204

80

79

83

86

96

98

13

13

14

15

16

15

22

22

22

22

22

23

59

61

62

65

70

70

Wg danych GUS (podział PKD 2007) najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało
w sektorze handlu hurtowego i detalicznego i naprawie pojazdów samochodowych – 377
zarejestrowanych podmiotów (22%), sektorze budowlanym – 209 (12,2%) i sektorze
przetwórstwa przemysłowego 154 (8,99%). Szczegółowy podział podmiotów gospodarczych
działających na terenie Miasta i Gminy Sztum prezentuje Tabela 5.
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Tabela 5. Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie
Miasta i Gminy Sztum wg sekcji PKD 2007.
(Źródło: GUS, 2014)
Wyszczególnienie
ogółem
Sekcja A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
Sekcja C przetwórstwo przemysłowe
Sekcja E: dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
Sekcja F budownictwo
Sekcja G: handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Sekcja H: transport i gospodarka
magazynowa
Sekcja I: działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja J informacja i komunikacja
Sekcja K: działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Sekcja L: działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Sekcja M: działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
Sekcja N: działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O: administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
Sekcja P: edukacja
Sekcja Q: opieka zdrowotna
Sekcja R: działalność twórcza związana z
kulturą
Sekcje S i T: pozostała działalność
usługowa i gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby

2009
1666

2010
1715

2011
1640

2012
1643

2013
1714

2014
1713

47

49

43

40

37

30

2

177

157

148

155

154

3

2

2

4

5

7

174

192

189

192

202

209

410

401

383

375

378

377

40

96

88

88

93

84

91

40

41

40

47

52

90

30

30

32

32

30

312

91

84

83

84

77

13

146

146

151

155

155

52

111

106

105

103

106

124

32

25

22

27

33

127

13

13

13

13

13

57
117

57
126

49
133

57
137

64
150

62
151

26

26

25

22

25

26

119

122

121

127

134

138

Największe zakłady przemysłowe w Sztumie to:


ELITA Sp. z o.o.

Zakłady ELITA produkują meble łazienkowe. Aktualnie prowadzona jest rozbudowa zakładu,
po której łącznie budynki ELITY będą miały powierzchnię 16798 m2 i kubaturę 38700 m3.


Polska fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA

Polska Fabryka wodomierzy i ciepłomierzy FILA w Sztumie produkuje głównie wodomierze
i ciepłomierze i zawory, elementy złączne, konsole wodomierzowe, plomby termokurczliwe,
kształtki oraz inne elementy różnego rodzaju sieci technologicznych.
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Sonac Uśnice Sp. z o.o.

Sonac Uśnice jest największym w Polsce producentem mączki drobiowej i produktów z krwi
wieprzowej takich jak suszona plazma i hemoglobin. Odbiorcami są przede wszystkim
producenci karmy dla zwierząt domowych oraz zakłady paszowe zarówno z Polski jak
i z krajów Unii Europejskiej. Wprowadzony i zatwierdzony certyfikatem system jakości GMP+
oraz wysoka jakość produktów gotowych pozwala na rozwój eksportu do innych krajów,
między innymi takich jak Tajlandia, Rosja i Ukraina.


FOBOS Invest Sp. z o.o.

Firma Fobos Invest Sp. z o.o. w Sztumie zajmuje się produkcją urządzeń do
konfekcjonowania produktów spożywczych oraz gadżetów promocyjnych oraz
przepakowywania towarów.


ADM Czernin

Zakład produkcji oleju spożywczego oraz tłuszczów przemysłowych. Na bazie infrastruktury
PGR Czernin z lat 70-tych powstały 2 bloki ekstrakcji chemicznej oraz w 2007r. rafineria
produkująca paliwo diesel. Oprócz budynków produkcyjnych, na terenie zakładu znajdują się
obiekty magazynowe, budynek rafinerii oraz biurowy.
Od kilku lat działa sztumska podstrefa Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Całkowita
powierzchnia terenu położonego w sąsiedztwie drogi krajowej 55 na odcinku Malbork Sztum to 12,47 ha. W strefie zlokalizowane są fabryki: Coffee Promotion sp. z o.o.
(produkcja kawy), LS Tech-Homes sp. z o.o. (produkcja materiałów budowlanych) i Maximus
Trading sp. z o.o. (produkcja mebli łazienkowych).
2.1.4 Rolnictwo
Największy udział użytków rolnych stanowią grunty orne (81%). Zarówno łąki trwałe, jak
i pastwiska zajmują obszary stanowiące 7% ogółu. Nieznaczny udział stanowią grunty rolne
zabudowane (3%), grunty pod rowami (1%) i pod stawami (1%). Wg danych GUS całkowita
powierzchnia użytków rolnych w 2014 roku wynosiła 11 213 ha.
Rysunek 9. Struktura użytków rolnych w Sztumie w 2014 r.
(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS)
3%
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0% 1%
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Tabela 6. Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych.
(Źródło: GUS, 2014)
Grupa obszarowa
Do 1 ha włącznie
1 – 5 ha
5 – 10 ha
10 ha i więcej
RAZEM

Liczba gospodarstw
496
99
48
173
816

Wg danych z Powszechnego Spisu Rolnego, w 2010 roku w Sztumie funkcjonowało 816
gospodarstw rolnych. Ok. 61% wszystkich gospodarstw stanowią małe gospodarstwa
o powierzchni do 1 ha włącznie. Gospodarstwa duże o powierzchni użytków rolnych większej
bądź równej 10 ha stanowiły w 2010 roku ok. 21%. Mając na uwadze duży udział
gospodarstw o powierzchni do 5 ha stanowiący 73% ogółu, należy stwierdzić, że na terenie
miasta i gminy Sztum dominują gospodarstwa małe ukierunkowane w większości na
zaspokajanie własnych potrzeb.
Rysunek 10. Powierzchnia gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych.
(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS)
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Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wyniosła w 2010 roku 12,4 ha, a 91%
wszystkich użytków rolnych zajmowały gospodarstwa duże o łącznej powierzchni powyżej 10
ha. Wśród najczęściej zasiewanych roślin pod względem całkowitej powierzchni w granicach
gminy dominowały zboża o łącznej powierzchni 251 ha, rzepak (88 ha) i ziemniaki (87%).
Uprawy przemysłowe zajmowały w 2010 roku 95 ha.
2.1.5 Budownictwo i zasoby mieszkaniowe
W 2014 roku na terenie Miasta i Gminy Sztum znajdowało się 2430 budynków mieszkalnych
(łącznie 5954 mieszkania). W okresie 2007-2014 łącznie oddano do użytku 363 budynki.
Najwięcej nowych budynków oddano w 2012 roku (82 budynki).
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Tabela 7. Nowe budynki oddane do użytku w latach 2007-2014.
(Źródło: GUS, 2014)
Nowe
budynki
oddane do
użytku

2007
40

2008
41

2009
47

2010
40

2011
33

2012
82

2013
44

2014
36

Wskaźnikami, które umożliwiają określenie standardów mieszkaniowych na danym terenie
jest liczba osób przypadających na mieszkanie i wielkość powierzchni użytkowej mieszkania
przypadającej na osobę. Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w 2014 r. w Sztumie
wynosiła 422 773 m2, przy czym przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła
71 m2, a na 1 mieszkańca przypadało średnio 22,5 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Na
100 mieszkańców gminy przypada średnio 317,3 mieszkania.
Tabela 8. Powierzchnia użytkowa mieszkania.
(Źródło: GUS, 2014)

Wskaźnik
Powierzchnia użytkowa 1
mieszkania [m2]
Powierzchnia użytkowa
przypadająca na 1
mieszkańca [m2]

2009

2010

2011

2012

2013

2014

68,6

69,8

70,2

70,3

70,7

71

22,2

21,5

21,7

22,1

22,4

22,5

Poprawy standardu mieszkań można również dopatrzeć się analizując zmiany w wyposażeniu
mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne na przestrzeni ostatnich lat.
Porównując dane z lat 2009 i 2014 można stwierdzić, że stan wyposażenia mieszkań na
terenie Sztumu stale się poprawia.
Tabela 9. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne.
(Źródło: GUS, 2014)

Wyszczególnienie

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Wodociąg
Ustęp spłukiwany
Łazienka
Centralne ogrzewanie
Gaz sieciowy

5704
5445
5250
4885
3643

5688
5582
5414
5014
3360

5716
5610
5442
5042
3364

5819
5713
5545
5145
3367

5851
5745
5577
5177
3380

5884
5778
5610
5210
3379

Najwięcej budynków jednorodzinnych jest zlokalizowanych na terenie sołectw Gościszewo
i Sztumskie Pole, natomiast najwięcej budynków wielorodzinnych znajduje się
w miejscowości Czernin.
Tabela 10. Zestawienie budynków jedno- i wielorodzinnych w Mieście i Gminie Sztum.
(Źródło: UMiG Sztum, 2015)
Sołectwo
Barlewice
Biała Góra
Ul. Domańskiego

Budynki
jednorodzinne

Budynki
wielorodzinne

38
71
15

6
1
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Czernin
Gościszewo
Gronajny
Kępina
Koślinka
Koniecwałd
Nowa Wieś
Piekło
Parowy
Pietrzwałd
Postolin
Sztumskie Pole
Sztumska Wieś
Uśnice
Zajezierze
Miasto Sztum
RAZEM

118
245
47
53
56
65
109
50
23
47
133
157
107
104
70
488
1996

53
5
1
1
8
4

7
1
1

88

W odniesieniu do zabudowy mieszkalnej na terenie Sztumu na podstawie danych uzyskanych
podczas ankietyzacji mieszkańców w 2015 roku można stwierdzić, że:
 w strukturze paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych
dominuje węgiel kamienny (46%), następnie ciepło sieciowe (30%), drewno (21%),
gaz ziemny (9%). Marginalne znaczenie mają kotły olejowe i ogrzewanie elektryczne.
Ok. 15% budynków jednorodzinnych wykorzystuje bojlery elektryczne do
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 budynki mieszkalne jednorodzinne są ogrzewane głównie ze źródeł indywidualnych
o mocy ok. 20,5 kW. Średni wiek kotła ok. 7 lat. Część mieszkańców posiada wciąż
piece kaflowe.
 ok. 83% budynków jednorodzinnych posiada ocieplone ściany, a 81% ocieplone
dachy/stropodachy. W ok. 65% budynków w przeciągu ostatnich 10 lat wymieniono
okna.
 w 62% budynków instalacja centralnego ogrzewania/źródło ciepła zostały
zmodernizowane.
 blisko 2/3 budynków (72%) posiada głowice termostatyczne, dzięki którym możliwe
jest regulowanie ilości ciepła niezbędnego do ogrzania pomieszczeń i zapewnienia
odpowiedniego komfortu cieplnego.
 14% mieszkańców używa wyłącznie energooszczędnego oświetlenia LED, a 11%
wykorzystuje jedynie tradycyjne żarówki. 3% mieszkańców używa zarówno
tradycyjnego, jak i energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenie LED.
Większość ankietowanych (86%) w swoich gospodarstwach stosuje wyłącznie
oświetlenie energooszczędne.
 odnawialne źródła energii wykorzystywane są w niewielkim stopniu, głównie do
przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych. W 2014 r.
szacowana wielkość produkcji energii z instalacji solarnych wyniosła ok. 206,28 MWh.
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Na terenie Sztumu znajduje się 26 budynków komunalnych (niemieszkalnych), przy czym 12
obiektów wybudowano w latach 20. XX wieku. Pozostałe budynki pochodzą z lat 50-tych, 60tych i 70-tych. Większość budynków użyteczności publicznej jest ogrzewana ciepłem
sieciowym pochodzącym z ciepłowni w Sztumie lub ciepłowni w Czerninie. W pozostałych
głównym źródłem energii cieplnej i c.w.u. są kotły węglowe albo olejowe. 16 budynków
zostało poddanych kompleksowej bądź częściowej termomodernizacji, w pozostałych
planowane są działania służące poprawie efektywności energetycznej. Energooszczędne
świetlówki są wykorzystywane w Urzędzie Miasta i Gminy, Starostwie Powiatowym oraz
Sztumskim Centrum Kultury. W dwóch obiektach użyteczności publicznej (Zespół Szkół
w Barlewiczkach i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Uśnicach) są zainstalowane
kolektory solarne, które produkują rocznie ok. 53 GJ energii cieplnej.
Tabela 11. Zestawienie budynków komunalnych (niemieszkalnych).
(Źródło: GUS, 2014)
Nazwa budynku

