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1 STRESZCZENIE DOKUMENTU 
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Kwidzyn jest strategicznym 

dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020. 

Plan przedstawia zakres inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych działań przewidzianych 

do podjęcia w latach 2014-2020 na terenie miasta Kwidzyn. Obszary w których zostaną podjęte 

działania to: budownictwo i mieszkalnictwo, produkcja, przesył i dystrybucja energii, 

zamówienia publiczne, gospodarka przestrzenna, transport, komunikacja z mieszkańcami 

i edukacja. 

Niniejszy Plan został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących 

poprawie jakości powietrza na terenie miasta Kwidzyn, w tym ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej emisji poprzez racjonalizację wykorzystania energii 

i poprawę efektywności energetycznej.  

Na podstawie dostępnych informacji została opracowana analiza możliwości 

ograniczania emisji w mieście, która jest jednym z podstawowych elementów opracowania 

skutecznych działań. Dla określenia celu wielkości redukcji emisji została opracowana bazowa 

inwentaryzacja emisji dla roku 2014 (tzw. BEI). Dzięki inwentaryzacji emisji ustalono, 

że wielkość emisji z obszaru miasta