Miejscowość

Rok budowy

Główne źródło
energii cieplnej

Urząd Miasta i Gminy
Starostwo Powiatowe

Sztum
Sztum

Lata 20. XX wieku
Lata 20. XX wieku

Ciepło sieciowe
Ciepło sieciowe

Sztumskie Centrum Kultury

Sztum

Lata 50. XX wieku

Ciepło sieciowe

Szkoła Podstawowa nr 2

Sztum

Lata 20. XX wieku

Ciepło sieciowe

Gimnazjum nr 1

Sztum

Lata 70. XX wieku

Ciepło sieciowe

Przedszkole im Kubusia
Puchatka
Zakład Karny Sztum

Sztum

Lata 60. XX wieku

Ciepło sieciowe

Sztum

Lata 20. XX wieku

Ciepło sieciowe, olej
opałowy

Przedszkole w Gościszewie

Gościszewo

Lata 50. XX wieku

Węgiel kamienny

Szkoła Podstawowa w
Gościszewie

Gościszewo

Lata 50. XX wieku

Węgiel kamienny

Szkoła Podstawowa w Nowej
Wsi

Nowa Wieś

Lata 20. XX wieku

Węgiel kamienny

Zespół Szkół Czernin

Czernin

Lata 50. XX wieku

Ciepło sieciowe

Zespół Szkół w
Barlewiczkach

Barlewiczki

Lata 20. XX wieku

Gaz ziemny

Zespół Szkół im Kasprowicza

Sztum

Lata 20. XX wieku

Ciepło sieciowe

Szpital w Sztumie

Sztum

Lata 20. XX wieku

Ciepło sieciowe

Komenda Powiatowa Policji

Sztum

Lata 50. XX wieku

Ciepło sieciowe

Komenda Straży Pożarnej

Sztum

Lata 50. XX wieku

Ciepło sieciowe

OSP Postolin

Postolin

Lata 70. XX wieku

Olej opałowy

OSP Gościszewo

Gościszewo

Lata 70. XX wieku

Olej opałowy

26

OSP Biała Góra

Biała Góra

Lata 70. XX wieku

-

OSP Nowa Wieś

Nowa Wieś

Lata 70. XX wieku

-

OSP Sztumska Wieś

Sztumska
Wieś
Sztum

Lata 70. XX wieku

-

Lata 20. XX wieku

Ciepło sieciowe

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

Uśnice

Wegiel kamienny

Poradnia psychologiczno –
pedagogiczna

Sztum

Lata 20. XX wieku,
rozbudowa w 1972 i
1992
Lata 20. XX wieku

Powiatowy Urząd Pracy
Przychodnia zdrowia

Sztum
Sztum

Lata 20. XX wieku
Lata 20. XX wieku

Ciepło sieciowe
Ciepło sieciowe

Biblioteka Miejska

Ciepło sieciowe

Gmina dysponuje również 70 budynkami komunalnymi z 253 lokalami mieszkaniowymi, przy
czym na terenie miasta Sztum znajduje się 41 budynków (151 lokali), a na obszarach
wiejskich 29 (102 lokale). Większość komunalnych budynków mieszkaniowych charakteryzuje
się złym stanem technicznym i wymaga przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych ze
względu na duże straty ciepła.
2.1.6 Infrastruktura transportowa
Atutem Sztumu jest bardzo dobra dostępność komunikacyjna. Przez gminę przebiegają drogi
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dzięki położeniu na trasie komunikacyjnej drogi
krajowej nr 55 relacji Nowy Dwór – Stolno, Gmina Sztum ma bardzo dobre połączenie
komunikacyjne z Gdańskiem, Elblągiem, Malborkiem. Kwidzynem i Toruniem. Tuż przy
granicy gminy projektowany jest przebieg autostrady A1 i drogi ekspresowej do Kaliningradu.
Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe – linia kolejowa nr 207 relacji Toruń
wschodni – Malbork i linia nr 009 relacji Warszawa – Gdańska Główny. Najbliższy węzeł
komunikacyjny znajduje się w odległym o 14 km Malborku znajduje się węzeł kolejowy na
trasie Warszawa - Gdańsk.
Łączna długość dróg publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum wynosi 170 km, w tym:


dróg krajowych : 17 km
o



DK 55: Nowy Dwór Gdański – Malbork – Sztum – Kwidzyn – Grudziądz;

dróg wojewódzkich: 25 km
o
o
o
o
o
o
o

DW 517 Sztum – Górki – Stary Targ – Tropy Sztumskie;
DW 522 Górki – Mikołajki Pomorskie – Prabuty;
DW 603 Sztum – Biała Góra;
DW 605 Piekło – Biała Góra – Szkaradowo;
DW 606 skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 605 – skrzyżowanie z drogą
wojewódzką nr 602;
DW 602 Skrzyżowanie z drogą wojewódzką 603 – Mątowskie Pastwiska;
DW 607 Sztumska Wieś – Ryjewo;
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dróg powiatowych: 53 km
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

09470
09471
09473
09474
09476
09501
09502
09503
09504
09505

Sztum – Koślinka – Dąbrówka Malborska;
Malbork – Gronajny – Koniecwałd;
Gościszewo – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 603 (Bemowo);
Sztumskie Pole – Uśnice;
Piekło – Miłoradz;
Sztum – Postolin – Watkowice;
Postolin – Pułkowice – Klecewko;
Polaszki – Michorowo – Mikołajki Pomorskie;
Postolin – Ramzy Małe – Sadułki – Dąbrówka Pruska;
Sztum – Kalwa;

dróg gminnych: 75 km

Długość ścieżek rowerowych w 2013 roku wynosiła 13 km.
Transport zbiorowy
Komunikacja zbiorowa na terenie gminy funkcjonuje w oparciu o usługi kilku przewoźników:
Polskie Koleje Państwowe (PKP) – obsługa linii kolejowej nr 009, REGIO Przewozy
Regionalne – obsługa linii kolejowej 207, Polska Komunikacja Samochodowa (PKS Kwidzyn),
prywatni przewoźnicy (AZ RYDWAN i PUH Latocha). Miasto i Gmina Sztum posiada
bezpośrednie połączenia kolejowe z Trójmiastem.
2.1.7 Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i gaz
System ciepłowniczy
Na terenie Sztumu funkcjonują zarówno zcentralizowane systemy ciepłownicze, jak
i indywidualne źródła ciepła. Ciepło systemowe zasila przede wszystkim osiedla
wielorodzinne, wybrane osiedla jednorodzinne zlokalizowane w centralnej części miasta oraz
budynki usługowe położone w zasięgu sieci ciepłowniczej. W mieście Sztum wszystkie
budynki spółdzielni mieszkaniowych są podłączone do systemu zasilania ciepłem firmy Veolia
Sp. z o.o. W Czerninie zorganizowany system ciepłowniczy zarządzany przez Zakład
Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT zasila lokalne spółdzielnie mieszkaniowe oraz
budynek szkoły. Zakłady produkcyjne i jednostki organizacyjne, w tym niektóre obiekty
komunalne są ogrzewane za pośrednictwem lokalnych kotłowni zasilanych węglem, gazem,
olejem opałowym lub biomasą. W budynkach jednorodzinnych dominują indywidualne
źródła ciepła oparte na węglu i drewnie.
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Rysunek 11. Struktura źródeł ciepła (c.o. i c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta i Gminy Sztum w 2014 r.
(Żródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji)
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22%

Energia słoneczna

W sołectwach obiekty przemysłowe, usługowe jak również osiedla mieszkaniowe
zaopatrywane są w ciepło z lokalnych kotłowni. Ciepło do obiektów przemysłowych,
usługowych i osiedli mieszkaniowych dostarczają lokalne kotłownie są zasilane
z indywidualnych źródeł ciepła.
System gazowniczy
Na terenie gminy zlokalizowane są trzy stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia (Czernin i ul.
Koniecpolskiego w Sztumie, Sztumskie Pole), z których poprzez sieć niskiego ciśnienia gaz
dostarczany jest do odbiorców. Długość czynnej sieci gazowej na terenie Sztumu w 2014
roku wynosiła ok. 77 km. Przez miejscowości Nowa Wieś, Sztumska Wieś, Parowy, Zajezierze
i Sztum na odcinku o długości 25 km przebiega trasa przesyłowa gazu ziemnego.
Tabela 12. Charakterystyka sieci gazowej.
(Źródło: GUS, 2014)

Ilość mieszkańców posiadających
dostęp do sieci gazowej [%]
Długość czynnej sieci gazowej ogółem
Czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych
Ilość gospodarstw podłączonych do
sieci gazowej
Ilość odbiorców ogrzewających swoje
mieszkania gazem [gosp.]
Zużycie gazu w tys. m3

2011r.

2012r.

2013r.

2014 r.

58,6

54,0

54,1

53,59

66516
828

67700
846

77281
853

77403
858

3288

3320

3283

3331

902

921

920

1082

1503,70

1344,8

1458,7

1323,7

W 2014 r. do sieci było podłączonych 3331 gospodarstw. Dostęp do sieci gazowej posiada
ok. 54% mieszkańców gminy. Ok. 32% gospodarstw domowych podłączonych do sieci
wykorzystywało gaz do ogrzewania mieszkań. W 2014 roku zużycie gazu na terenie Miasta
i Gminy Sztum wyniosło 1323,7 tys. m3.
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System energii elektrycznej
Gmina Sztum jest zasilana energią elektryczną z systemu krajowego poprzez Główne Punkty
Zasilające (GPZ) zlokalizowane w sąsiednim Malborku oraz w Mikołajkach Pomorskich.
Dostęp do energii elektrycznej posiada 100% mieszkańców. Przez teren gminy przebiegają
linie elektroenergetyczne 110 kV Malbork – Mikołajki Pomorskie oraz 400 kV Gdańsk –
Grudziądz (Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum, 2014). Zużycie energii w 2014 wyniosło
ok.645,1 kWh na 1 mieszkańca gminy (GUS, 2014).
Na terenie Sztumu funkcjonuje 1473 punktów świetlnych, przy czym 99% z nich to lampy
sodowe, pozostałą część stanowią lampy energooszczędne LED. Łączna moc punktów
oświetleniowych: 342 kW. Gmina zrezygnowała z eksploatacji lamp rtęciowych w 1996 r. Od
2014 roku w Sztumie instalowane są wyłącznie energooszczędne lampy LED.
Działania w najbliższej przyszłości w sektorze oświetlenia ulicznego będą koncentrować się
na wymianie starych lamp sodowych, realizacji działań zmierzających do obniżenia zużycia
energii (m.in. zastosowanie reduktorów napięcia) i kosztów eksploatacji i konserwacji
oświetlenia ulicznego. W tym celu planowana jest wymiana istniejących lamp sodowych
i zastosowanie lamp typu LED charakteryzujących się dłuższą żywotnością i mniejszymi
kosztami utrzymania niż lampy sodowe oraz instalacja systemu zarządzania oświetleniem
ulicznym.
Odnawialne źródła energii
Atutem Miasta i Gminy Sztum jest wysoki potencjał energii odnawialnej. Na terenie gminy
funkcjonują instalacje wykorzystujące:


Energię wiatru: Zespół 12 elektrowni wiatrowych typu GE Wind Energy 1.55 SL
(Gmina Sztum, obręb Koniecwałd Gronajny) o maksymalnej mocy znamionowej 27,6
MW;
 Energię biomasy: ciepłownia w Czerninie, wykorzystująca słomę jako paliwo w ilości
5150 ton/ rok i produkująca rocznie ok. 13451 GJ.
 Energię słońca: instalacje na budynkach jednorodzinnych i budynkach użyteczności
publicznej.
Ponadto w gospodarstwach domowych biomasa w postaci drewna oraz peletów powszechnie
wykorzystywana jest do pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną budynków.
2.1.8 Jakość powietrza
Na terenie Sztumu wyróżnia się następujące główne źródła zanieczyszczeń powietrza:



emisja powierzchniowa – niska emisja związana z wykorzystywaniem paliw stałych do
celów grzewczych w kotłowniach i paleniskach domowych.
emisja liniowa – związana z zanieczyszczeniami emitowanymi przez pojazdy
samochodowe. Komunikacji towarzyszy także emisja wtórna pyłów z nawierzchni
dróg.
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emisja ze źródeł punktowych – wynikająca z energetycznego spalania paliw
i procesów technologicznych. Głównym emitorem punktowym na terenie Sztumu jest
komin zakładu ciepłowniczego Veolia Sp. z o.o.

Oceny jakości powietrza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia
2012 roku dokonuje się dla stref obejmujących aglomeracje, miasta powyżej 100 tys.
mieszkańców i pozostałe obszary, dlatego w województwie pomorskim wyróżnia się dwie
strefy: aglomerację trójmiejską (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i strefę pomorską. Wg Rocznej
oceny jakości powietrza w województwie pomorskim w 2014 roku (WIOŚ) odnotowano
następujące przekroczenia poziomów substancji w powietrzu:




poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10 (ochrona zdrowia),
poziom docelowy dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 (ochrona zdrowia),
poziom celów długoterminowych dla ozonu (ochrona zdrowia).

b) ponadto w strefie pomorskiej:



poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 (ochrona zdrowia),
poziom celów długoterminowych dla ozonu (ochrona roślin).

Tabela 13. Klasyfikacja strefy pomorskiej ze względu na poszczególne zanieczyszczenia
pod katem ochrony zdrowia.
(Źródło: WIOŚ, 2015)
Nazwa
strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

Strefa
pomorska

SO2

NO2

CO

C6H6

PM10

PM2,5

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

A

A

A

A

C

C

A

A

A

A

c

D2

Aktualne dane dotyczące zanieczyszczenia na terenie Miasta i Gminy Sztum przedstawia
Tabela 14. Dane udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Gdańsku dotyczą średniorocznych stężeń substancji zanieczyszczających w 2014.
Tabela 14. Średnie stężenia substancji zanieczyszczających w 2014 roku.
(Źródło: WIOŚ w Gdańsku, 2015)
Zanieczyszczenie
Dwutlenek siarki *
Dwutlenek azotu
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2.5
Benzen
Ołów w pyle PM10
Arsen w pyle PM10
Kadm w pyle PM10
Nikiel w pyle PM10
Benzo(α)piren w pyle PM10

Średnie stężenie w roku
kalendarzowym

Wartości dopuszczalne

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

20 µg/m3
30 µg/m3
40 µg/m3
25 µg/m3
5 µg/m3
0,5 µg/m3
6 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
1 ng/m3

*wg kryterium ochrony roślin
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2.2

Identyfikacja obszarów problemowych

Niniejszy dokument powinien w sposób jednoznaczny określić obszary, na które należy
szczególnie zwrócić uwagę w aspekcie zrównoważonej polityki energetycznej na terenie
Sztumu. Poznając obszary problemowe, można następnie przyjąć cele strategiczne
i szczegółowe, które pozwolą z kolei zdefiniować działania naprawcze i poprawiające stan
aktualny. Obecnie obszary problemowe wymagające interwencji określono jako:
 zjawisko niskiej emisji – większość budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na
terenie Miasta i Gminy Sztum wykorzystuje do ogrzewania paliwa stałe: węgiel
kamienny i drewno, co skutkuje nasileniem emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
powstających w efekcie spalania z emitorów o wysokości do 40 m. Kumulacji
zanieczyszczeń dodatkowo może sprzyjać zwarta zabudowa mieszkaniowa i określone
warunki pogodowe (brak wiatru, wysokie ciśnienie).
 niska świadomość proenergetyczna i zaangażowanie społeczeństwa odnośnie
efektywnego wykorzystania energii.
 zły stan techniczny oświetlenia ulicznego - część infrastruktury oświetleniowej na
terenie gminy wymaga modernizacji z uwagi zły stan techniczny, niedoświetlenie lub
prześwietlenie dróg oraz wysokie koszty eksploatacyjne.
 duże natężenie ruchu na drodze krajowej 55 (ok. 9594 pojazdów na dobę)
i niezadawalający stan techniczny dróg na terenie gminy. Największym źródłem emisji
liniowej na terenie Miasta i Gminy Sztum jest droga krajowa nr 55. Duże natężenie
ruchu wpływa na ograniczenie ruchu w centrum miasta (tzw. „wąskie gardło”), co
z kolei jest przyczyną zwiększonej emisji spalin i ich kumulacji ze względu na zwartą
zabudowę. Odnosząc się do stanu technicznego dróg, należy zaznaczyć, że w wielu
miejscach na terenie gminy wymagana jest modernizacja nawierzchni.
 niewielki udział oświetlenia energooszczędnego LED w strukturze oświetlenia
ulicznego;
 niewielkie wykorzystanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach użyteczności
publicznej;
 niewielkie wykorzystanie rozproszonych indywidualnych źródeł energii odnawialnej –
na terenie Sztumu powszechnie stosowana jest biomasa w postaci drewna i jest ona
głównym odnawialnym źródłem energii produkowanej przez indywidualnych
odbiorców. Zazwyczaj drewno nie jest jednak spalane w przystosowanych do tego
nowoczesnych piecach, przez co prowadzi do emisji innych substancji
zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, m.in. pyłów. W niewielkim stopniu
wykorzystywane są kolektory słoneczne do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 ubóstwo energetyczne – zwiększone wydatki na energię w wysokości 10% dochodu
gospodarstwa domowego powodują, że do ogrzewania domostw wykorzystywane są
paliwa złej jakości, a często nawet odpady komunalne.
 straty ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych zasobach
mieszkaniowych – wiele z budynków komunalnych charakteryzuje stan techniczny (tj.
nieszczelne okna i drzwi, brak ocieplenia ścian, dachów/stropodachów), co powoduje
zwiększone
koszty
eksploatacji
tych
budynków
wskutek
zwiększonej
energochłonności.
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2.3

Cele strategiczne i szczegółowe

Celem strategicznym Miasta i Gminy Sztum w obszarach objętych Planem jest ograniczenie
emisji CO2 na terenie gminy o min. 20% w stosunku do emisji z roku 2008.
Cele szczegółowe:
 ograniczenie niskiej emisji;
 poprawa efektywności energetycznej budynków, urządzeń i instalacji (w tym
oświetlenia ulicznego);
 optymalizacja wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej (wzorcowa
rola sektora publicznego);
 upowszechnienie stosowania odnawialnych źródeł energii u osób indywidualnych
(kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie
wiatrowe etc.);
 promocja transportu zrównoważonego, w tym rozbudowa infrastruktury pieszorowerowej;
 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
 wzrost zaangażowania lokalnych interesariuszy w kreowanie lokalnej polityki
energetycznej.
2.4

Aspekty organizacyjne

Zakłada się, że do realizacji Planu zostaną włączeni pracownicy zatrudnieni w Urzędzie
Miasta i Gminy i innych jednostkach organizacyjnych. Plan działań na rzecz zrównoważonej
energii – plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem wielosektorowym, wymagającym
zaangażowania wielu struktur miejskich i lokalnych interesariuszy, dlatego w celu
zapewnienia prawidłowej i skutecznej realizacji niezbędne jest wyznaczenie osoby, która
będzie koordynować jego wdrażanie. Do obowiązków koordynatora ds. Planu będzie należeć:
 kontrola realizacji Planu jako całości,
 monitorowanie realizacji zadań i ewaluacja rezultatów,
 sporządzanie raportów z postępów w realizacji Planu,
 dopilnowanie, aby kierunki i cele określone w Planie były uwzględniane w zapisach
prawa lokalnego, dokumentach strategicznych, planistycznych i wewnętrznych
instrukcjach Urzędu Miasta i Gminy,
 ścisła współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rozwoju
Lokalnego, Planowania Przestrzennego, jednostkami organizacyjnymi i lokalnymi
interesariuszami,
 weryfikacja i w razie potrzeby korekta harmonogramu wdrażania działań,
 monitoring dostępności środków zewnętrznych na realizację działań i ich
pozyskiwanie,
 informowanie społeczeństwa o efektach prowadzonych działań, budowanie poparcia
społecznego i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców np. poprzez
organizację Dni Energii, promocję dobrych praktyk,
 zapewnianie udziału Miasta i Gminy Sztum w projektach odpowiadających potrzebom
gminy (projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej,
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OŹE, edukacji społeczeństwa w zakresie poszanowania energii, właściwego
postępowania z odpadami).
Do momentu wyznaczenia koordynatora za wdrażanie Planu odpowiedzialny będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum w ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi. Ze względu na
specyfikę prowadzonych działań proponuje się, aby koordynatorem została osoba, która
zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem i planowaniem energetycznym w mieście
(np. energetyk miejski, specjalista ds. zarządzania energią, itp.). Proponowaną strukturę
organizacyjną, która z jednej strony usystematyzuje współpracę międzysektorową, z drugiej
pokazuje hierarchię odnośnie współpracy we wdrażaniu Planu przedstawia Rysunek 12.
Rysunek 12. Struktura organizacyjna niezbędna do realizacji Planu.
(Źródło: Opracowanie własne)

Burmistrz Miasta i
Gminy Sztum

Koordynator ds.
Planu

Referat
Gospodarki
Komunalnej

Referat
Inwestycji

Referat
Rozwoju
Lokalnego

Referat
Planowania
Przestrzennego

Jednostki
organizacyjne
miasta

Lokalni
interesariusze

Ważnym aspektem realizacji Planu jest zaangażowanie lokalnych interesariuszy: osoby
prywatne, podmioty gospodarcze, jednostki miejskie, zakłady energetyczne, organizacje
pozarządowe, na które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają zadania określone
w Planie. W celu umożliwienia aktywnego udziału społeczeństwa w opracowaniu i wdrażaniu
Planu planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz organizację lokalnych forów
energetycznych.
Zakres zadań określonych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii – planie
gospodarki niskoemisyjnej w zależności od dalszych kierunków rozwoju, potrzeb gminy lub
możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację zadań może ulec zmianie,
dlatego w przyszłości zakres działań może wymagać aktualizacji.
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2.5

Źródła finansowania działań

Przewiduje się, że działania w ramach Planu realizowane będą ze środków budżetu gminy
oraz z zewnętrznych źródeł finansowania (w formie dotacji, pożyczek, kredytów, etc.).
Potencjalne źródła finansowania działań ujętych w przedmiotowym Planie działań na rzecz
zrównoważonej energii – planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do roku
2020 zestawiono poniżej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Oś priorytetowa I. Priorytet inwestycyjny 4.III wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie
mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.

wielorodzinnym

W ramach priorytetu przewiduje się wsparcie dla państwowych jednostek budżetowych
i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, spółdzielni
mieszkaniowych, państwowych osób prawnych, a także podmiotów będących dostawcami
usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Okres wdrażania: 01.01.201431.12.2023 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
W szczególności poprzez wdrażanie zadań w ramach osi priorytetowej 10. ENERGIA.
W ramach osi priorytetowej wsparcie będzie kierowane na działania z zakresu poprawy
bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii i redukcji środowiskowych
oddziaływań związanych z jej produkcją. Dlatego też celem tej osi priorytetowej jest są
inwestycje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i redukcji emisji.
Oczekiwane rezultaty:
1) Wzrost poziomu wykorzystania OZE, szczególnie w generacji rozproszonej (wzrost
bezpieczeństwa).
2) Poprawa
efektywności
energetycznej,
szczególnie
w
sektorze
publicznym
i mieszkaniowym.
3) Wzrost sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej.
4) Racjonalizacja zużycia energii przez mieszkańców oraz rozwój energetyki prosumenckiej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Programy na lata 2015-2020
Program 3.2 Poprawa efektywności energetycznej
I.

LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej - Celem programu
jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie
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emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych
budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
II.

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych - Celem programu
jest zmniejszenie emisji CO2, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć
poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowo budowanych
budynkach mieszkalnych.

III.

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach - 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. W rezultacie realizacji
programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Program 3.3 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
I.

BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii - Celem programu jest
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii
z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

II.

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów - celem programu
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 i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni
mieszkaniowych.

Program 3.4 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
I.

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – celem programu jest
ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki
użyteczności publicznej.

II.

SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne - Ograniczenie emisji dwutlenku
węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.

Program 5.5 Edukacja ekologiczna
1.

Celem ogólnym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad
zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe programu:
 upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju;
 kształtowanie zachowań prośrodowiskowych;
 aktywizacja społeczna - budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Środki finansowe będące w dyspozycji Funduszu pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawa ochrony
środowiska oraz przepisów szczególnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeznacza środki na finansowanie przedsięwzięć służących
ochronie środowiska na terenie województwa pomorskiego zgodnie z "Programem Ochrony
Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy
2011 - 2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Pomorskiego 2010", oraz Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. Fundusz
udziela dofinansowania w formie pożyczek, dotacji, w tym dopłat do oprocentowania
kredytów bankowych, oraz przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.
LIFE
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem
jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja
unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla
problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.
Program LIFE 2014-2020:




Podprogram na rzecz środowiska
o Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
o Przyroda i różnorodność biologiczna
o Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
Podprogram na rzecz klimatu
o Ograniczenie wpływu człowieka na klimat
o Dostosowanie się do skutków zmian klimatu
o Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

Beneficjentem programu może zostać każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje
publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE.

Bank Ochrony Środowiska


Kredyt z dobrą energią - przeznaczony na realizację przedsięwzięć z zakresu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii polegających na budowie biogazowni,
elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji energetycznego
wykorzystania biomasy oraz innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej.
Z kredytu mogą skorzystać samorządy terytorialne, spółki komunalne, duże, średnie
i małe przedsiębiorstwa,



Kredyt EkoInwestycje – przeznaczony na finansowanie inwestycji w nowe
technologie i urządzenia obniżające zużycie energii z listy kwalifikowanych materiałów
i urządzeń LEME (lista dostępna na stronie NFOŚiGW), a także projektów z obszaru
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Efektywności Energetycznej, Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacji
budynków. Kredyt przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Kredyty na urządzenia ekologiczne - przeznaczone na zakup lub montaż urządzeń
i wyrobów służących ochronie środowiska, dla klientów indywidualnych, wspólnot
mieszkaniowych i mikroprzedsiębiorstw.



Kredyt EkoOszczędny- przeznaczony na finansowanie inwestycji prowadzących do
oszczędności z tytułu: zużycia (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców
wykorzystywanych do produkcji), zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska, zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych w związku z: składowaniem
i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, inne
przedsięwzięcia ekologiczne przynoszące oszczędności. Z kredytu mogą skorzystać
samorządy, przedsiębiorcy (w tym wspólnoty mieszkaniowe).



Preferencyjne
kredyty
z
dopłatami
WFOŚiGW
–
przeznaczone
na
finansowanie inwestycji proekologicznych, w tym inwestycji związanych z budową
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.



Kredyt Ekomontaż – przeznaczony na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu
i/lub montażu urządzeń tj.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemy
dociepleń budynków i wiele innych.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Cel: pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne,
remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów
zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta (premia termomodernizacyjna, premia
remontowa, premia kompensacyjna) stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na
realizację przedsięwzięcia lub remontu.
Beneficjenci: właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania,
użyteczności publicznej stanowiącej własność jednostek samorządu terytorialnego
i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci
ciepłowniczej, lokalnejo źródła ciepła.
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć
termomodernizacyjnych, których celem jest:
 ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie
zadań publicznych,
 zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku
wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku
z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 ograniczenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz
zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
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całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych
w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Inne możliwości finansowania działań


Partnerstwo-publiczno prywatne – jest to powszechnie stosowana forma współpracy
jednostek zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej oraz podmiotów
prywatnych w zakresie usług publicznych.



ESCO – jeden z najbardziej efektywnych narzędzi do poprawy efektywności
energetycznej. W ramach umowy o efekt energetyczny, firma ESCO, czyli
przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company), zapewnia
kompleksową realizację zadania, którego celem jest poprawa efektywności
energetycznej, a następnie partycypuje w korzyściach wynikających ze zmniejszenia
zużycia energii. Przedsiębiorstwo usług energetycznych jest koordynatorem projektu,
prace modernizacyjne dzieli na wyspecjalizowane obszary, za które odpowiedzialność
biorą wykwalifikowani lokalni wykonawcy, przy czym to firma ESCO utrzymuje całkowitą
odpowiedzialność za prace i gwarantowane oszczędności energii. Przykłady działań
realizowanych w formule ESCO: termomodernizacja budynków, modernizacja
oświetlenia.
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3
3.1

Inwentaryzacja emisji CO2 na terenie Miasta i Gminy Sztum
Zakres inwentaryzacji

Inwentaryzację zużycia energii i emisji CO2 przeprowadza się w celu określenia stanu
wyjściowego, do którego następnie będzie odnoszony przyjęty cel redukcyjny.
Inwentaryzację na terenie Sztumu przeprowadzono dla roku bazowego 2008. Inwentaryzacja
ma pozwolić na określenie zużycia energii w granicach administracyjnych gminy i związane
z tym emisje zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.
Zgodnie z założeniami odnośnie opracowania planów działań na rzecz zrównoważonej energii
oraz planów gospodarki niskoemisyjnej w czasie przygotowywania niniejszego dokumentu
dokonano inwentaryzacji zużycia energii w 2008 r. w Sztumie, a w szczególności:
 zużycie energii elektrycznej i ciepła/chłodu sieciowego;
 zużycie paliw kopalnych (gaz ziemny, węgiel, olej opałowy, olej napędowy, itd.)
 zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (biomasa, energia słońca,
energia wiatru, itd.).
Inwentaryzacja powinna objąć następujące sektory:
 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne,
 budynki mieszkalne (jedno i wielorodzinne),
 pozostałe budynki (tu - sektor usługowy)
 komunalne oświetlenie publiczne,
 transport (tabor gminny, transport publiczny, transport prywatny i komercyjny),
 przemysł (fakultatywnie).
Ze względu na brak informacji odnośnie działań w celu poprawy efektywności energetycznej
planowanych w tych zakładach przemysłowych, zgodnie z zaleceniami poradnika „Jak
opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii?” zrezygnowano z uwzględniania
sektora przemysłowego podczas określania wyników bazowej inwentaryzacji oraz w samym
planie działań.
Na terenie gminy w roku bazowym 2008 ciepło sieciowe zapewniały 2 ciepłowni – ciepłownia
konwencjonalna VEOLIA Północ Sp. z o.o. w Sztumie i ciepłownia ekologiczna Zakład
Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. na biomasę (słoma) w Czerninie.
W granicach administracyjnych gminy na terenie miejscowości Koniecwałd znajduje się
elektrownia wiatrowa o łącznej mocy 18 MW. Na terenie gminy nie zlokalizowano składowisk
odpadów, stąd pominięto także emisje związane ze składowiskami (np. CH4 ze składowisk).
3.2

Metodologia i założenia

Metodologię przeprowadzenia inwentaryzacji emisji oraz opracowania Planu oparto
o zalecenia:
1. Poradnika Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?
opracowanego przez Instytut ds. Energii Wspólnego Centrum Badawczego Komisji
Europejskiej, a udostępnionego m. in. na stronie Porozumienia Burmistrzów
www.eumayors.eu.
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2. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej
(Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 „Termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej
plany
gospodarki
niskoemisyjnej”),
a w szczególności:
 zakres działań na szczeblu gminy/gmin,
 objęcie całości obszaru geograficznego gminy/gmin,
 skoncentrowanie
się
na
działaniach
niskoemisyjnych
i
efektywnie
wykorzystujących zasoby,
 współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii
ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,
 objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie
energii w perspektywie długoterminowej,
 podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych
energetycznie (np. zamówienia publiczne),
 podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami,
działania edukacyjne),
 spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów
zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub
założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza.
Rok bazowy:
Powyższe dokumenty sugerują przyjęcie roku bazowego 1990 lub późniejszego, dla którego
dostępne są rzetelne dane odzwierciedlające sytuację energetyczną na terenie danej gminy.
Dla Miasta i Gminy Sztum udało się pozyskać dane z roku 2008, dlatego właśnie rok 2008
przyjęto za bazowy.
Gromadzenie danych:
Dane odzwierciedlające strukturę i zużycie paliw na terenie gminy pochodziły w wyniku analiz
takich dokumentów jak:
 faktury za zużycie energii i zakup paliw znajdujące się w posiadaniu Urzędu Gminy
i/lub jego jednostek budżetowych,
 operatorzy na rynku paliw i energii (spółki dystrybucyjne),
 odbiorcy paliw i energii – badanie ankietowe.
Podczas opracowania bazowej inwentaryzacji emisji wykorzystano dane udostępnione przez:
 Urząd Miasta i Gminy Sztum;
 VEOLIĘ Północ Sp. z o.o.;
 Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych "Promat" Sp. z o.o.
 ENERGA-OPERATOR S.A.;
 PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie
 Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku;
 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;
 Starostwo Powiatowe w Sztumie;
 Mieszkańców miasta i gminy (ankiety).
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Na podstawie zgromadzonych danych określono główne nośniki energii i związane z ich
wykorzystaniem emisje występujące na terenie gminy w poszczególnych sektorach. Dane
odnośnie zużycia energii, po zweryfikowaniu i uzupełnieniu ewentualnych braków (także
przez szacunki eksperckie), zostały przeliczone na wspólną jednostkę - MWh.
Wskaźniki emisji:
Wytyczne Porozumienia Burmistrzów odnośnie opracowania planów działań na rzecz
zrównoważonej energii proponują dwa podejścia odnośnie wyboru wskaźników emisji:
1. wykorzystanie „standardowych” wskaźników emisji zgodnie z zasadami IPCC.
Bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i obejmują całość emisji CO2
(emisje bezpośrednie np. ze spalania paliw, emisje pośrednie - produkcja energii
elektrycznej wykorzystywanej przez mieszkańców) wynikłej z końcowego zużycia
energii na terenie miasta lub gminy. Tego typu wskaźniki wykorzystywane są np.
w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych w kontekście
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).
2. zastosowanie wskaźników LCA (Life Cycle Assessment — ocena cyklu
życia) - uwzględniają cykl życia poszczególnych nośników energii, a więc nie tylko
emisje związane ze spalaniem paliw, lecz także emisje związane z pozyskaniem,
transportem i przeróbką tych surowców.
W niniejszym opracowaniu przyjęto wskaźniki standardowe. Wartości wskaźników, przyjętych
zgodnie z zaleceniami Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
prezentuje Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..
Tabela 15. Wskaźniki opałowe i wskaźniki emisji paliw wg KOBIZE.
Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, KOBIZE
RODZAJ PALIWA
Gaz ziemny wysokometanowy
Gaz ciekły
Benzyny silnikowe
Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki)
Oleje opałowe
Węgiel kamienny (średnia krajowa)

WO
[MJ/kg]
47,31
44,80
43,33
40,19
22,34

WO
[MJ/m3]
35,96
-

WE CO2
[kg/GJ]
55,82
62,44
68,61
73,33
76,59
94,65

WE CO2
[Mg/MWh]
0,20
0,22
0,25
0,26
0,28
0,34

Ze względu na duży udział (71%) energii produkowanej przez farmę wiatrową
w Koniecwałdzie w końcowym zużyciu energii na terenie gminy lokalny współczynnik emisji
dla energii elektrycznej wyniósł 0,2355 Mg CO2/rok. Współczynnik obliczono zgodnie
z metodologią poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii?”.
Lokalny współczynnik emisji dla ciepła sieciowego obliczono na podstawie informacji
uzyskanych od Veolia Północ Sp. z o.o. Ciepłownia i Zakład Innowacyjny Technik
Energetycznych "Promat" Sp. z o.o.: 0,33 Mg CO2/rok.
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Wskaźnik emisji dla biomasy przyjęto na poziomie 0,00 Mg CO2/MWh. W przypadku Sztumu
spalanie biomasy odnosi się przede wszystkim do spalania drewna. Przyjmuje się, iż ilość CO2
uwalnianego w procesie spalania biomasy jest równa ilości CO2 pobranego w trakcie jej
wzrostu (proces fotosyntezy) - stąd zerowy bilans CO2. Autorzy poradnika Jak opracować
plan działań na rzecz zrównoważonej energii sugerują, iż wysokość wskaźnika emisji (0-0,4
Mg CO2/MWh) należy przyjąć w zależności od sposobu w jaki pozyskiwane jest drewno w przypadku drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób wskaźnik
emisji będzie wynosił 0. Należy jednak pamiętać, że spalanie drewna, szczególnie w starych
i niedostosowanych do tego celu piecach, prowadzi do powstawania substancji
zanieczyszczających powietrze, takich jak tlenek węgla, tlenki azotu i siarki, aldehydy,
węglowodory aromatyczne oraz dioksyny, które pozostają w powietrzu w postaci pyłów
zawieszonych.
Obliczanie emisji:
Wartości emisji CO2 (w Mg) obliczono na podstawie zużycia paliw (ogrzewanie, transport)
i energii elektrycznej (po przeliczeniu zużycia na MWh) w oparciu o formułę:

ECO2 = C ∙ We
gdzie:
ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg CO2],
C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, paliwa) [MWh],
We – oznacza wskaźnik emisji CO2 (dla danego nośnika) [MgCO2/MWh].
Jeżeli wystąpiły dodatkowe założenia dotyczące inwentaryzacji emisji w poszczególnych
sektorach, przedstawiono je w odpowiednich rozdziałach.
W przypadku wystąpienia dodatkowych założeń dotyczących inwentaryzacji poszczególnych
sektorów, przedstawiono je w odpowiednich rozdziałach.
3.3

Wyniki inwentaryzacji w poszczególnych sektorach

3.3.1 Budynki komunalne
W 2008 r. większość budynków komunalnych była podłączona do centralnej sieci
ciepłowniczej. W pozostałych budynkach do ogrzewania wykorzystywano węgiel kamienny,
olej opałowy lub gaz ziemny. Zużycie poszczególnych nośników energii w budynkach
użyteczności publicznej przedstawia Tabela 16.
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Tabela 16. Zużycie energii w obiektach komunalnych w 2008 r.
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu MiG Sztum)
Lp.

1.

Nazwa budynku

2.
3.
4.

Poradnia psychologiczno –
pedagogiczna
Urząd Miasta i Gminy
Starostwo Powiatowe
Sztumskie Centrum Kultury

5.

Szkoła Podstawowa nr 2

6.

Gimnazjum nr 1

7.
8.

Przedszkole im Kubusia
Puchatka
Zakład Karny Sztum

9.

Przedszkole w Gościszewie

10.

Energia
elektryczna
[kWh]

Węgiel
kamienny
[tona]

Olej
opałowy
[litr]

Gaz
ziemny
[m3]

Ciepło
sieciowe
[GJ]

13464

583

83205
47742
43934

1150
934,44
1221

68441

1984,5

110018

2729,7

32850

793,8

986000

55238

6985

2987

9

14517

17

19367

21

12.

Szkoła Podstawowa w
Gościszewie
Szkoła Podstawowa w Nowej
Wsi
Zespół Szkół Czernin

13.

Zespół Szkół w Barlewiczkach

64261

14.

Zespół Szkół im Kasprowicza

45667

1998

15.

Szpital w Sztumie

580021

7512

16.

Komenda Powiatowa Policji

44717

870

17.

Komenda Straży Pożarnej

33294

1152

18.

OSP Postolin

17823

19.

OSP Gościszewo

20.

OSP Biała Góra

30

21.

OSP Nowa Wieś

786

22.

OSP Sztumska Wieś

23.

Biblioteka Miejska

24.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach
Powiatowy Urząd Pracy

55779
7756

712

Przychodnia przy ul.
Chełmińskiej 6
Razem

10425

1066,1

11.

25.
26.

39927

2260
75128

1356

50
8295

2332712

440
126

173

55238

75128

32391,54

Końcowe zużycie energii w sektorze komunalnym w 2008 roku wyniosło 13771,04 MWh,
czemu towarzyszyła emisja 4206,34 Mg CO2. Zestawienie zużycia energii i emisji prezentuje
Tabela 17.
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Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
Urząd Miasta i Gminy
Starostwo Powiatowe
Sztumskie Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 2
Gimnazjum nr 1
Przedszkole im Kubusia Puchatka
Zakład Karny Sztum
Przedszkole w Gościszewie
Szkoła Podstawowa w Gościszewie
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Zespół Szkół Czernin
Zespół Szkół w Barlewiczkach
Zespół Szkół im Kasprowicza
Szpital w Sztumie
Komenda Powiatowa Policji
Komenda Straży Pożarnej
OSP Postolin
OSP Gościszewo
OSP Biała Góra
OSP Nowa Wieś
OSP Sztumska Wieś
Biblioteka Miejska
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w…
Powiatowy Urząd Pracy
Przychodnia przy ul. Chełmińskiej 6

MWh

Tabela 17. Zestawienie zużycia energii i emisji CO 2 w sektorze komunalnym w Sztumie
w 2008 r.
(Źródło: Opracowanie własne)
Paliwo

Energia elektryczna
Węgiel kamienny
Olej opałowy
Gaz ziemny
Ciepło sieciowe
Razem

Zużycie energii
[MWh/rok]
2332,71
1073,56
616,67
750,45
8997,65
13771,04
Emisja CO2
[Mg/rok]
549,35
365,01
172,67
150,09
2969,22
4206,34

Rysunek 13. Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej w 2008 roku.
(Źródło: Opracowanie własne)
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3.3.2 Obiekty usługowe

45

W 2008 roku budynki usługowe z terenu Miasta i Gminy Sztum zużywały łącznie 9401,90
MWh energii końcowej. Całkowita emisja CO2 z odpowiadająca zużyciu energii w tym
sektorze wyniosła 2301,53 Mg CO2. Zestawienie struktury wykorzystanych paliw i emisji
przedstawia Tabela 18.
Tabela 18. Zużycie nośników energii i emisja CO2 w sektorze obiektów usługowych.
(Źródło: Opracowanie własne)

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

Gaz
ziemny

Węgiel
kamienny

Drewno

Olej
opałowy

Energia
elektryczna

Ciepło
sieciowe

2795,89

148,93

23,11

59,54

5171,25

1203,18

9401,90

559,18

50,64

0,00

16,67

1217,83

457,21

2301,53

Razem

Rysunek 14. Udział poszczególnych nośników w zużyciu energii w sektorze usługowym
w Sztumie w 2008 r.
(Źródło: Opracowanie własne)
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3.3.3 Mieszkalnictwo
Sektor mieszkalnictwa ma największy udział w końcowym zużyciu energii na obszarze gminy.
W 2008 roku zużycie wszystkich nośników energii w tym sektorze wyniosło 119 700,53 MWh,
a całkowita emisja 30 014,91 Mg CO2.
Tabela 19. Zużycie nośników energii i emisja CO 2 w sektorze mieszkalnym.
(Źródło: Opracowanie własne)
Paliwo
Energia elektryczna
Węgiel kamienny
Drewno
Olej opałowy
Gaz ziemny
Ciepło sieciowe
Razem

Zużycie energii
[MWh/rok]
11589,88
47498,05
21572,35
240,04
13347,15
25453,06
119700,53

Emisja CO2
[Mg/rok]
2729,42
16149,34
0,00
67,21
2669,43
8399,51
30014,91

Rysunek 15. Zużycie energii w sektorze mieszkalnym w 2008 r.
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(Źródło: Opracowanie własne)
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Rysunek 16. Udział poszczególnych nośników energii w emisjach z sektora mieszkalnym
w 2008 r.
(Źródło: Opracowanie własne)
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3.3.4 Oświetlenie uliczne
Przejście z lamp rtęciowych na lampy sodowe nastąpiło w 1996 r. W 2008 roku na terenie
Miasta i Gminy Sztum istniało 1311 punktów świetlnych (lampy sodowe). Zużycie energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w 2008 roku wyniosło 429 MWh, co
w przeliczeniu na emisję CO2 stanowi 101,03 Mg CO2.
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3.3.5 Transport
Tabor gminny
W strukturze wykorzystania paliw transportowych w 2008 roku w taborze gminnym
dominował olej napędowy (500,77 MWh). Łącznie zużycie energii na tego sektora w 2008
roku wyniosło 535,30 MWh, natomiast emisja CO2 – 138,83 Mg.
Tabela 20. Zużycie paliw – tabor gminny.
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu MiG Sztum)
Rodzaj paliwa

Zużycie energii [MWh]

Benzyna silnikowa
Olej napędowy
Razem

Emisja CO2 [Mg]

34,53

8,63

500,77

130,20

535,30

138,83

Transport publiczny
Emisje w sektorze transportu publicznego oszacowano na podstawie danych odnośnie ruchu
autobusowego obsługiwanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Malborku w 2008 r.
W obliczeniach uwzględniono także zużycie paliwa przez szynobus relacji Kwidzyn-Malbork.
(długość trasy w granicach administracyjnych gminy 13,37 km). W 2008 roku końcowe
zużycie energii w sektorze transportu publicznego wyniosło 1830,42 MWh, natomiast emisja
475,91 Mg CO2.
Transport prywatny i komercyjny
Pod względem zużycia energii sektor transportu prywatnego i komercyjnego jest drugim co
do wielkości po mieszkalnictwie sektorem o charakteryzującym się dużym zużyciem energii.
Emisja wynikająca ze spalania paliw stanowiła w 2008 roku 30,74% całkowitej emisji
w granicach gminy.
Tabela 21. Wykorzystanie nośników energii w transporcie prywatnym i komercyjnym
w 2008 r.
(Źródło: Opracowanie własne)
Paliwo

Zużycie
paliwa [l]

Emisja CO2
[Mg CO2]

2362827,86

Zużycie
energii
[MWh]
29404,08

Benzyna silnikowa
Olej napędowy

2206312,56

26555,42

6904,41

LPG

777350,55

10215,68

2247,45

Razem

66175,18

16502,88

7351,02
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Rysunek 17. Zużycie paliw w sektorze transportu prywatnego i komercyjnego.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Wyznaczenie linii bazowej – wartość emisji do 2020 roku

Analiza wyników inwentaryzacji emisji w roku bazowym pozwoliła na obliczenie wartości
emisji z terenu Miasta i Gminy w 2008 roku. Całkowite zużycie energii we wszystkich
sektorach wyniosło 211 843,37 MWh, a emisja CO2 wynikająca z wykorzystania
poszczególnych nośników energii – 53 681,27 Mg.
Rysunek 18. Końcowe zużycie energii w podziale na sektory w 2008 roku.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Sektor mieszkalnictwa jest sektorem o największym końcowym
Miasta i Gminy Sztum. Drugie miejsce pod względem zużycia
prywatnego i komercyjnego. Łącznie wymienione sektory
konsumpcji energii (z wyłączeniem przemysłu) i za 86,65% emisji

zużyciu energii na terenie
zajmuje sektor transportu
odpowiadają za 87,74%
dwutlenku węgla.
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Rysunek 19. Emisja CO2 w podziale na sektory w 2008 roku.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Analizując końcowe zużycie energii pod względem wykorzystania poszczególnych nośników
energii należy stwierdzić, że w skali gminy największy udział ma węgiel kamienny (23%),
ciepło sieciowe (16,83%) oraz paliwa transportowe: olej napędowy (13,64%) i benzyna
(13,9%). Najmniejszy jest udział energii słonecznej i oleju opałowego. Pod względem emisji
w 2008 roku dominował węgiel kamienny (ok. 31%).
Rysunek 20. Końcowe zużycie energii w podziale na nośniki energii w 2008 roku.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Rysunek 21. Emisja CO2 w podziale na nośniki energii w 2008 roku.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Tabela 22. Zestawienie wyników bazowej inwentaryzacji emisji według sektorów w 2008
roku.
(Źródło: Opracowanie własne)
Sektor
Budynki, wyposażenie/urządzenia
komunalne
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publiczne
Sektor usługowy
Tabor gminny
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
SUMA

Końcowe
zużycie energii
[MWh]
13771,04

Emisja CO2
[Mg]
4206,34

119700,53

30014,91

429,00

101,03

9401,90

2241,37

535,30

138,83

1830,42

475,91

66175,18

16502,88

211843,37

53681,27

Tabela 23. Zestawienie wyników bazowej inwentaryzacji emisji według wykorzystanych
paliw w 2008 roku.
(Źródło: Opracowanie własne)

Paliwo
Energia elektryczna

Końcowe
zużycie
energii [MWh]
19522,84

Emisja CO2
[Mg]
4597,63

Gaz ziemny

35653,89

11765,78

Olej opałowy

16893,49

3378,70

916,25

256,55

Benzyna

28886,61

7510,52

Węgiel kamienny

29438,61

7359,65

LPG

48720,54

16564,99

Olej napędowy
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Drewno

10215,68

2247,45

Energia słoneczna

21595,46

0,00

211843,37

53681,27

SUMA

Rysunek 22. OŹE w zużyciu energii na terenie Miasta i Gminy Sztum w 2008 roku.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Określenie celu – redukcja emisji do 2020 roku

Nadrzędnym celem opracowywanego dokumentu jest wskazanie ograniczenia emisji CO2
w odniesieniu do roku bazowego (2008 r.) o co najmniej 20%. Biorąc zatem pod uwagę
wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji bazowej, celem redukcyjnym emisji CO2 dla Miasta
i Gminy Sztum będzie ograniczenie emisji do roku 2020 o min. 10 736,25 Mg CO2.
3.6

Porównanie emisji w roku 2008 i 2014

Analizując zmiany w zużyciu energii na przestrzeni lat 2008-2014 należy zauważyć, że
wykorzystanie poszczególnych nośników energii wzrosło w sektorze usług, transportu
i oświetlenia ulicznego, natomiast zmniejszyło się w sektorze budynków komunalnych oraz
mieszkalnictwa. Uzyskane wyniki cześciowo są rezultatem działań termomodernizacyjnych
systematycznie przeprowadzanych od 2008 roku w budynkach użyteczności publicznej
(szkoły w Czerninie i Gościszewie, szkoła nr 2, szkoła podstawowa w Nowej Wsi, budynek
Policji, Zakładu Karnego, częściowa modernizacja Zespołu Szkół w Barlewiczkach, SSOW
Uśnice i Gimnazjum nr 1), a także we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych na terenie
gminy. Porównując stopniodni grzania z 2008 i 2014 roku można także stwierdzić, że
zmniejszenie zużycia paliw, a tym samym ograniczenie emisji CO2 ma również związek
z łagodniejszą zimą w 2014 roku.
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Rysunek 23. Zużycie energii według podsektorów w latach 2008 i 2014.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Rysunek 24. Zużycie energii według nośników energii w latach 2008 i 2014.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Rysunek 25. Miasto i Gmina Sztum – emisje CO2 w latach 2008 i 2014 w podziale na
sektory.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Rysunek 26. Miasto i Gmina Sztum – emisje CO2 w latach 2008 i 2014 w podziale na
nośniki.
(Źródło: Opracowanie własne)
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4

4.1

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku
Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Strategia długoterminowa niniejszego dokumentu stanowi wkład w osiągnięciu krajowych
zobowiązań wynikających z przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego, tj. zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych o 20%, ograniczenie zużycia energii o 20%, zwiększenie udziału
energii z OZE - cel krajowy 15% do 2020. Łączy się także bezpośrednio z celem przyjętym
dla inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, tj. 20 % redukcji emisji CO2 do 2020 roku.
Realizacja określonych w Planie działań może stać się także wstępem do osiągnięcia celów
europejskich przyjętych do 2030 r., a więc:
 ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 40% względem roku 1990;
 zapewnienie co najmniej 27 % udziału energii odnawialnej w energii
zużywanej w UE;
 dalszą poprawę efektywności energetycznej, co najmniej o 27%.
Powyższe zobowiązania do roku 2030 znajdują również odzwierciedlenie w nowych
wytycznych odnośnie Porozumienia Burmistrzów, tj. planowanej redukcji emisji CO2 o 40%
do 2030 (w stosunku do roku bazowego).
Podstawowym celem w zakresie ujętym w niniejszym Planie jest redukcja emisji CO2 o min.
10 736,25 Mg do roku 2020.
4.2

Działania krótko- i średnioterminowe

Przyjęte dla niniejszego opracowania założenia, oparte o zalecenia NFOŚiGW oraz
Porozumienie Burmistrzów, mówią o szczegółowym zaplanowaniu działań krótkoi średnioterminowych w perspektywie ok. 3-4 lat. Biorąc pod uwagę termin powstania
niniejszego Planu (listopad 2015) i termin przyjęcia dokumentu przez Radę Miejską
w Sztumie, perspektywa ta sięga roku 2019. W związku z powyższym zaplanowano działania
zbiegające się z perspektywą finansową 2014-2020, a więc realizację zadań w latach 2016 2020 r. Poniżej przedstawiono działania zaplanowane na terenie Miasta i Gminy Sztum
w określonych sektorach.
Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

1.
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej
do 2020 r.
17 514 292,00
1919,40
104,49
980,90
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Działania termomodernizacyjne, jak np: modernizacja lub wymiana źródeł ciepła (w tym
połączenie do sieci ciepłowniczej), wymiana instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie
zaworów termostatycznych, zaworów odcinających, regulacyjnych zaworów podpionowych
oraz automatycznych odpowietrzników na pionach, wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian
zewnętrznych, docieplenie dachu lub stropodachu, modernizacja układów wentylacji,
pozwalają na redukcję zużycia energii w budynkach, zmniejszają straty ciepła obiektów,
wpływają na stan bezpieczeństwa oraz poprawiają aspekt wizualny budynków. Przy okazji
przygotowywania dokumentacji (audytów) sprawdzona zostanie możliwość wykorzystania
i uzasadnienie ekonomiczne wykorzystania odnawialnych źródeł energii np. pomp ciepła,
kolektorów słonecznych. Do roku 2020 planowane są następujące inwestycje:
 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie wraz z zainstalowaniem
fotowoltaiki (ocieplenie szkoły, wymiana oświetlenia wewnętrznego, wymiana okien
i drzwi, zastosowanie fotowoltaiki o mocy 36 kW).
 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wraz
z zainstalowaniem fotowoltaiki (wymiana oświetlenia wewnętrznego wraz
z możliwością sterowania, docieplenie dachu, zastosowanie fotowoltaiki o mocy 18
kW).
 Termomodernizacja remizy OSP w Postolinie wraz z wymianą źródła ciepła na
opalane biomasą (ocieplenie ścian, wymiana źródła ciepła na ogrzewanie biomasą
wraz z zastosowaniem automatyki).
 Termomodernizacja Szkoły w Nowej Wsi wraz zainstalowaniem fotowoltaiki
(ocieplenie ścian, wymiana oświetlenia wewnętrznego, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,5 kW).
 Termomodernizacja Przedszkola w Gościszewie wraz z zainstalowaniem fotowoltaiki
(ocieplenie ścian, wymiana oświetlenia wewnętrznego, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, zastosowanie fotowoltaiki o mocy 6 kW, modernizacja źródła ciepła).
 Termomodernizacja Szpitala w Sztumie (ocieplenie ścian i dachów, wymiana okien
i drzwi).
 Termomodernizajca Budynku Starostwa Powiatowego wraz z zainstalowaniem
fotowoltaiki (ocieplenie ścian, zastosowanie fotowoltaiki o mocy 18,75 kW).
 Termomodernizacja Budynku PUP w Sztumie wraz z zainstalowaniem fotowoltaiki
(ocieplenie ścian wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, instalacja
fotowoltaiczna o mocy 5,25 kW).
 Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej przy ul Chełmińskiej 6 i 9 wraz
z zainstalowaniem fotowoltaiki (ocieplenie ścian, dachu, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacja fotowoltaiczna o mocy 7 kW i 7 kW).
 Termomodernizacja budynku Poradni pedegogiczno-psychologicznej (ocieplenie ścian
i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).
 Termomodernizacja ZSZ w Barlewiczkach wraz z zainstalowaniem fotowoltaiki
(ocieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji
fotowoltaicznej).
 Termomodernizacja ZS im. Jana Kasprowicza w Sztumie wraz z zainstalowaniem
fotowoltaiki (ocieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż
instalacji fotowoltaicznej).
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Termomodernizacja budynku Biblioteki (wymiana
ocieplenie dachu, ocieplenie ścian i przyziemia.).

Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

oświetlenia

wewnętrznego,

2.
Fotowoltaika dla budynków Sztumskiego Centrum
Kultury, Gimnazjum nr 1 w Sztumie, Zespołu
Szkół w Czerninie
do 2018
342 000,00
-36,40
8,57

W ramach działania zaplanowano uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla budynków
użyteczności publicznej:
 Sztumskie Centrum Kultury - 9 kW,
 Gimnazjum - 15,25 kW,
 ZS Czernin - 12,5 kW.
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

3.
Wdrożenie systemu zarządzania energią wg ISO
50001
do 2020 r.
30 000,00
2,37
-0,82

Wdrożenie systemu zarządzania energią ma przyczynić się do optymalizacji
i usystematyzowania całego procesu jakim jest realizacja działań zwiększających efektywność
energetyczną. Standardem, o który zostanie oparty system zarządzania będzie norma PN-EN
ISO 50001:2012 (lub aktualnie obowiązujący odpowiednik). Jest to narzędzie zarządcze - ma
za zadanie sprawić, aby cały proces (działania związane z wykorzystaniem/oszczędzaniem
energii) był realizowany zgodnie z przyjętym schematem.
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

4.
Stosowanie zielonych zamówień publicznych
do 2020 r.
0,00
2,37
-0,82

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 30 ust. 6, art. 91 ust.2), Zamawiający
ma możliwość uwzględnienia w dokumentacji przetargowej wymagań ekologicznych jako
jednego z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Zielone zamówienia publiczne
rozumiane są jako proces, w którym pozyskiwane towary, usługi i roboty budowlane
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odznaczają się mniejszym oddziaływaniem na środowisko, niż porównywane dobra, towary
i roboty budowlane o takim samym zastosowaniu. Przykładowymi kryteriami ekologicznymi
są: energooszczędność (np. sprzętu elektronicznego), wykorzystanie surowców wtórnych
przy produkcji materiałów, niska emisyjność (maszyn, środków transportu), możliwość
poddania recyclingowi, itp.
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

5.
Wdrażanie metodologii 50/50
do 2019 r.
115,17
-36,92

Ograniczenie zużycia energii w budynkach poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii
50/50 w budynkach szkolnych: Gimnazjum nr 1 w Sztumie, ZS w Czerninie (Gimnazujm nr 2 i
Szkoła Podstawowa), Szkoła Podstawowa w Gościszewie.
Metodologia 50/50 aktywnie włącza użytkowników w proces zarządzania energią w budynku
i uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Oszczędności finansowe
osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku
(np. szkoły), a podmiot, który finansuje rachunki za energię (zwykle jest to samorząd
lokalny). Metodologia obejmuje wdrożenie 9 kroków, tj.:
1. Powołanie zespołu ds. energii.
2. Wstępny przegląd energetyczny budynku.
3. Wprowadzenie w tematykę ochrony klimatu i oszczędzania energii.
4. Przegląd energetyczny budynku.
5. Długoterminowe pomiary temperatury i ocena gospodarowania energią w budynku.
6. Przedstawienie propozycji rozwiązań.
7. Kampania informacyjna.
8. Zgłoszenie zapotrzebowania na małe inwestycje.
9. Wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy.
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

6.
Wdrożenie monitoringu zużycia energii
w wybranych obiektach i instalacjach użyteczności
publicznej
do 2020 r.
0,00
81,73
-24,88

Zbieranie i analiza danych, prowadzona w sposób regularny, pozwala na bieżące śledzenie
zużycia energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej w danych obiektach. Dzięki temu
możliwe jest reagowanie na występujące odstępstwa (od przyjętego planu zużycia mediów),
58

a także optymalizacja umów na dostarczanie energii, dobór odpowiedniej taryfy,
zidentyfikowanie obiektów o największym potencjale oszczędności, zaproponowanie działań
zmierzających do ograniczenia zużycia energii. Odczyty mogą być prowadzone manualnie lub
przy wykorzystaniu zdalnego systemu monitoringu, dzięki czemu dane przekazywane będą
bezpośrednio do specjalisty ds. energii w celu ich analizy. W przypadku uzyskania
dofinansowania zaplanowano montaż inteligentnego systemu monitoringu, wraz
z oprogramowaniem przedstawiającym odpowiednie zestawienia, wykresy, prognozy
i alarmy. Przyjęto, iż wdrożenie monitoringu pozwoli na 3% ograniczenie zużycia energii
w wybranych budynkach użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta i Gminy, placówki
oświatowe podległe pod UMiG w Sztumie) oraz w oświetleniu ulicznym. Przewidywany efekt
redukcji emisji CO2 to 20,26 Mg.

Budynki mieszkalne
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

7.
Termomodernizacja budynków mieszkalnych
do 2020 r.
6 200 000,00
3386,23
bd.
992,12

Zakres działania obejmuje termomodernizację budynków mieszkalnych, a więc modernizacje
instalacji, docieplenie ścian, stropów i dachów/stropodachów, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, modernizację lub wymianę źródeł ciepła, podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz
inne działania zmniejszające energochłonność budynków mieszkalnych (jak w przypadku
działania nr 1), także przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Planowane
modernizacje dotyczą budynków jedno- i wielorodzinnych. Efekt ograniczenia zużycia energii
i redukcji emisji obliczono na podstawie informacji ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
(dla budynków wielorodzinnych) oraz z ankiet dla budynków jednorodzinnych.
Niezbędna w ramach działania będzie pomoc udzielona przez Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie w zakresie promocji i wsparcia w poszukiwaniu źródeł dotacyjnych dla
mieszkańców miasta i gminy.
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

8.
Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych
do 2020 r.
7 249 150,00
-1526,73
441,51
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Na podstawie ankiet zebranych pośród mieszkańców określono inwestycje dotyczące
instalacji odnawialnych źródeł energii. W przypadku otrzymania dofinansowania oczekiwane
są montaże:
 145 instalacji fotowoltaicznych,
 22 pomp ciepła,
 29 małych elektrowni wiatrowych,
 179 instalacji kolektorów słonecznych.
Przy przyjęciu powyższych założeń nastąpi wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych
o ok. 1526,73 MWh oraz redukcja emisji o 441,51 Mg CO2. Produkcja energii z odnawialnych
źródeł nie powoduje zmniejszenia jej zużycia po stronie odbiorcy, daje natomiast efekt
ekologiczny - zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych (stąd redukcja emisji CO2).
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

9.
Edukacja ekologiczna i promocja działań
do 2020 r.
100 000,00
14 670,88
-3 717,30

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, pracowników i użytkowników
infrastruktury miejskiej powinno odbywać się przez ukierunkowaną, cykliczną
i konsekwentnie realizowaną kampanię edukacyjno-informacyjną. Głównym celem kampanii
jest wykształcenie wśród mieszkańców nowych - proekologicznych - nawyków, związanych
szczególnie z wykorzystaniem energii i ochroną środowiska, szczególnie powietrza. Działania
edukacyjne powinny dotyczyć zarówno działaniom z zakresu efektywności energetycznej, jak
i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, możliwościom oszczędzania energii, eko-jazdy,
recyclingu, ale także wpływu stanu środowiska/powietrza na zdrowie mieszkańców.
Jednym z podstawowych działań kampanii powinny być cyklicznie organizowane Dni Energii,
które w formie wydarzenia społecznego powinny swoją atrakcyjnością przyciągać zarówno
mieszkańców, jak i wystawców, przedsiębiorców i instalatorów technologii poprawiających
efektywność energetyczną. Ponadto należy zintensyfikować działania takie jak konferencje
i lokalne spotkania tematyczne (np. fora, konsultacje), konkursy ekologiczne, warsztaty itp.
Ważnym aspektem będzie stworzenie portalu, np. na stronie Urzędu, w którym
prezentowane będą rozwiązania i porady odnośnie oszczędzania energii, a także współpraca
z lokalnymi mediami i wykorzystanie portali tematycznych i społecznościowych.
Warto także rozważyć prowadzenie porad przez specjalistę - gminnego doradcę
energetycznego, który może udzielać mieszkańcom wsparcia w zakresie finansowania
i wnioskowania o środki (np. program Prosument NFOŚiGW, RPO, itp.), a także odnośnie
efektywności energetycznej, termomodernizacji (audyty i certyfikaty energetyczne), etc.
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Komunalne oświetlenie publiczne
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

10.
Modernizacja oświetlenia ulicznego
do 2018 r.
2 000 000,00
250,00
-58,88

W ramach działania zaplanowano sukcesywną wymianę komunalnego oświetlenia ulic
i parków na wykorzystujące technologię LED wraz z zastosowaniem elementów sterowania
oświetleniem.
Sektor usługowy
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

11.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej
do 2020 r.
8 000 000,00
1052,63
-400,00

Veolia Północ Sp. z o.o. planuje działania związane z rozbudową sieci ciepłowniczej,
a w szczególności: podłączenie nowych budynków do sieci ciepłowniczej, rozbudowę
i termomodernizację węzłów, wymianę sieci przesyłowej na termoizolowaną.
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

12.
Farma wiatrowa Postolin
do 2016 r.
199 722 582,00
6 151,46
85 147,00
4 994,99

Na terenie gminy realizowana jest budowa farmy wiatrowej przez inwestora prywatnego w
miejscowości Postolin. Efekt ograniczenia zużycia energii i redukcję emisji określono na
podstawie zapotrzebowania Miasta i Gminy Sztum, biorąc pod uwagę aktualny stan
wykorzystania energii elektrycznej (w tym energii produkowanej z elektrowni wiatrowej
Koniecwałd).
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Transport
Numer działania:
Nazwa działania:
Termin realizacji:
Koszt działania [zł]:
Szacowany efekt ograniczenia zużycia
energii [MWh]
Szacowana produkcja energii ze źródeł
odnawialnych [MWh]
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]

13.
Rozwój infrastruktury rowerowej
do 2020 r.
w zależności od zakresu robót
661,75
-165,03

Budowa infrastruktury rowerowej ma zachęcić mieszkańców do pozostawienia samochodów
i skorzystanie z rowerów do podróży na krótkich odcinkach. W ramach działania
zaplanowano budowę:
 ścieżki rowerowej po południowej stronie Jeziora Sztumskiego o długości ok. 3,0 km,
 ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły długości ok. 3,5 km,
 infrastruktury towarzyszącej (stojaki, parkingi itp.).
Badania prowadzone w Unii Europejskiej informują, że ok. 30% podróży samochodem
stanowią trasy poniżej 3 km. Stojak na 10 rowerów zajmuje tyle miejsca, co jeden
samochód. Alternatywą dla wykorzystania samochodów osobowych na krótkich odcinkach
mają się stać rowery, a budowa ścieżek rowerowych i stojaków ma przyczynić się do
zwiększenia ilości osób korzystających z rowerów oraz ich bezpieczeństwa. Brak informacji
odnośnie technologii planowanej do wykorzystania podczas budowy ścieżek uniemożliwia
oszacowanie kosztu działania.

Gospodarka przestrzenna
Oprócz zaproponowanych powyżej działań w planie zagospodarowania wskazano tereny
możliwe do wykorzystania dla lokalizacji farm wiatrowych, jednakże na dzień opracowywania
niniejszego dokumentu nie ma informacji o planowanych inwestycjach w tym zakresie.
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Harmonogram realizacji działań
Szacowane
koszty [zł]

Szacowane
oszczędności
energii
[MWh/rok]

Szacowana
produkcja energii z
odnawialnych źródeł
energii [MWh/rok]

Szacowana
redukcja emisji
CO2 [Mg/rok]

Lp.

Nazwa działania

Inwestor

Termin
realizacji

1.

Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej

UMiG Sztum: Referat
Inwestycji, Starostwo
Powiatowe w Sztumie

do 2020 r.

17 514 292,00

1 919,40

104,49

980,90

2.

Fotowoltaika dla budynków Sztumskiego
Centrum Kultury, Gimnazjum nr 1 w
Sztumie, Zespołu Szkół w Czerninie

UMiG Sztum: Referat
Inwestycji

do 2018 r.

342 000,00

--

36,40

8,57

3.

Wdrożenie systemu zarządzania energią
wg ISO 50001

UMiG Sztum: Referat
Gospodarki Komunanlnej
i Bezpieczeństwa

do 2020 r.

30 000,00

2,37

--

0,82

4.

Stosowanie zielonych zamówień
publicznych

UMiG Sztum: Referat
Inwestycji

do 2020 r.

0,00

2,37

--

0,82

do 2019 r.

1 680,00

115,17

--

36,92

do 2020 r.

0,00

81,73

--

24,88

do 2020 r.

6 200 000,00

3 386,26

bd

992,12

5.

Wdrażanie metodologii 50/50

6.

Wdrożenie monitoringu zużycia energii
w wybranych obiektach i instalacjach
użyteczności publicznej

7.

Termomodernizacja budynków
mieszkalnych

UMiG Sztum: Referat
Gospodarki Komunanlnej
i Bezpieczeństwa;
Szkoły
UMiG Sztum: Referat
Gospodarki Komunanlnej
i Bezpieczeństwa
inwestorzy prywatni,
spółdzielnie, wspólnoty,
PWiK, UMiG Sztum:
Referat Planowania
Przestrzennego i
Majątku, Referat
Gospodarki Komunanlnej
i Bezpieczeństwa
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Szacowane
koszty [zł]

Szacowane
oszczędności
energii
[MWh/rok]

Szacowana
produkcja energii z
odnawialnych źródeł
energii [MWh/rok]

Szacowana
redukcja emisji
CO2 [Mg/rok]

Nazwa działania

Inwestor

Termin
realizacji

8.

Instalacje OZE dla budynków
mieszkalnych

inwestorzy prywatni,
UMiG Sztum: Referat
Gospodarki
Komunanlnej i
Bezpieczeństwa

do 2020 r.

7 249 150,00

0,00

1 526,73

441,51

9.

Edukacja ekologiczna i promocja działań

UMiG Sztum, NGO

do 2020 r.

100 000,00

14 670,88

--

3 717,30

10.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

UMiG Sztum: Referat
Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa

do 2018 r.

2 000 000,00

250,00

--

58,88

11.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej

Veolia Północ Sp. z o.o.

do 2020 r.

8 000 000,00

1 052,63

--

400,00

12.

Farma wiatrowa Postolin

inwestor prywatny

do 2016 r.

199 722 582,00

6 151,46

85 147,00

4 994,99

Rozwój infrastruktury rowerowej

UMiG Sztum: Referat
Inwestycji, Referat
Gospodarki
Komunanlnej i
Bezpieczeństwa

do 2020 r.

bd

661,75

--

165,03

RAZEM

241 159 704,00

28 293,99

86 814,62

11 822,74

Lp.

13.
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6

Monitoring i ewaluacja realizacji planu

Regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje mają pozwolić na podjęcie akcji
naprawczych lub korekty działań, wynikających z wdrażania niniejszego Planu.
Dobrze prowadzone obserwacje i pomiary monitoringowe dadzą możliwość oceny
dotychczasowych efektów realizowanych działań, zweryfikowania przyjętych założeń i celów,
odpowiedzą na pytanie czy istnieje konieczność aktualizacji planu oraz pozwolą na
opracowanie ewentualnych działań naprawczych.
Ważnym jest, aby raporty z monitoringu docierały do wszystkich zainteresowanych realizacją
planu (sprawny obieg informacji wśród głównych interesariuszy), co pozwoli na usprawnienie
realizacji Planu i jego ewentualne korekty.
Oprócz regularnego monitorowania wdrażania Planu (zgodnie z harmonogramem) powinna
być prowadzona szczegółowa ocena poszczególnych działań (np. liczba uczestników szkoleń)
w celu korygowania niewielkich odstępstw w szybszym czasie.
Określając stopień realizacji Planu należy pamiętać o trzech głównych zasadach monitoringu:
 cykliczność pomiarów,
 jednoznaczna metodyka pomiarów,
 spójna interpretacja wyników.
Autorzy metodologii dotyczącej opracowywania planów działań na rzecz zrównoważonej
energii proponują następujące okresy monitorowania wdrażania planów:
• Co roku: Inwentaryzacja monitoringowa (rekomendowana, lecz nie obowiązkowa),
pozwalająca przeanalizować efekty działań oraz zapewnie utrzymanie trendu.
• Co dwa lata: Raport z realizacji (obowiązkowy), dotyczący statutu wdrażania planu.
• Co cztery lata: raport wdrożeniowy wraz inwentaryzacją monitoringową.
Pełny przebieg i zakres monitorowania Planu dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów
został opisany w dokumencie „Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and
Monitoring” dostępnym na stronie Porozumienia (www.eumayors.eu). Jest to przewodnik,
który pozwala na przygotowanie i złożenie raportu zgodnie z zaleceniami Porozumienia
Burmistrzów. Opiera się na trzech podstawowych zasadach: zmiany w strategii ogólnej (w
tym możliwości kadrowe i finansowe), inwentaryzacja emisji (zmiana emisji w czasie) oraz
zmiany w planie (kontrola stanu wdrażania działań). Raporty składane są za pośrednictwem
formularza elektronicznego, przy wykorzystaniu indywidualnego konta sygnatariusza
Porozumienia.
Biorąc powyższe pod uwagę, dla potrzeb wdrażania i monitorowania rezultatów, warto
rozważyć następującą ścieżkę związaną z raportowaniem realizacji Planu: w przypadku
przyjęcia niniejszego dokumentu przez Radę Miejską w roku 2015 należy przyjąć rok 2017 za
rok Igo raportu, natomiast w roku 2019 II-gi raport wraz z inwentaryzacją monitoringową.
Będzie to także możliwość na ewentualne korekty Planu. Pierwszy kwartał 2021 r. powinien
być czasem posumowania realizacji niniejszego planu i decyzji odnośnie kolejnych działań
(o ile nie zostały one ujęte wcześniej, tj. podczas kontroli w 2017 i 2019 r.). Harmonogram
monitorowania odzwierciedla Rysunek 27. Harmonogram monitorowania rezultatów
wdrażania Planu..
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Rysunek 27. Harmonogram monitorowania rezultatów wdrażania Planu.
(Źródło: Opracowanie własne)
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Oprócz regularnej jakościowej oceny realizacji planu, powinna być prowadzona bardziej
szczegółowa analiza realizacji poszczególnych działań. Mając w pamięci najważniejsze
wskaźniki, odpowiadające celom krajowym i regionalnym, tj.:
 zmniejszenie zużycia nośników energii, energii elektrycznej [MJ/rok, MWh/rok],
 wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok],
 redukcja emisji CO2 [Mg/rok],
należy jednocześnie mieć na uwadze wskaźniki wdrażania poszczególnych elementów Planu.
Propozycję takich wskaźników przedstawia Tabela 24.
Tabela 24. Proponowane wskaźniki wdrażania Planu.
(Źródło: Opracowanie własne)
Działanie

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej

Fotowoltaika dla budynków Sztumskiego Centrum
Kultury, Gimnazjum nr 1 w Sztumie, Zespołu Szkół
w Czerninie
Wdrożenie systemu zarządzania energią wg ISO
50001
Stosowanie zielonych zamówień publicznych
Wdrażanie metodologii 50/50

Przykładowe wskaźniki
Liczba obiektów poddanych modernizacji [szt.]
Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych,
dachów i stropodachów [m2]
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i
drzwi [m2]
Liczba i moc wymienionych źródeł ciepła [szt.,
kW]
Liczba zmodernizowanych instalacji c.o.,
wymiana grzejników [szt.]
Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m 2]
Liczba budynków objętych monitoringiem [szt.]
Liczba zamówień wykorzystujących kryteria
zielonych zamówień publicznych [szt.]
Liczba obiektów objętych metodologią 50/50
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[szt.]
Wdrożenie monitoringu zużycia energii
w wybranych obiektach i instalacjach użyteczności
publicznej

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych

Edukacja ekologiczna i promocja działań

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Rozbudowa sieci ciepłowniczej

Liczba budynków objętych monitoringiem [szt.]

Liczba obiektów poddanych modernizacji [szt.]
Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych,
dachów i stropodachów [m2]
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej
i drzwi [m2]
Liczba i moc wymienionych źródeł ciepła [szt.,
kW]
Liczba zmodernizowanych instalacji c.o.,
wymiana grzejników [szt.]
Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m 2]
Ilość wydarzeń [szt.]
Ilość uczestników wydarzeń [szt.]
Nakład materiałów edukacyjnych [egz.]
Liczba osób odwiedzających stronę poświęconą
oszczędzaniu energii [os.]
Ilość udzielonych porad [szt.]
Ilość wymienionych opraw [szt.]
Moc wymienionych opraw [kW]
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej
[km]
Ilość nowych przyłączy [szt.]
Liczba zmodernizowanych węzłów cieplnych
[szt.]
Moc instalacji [MW]

Farma wiatrowa Postolin

Rozwój infrastruktury rowerowej

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
[km]
Ilość wybudowanych parkingów rowerowych
[szt.]

Realizacja Planu może przybierać różne możliwe scenariusze - realizacja działań nie zawsze
przebiega zgodnie z planem/harmonogramem, dlatego regularny monitoring pozwoli określić
zgodność wdrażania Planu z rzeczywistością. Raporty z wdrażania stanowią zatem
wskazówkę do aktualizowania lub wprowadzenia poprawek do Planu, dzięki czemu dokument
ten będzie realnie odzwierciedlał lokalną politykę energetyczną miasta.
Aktualizacja Planu staje się koniecznością, gdy:
 na terenie gminy nastąpią zmiany skutkujące znaczącym wzrostem zużycia energii
i emisji gazów cieplarnianych (np. gwałtowny rozwój przemysłu, wzrost liczby
ludności);
 okaże się, że efekty redukcji emisji wyznaczone dla poszczególnych działań zostały
przeszacowane;
 niektórych działań nie udało się zrealizować lub przeciągają się w czasie.
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Realizacja działań może napotkać różne bariery: finansowe, kadrowe, społeczne,
gospodarcze, itp. W związku z tym wdrażanie niektórych z działań może zostać przesunięte
w czasie, lub w ogóle zaniechane. Należy wówczas rozważyć wdrożenie działań zastępczych,
aby utrzymać zaplanowany efekt redukcyjny do roku 2020.
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7

Podsumowanie

Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji na terenie Miasta
i Gminy Sztum. Plan ma za zadanie usystematyzować zarówno działania, które mają się do
tego przyczynić, ale także, na podstawie wyników bazowej inwentaryzacji, wskazuje wartości
wyjściowe - zużycie energii i emisje CO2 w roku bazowym 2008.
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła na określenie sektorów i obszarów problemowych,
a tym samym dobranie odpowiednich rozwiązań i działań, które przyczynią się do
zmniejszenia emisji z terenu gminy, ograniczenia zużycia energii (w szczególności jej
kopalnych źródeł), ale także przyczynią się do rozwoju energetyki odnawialnej.
W ramach Planu rozważono możliwości wdrażania działań w sektorach, na które Urząd
Miejski ma wpływ bezpośredni (budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne,
transport) i pośredni (usługi, mieszkalnictwo, transport prywatny i komercyjny). Oznacza to,
iż na władzach gminy spoczywa wyzwanie skoordynowania działań na wielu płaszczyznach.
Dodatkowo zakres planowanych działań jest bardzo szeroki: poczynając od działań
inwestycyjnych, takich jak termomodernizacje budynków, wymiana źródeł ciepła i systemów
grzewczych, instalacje OZE, wymianę oświetlenia, a kończąc na działaniach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych.
Tabela 25. Zestawienie rezultatów wdrażania Planu w odniesieniu do roku bazowego.
(Źródło: Opracowanie własne)
Emisja CO2 [Mg]
Wartość w roku
bazowym

53681,27
Wartość redukcji
CO2 w stosunku do
przyjętego roku
bazowego [Mg]

Efekty wdrażania Planu
w latach 2015-2020
Wartość procentowa

Zużycie energii
[MWh]
211843,37

Wykorzystanie OZE
[MWh]
39735,14

Wartość redukcji
zużycia energii
finalnej w stosunku
do przyjętego roku
bazowego [MWh]

11822,74

28293,99

Wartość wzrostu
udziału energii
pochodzącej ze
źródeł odnawialnych
w stosunku do
przyjętego roku
bazowego [MWh]
86814,62

22,02%

13,36%

218,48%

Jak wynika z powyższego zestawienia rezultatów - realizacja niniejszego planu, wraz
porównując z rokiem bazowym 2008, powinna przyczynić się do redukcji emisji CO2 na
terenie Miasta i Gminy Sztum o 22,02%, redukcji zużycia energii o 13,36% oraz wzrostu
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 214,48%. Tym samym osiągnięty
i przekroczony zostanie przyjęty cel redukcyjny, tj. min 20% redukcji emisji CO2 na terenie
Sztumu.
Realizacja tak ambitnego celu, wymaga zaangażowania całego społeczeństwa, a więc:
jednostek i struktur podlegających Urzędowi, spółek komunalnych, przedsiębiorców,
mieszkańców oraz wszystkich stron uczestniczących w kreowaniu lokalnego rynku energii.
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Koordynacja współpracy między stronami, a tym samym wpływ na stopień realizacji Planu,
spoczywa na Urzędzie Miasta i Gminy W Sztumie, a w szczególności na burmistrzu, lub
osobie (lub zespołowi osób) wyznaczonej jako koordynator wdrażania planu.
Zaproponowanie działania mają bezpośredni wpływ na poprawę stanu powietrza na terenie
gminy (np. poprzez wymianę źródeł ciepła), zmniejszenie zużycia energii
(termomodernizacje, wymiana oświetlenia), poprawę efektywności energetycznej budynków
i instalacji, dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenie niezależności energetycznej, poprawy
jakości dróg, przy jednoczesnym angażowaniu mieszkańców wokół wspomnianych powyżej
spraw. Realizacja Planu przyczyni się ponadto do poprawy wizerunku gminy, zwiększenia
bezpieczeństwa energetycznego, ale też ma istotny aspekt społeczny: poprawa stanu życia
mieszkańców, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i poziomu życia, oraz poprzez poprawę
stanu powietrza - poprawę stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańców.
Niniejszy dokument należy uznawać za otwarty zbiór wytycznych - realizacja planu może
przybierać różne scenariusze ze względu na pojawiające się bariery (finansowe, kadrowe,
społeczne itd.) i zmieniające się możliwości (prawne, finansowe itp.) - także na plus. Należy
zatem zwrócić uwagę na pewną elastyczność w realizacji, jednakże nie może zostać
zaburzony cel, jakim jest redukcja min. 20% emisji do roku 2020. Tak więc w przypadku
braku możliwości realizacji pewnych działań należy rozważyć aktualizację Planu
i zaproponowanie działań naprawczych - równoważących uzyskanie efektu redukcyjnego.
Ponadto Plan przedstawia możliwe do wykorzystania środki zewnętrzne potrzebne do
realizacji poszczególnych zadań. Perspektywa finansowa 2014-2020 daje szerokie możliwości
współfinansowania działań z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej
i zrównoważonego transportu, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Jednakże w
perspektywie długoterminowej warto także rozważyć inne sposoby finansowania inwestycji,
np. poprzez spółki typu ESCO.
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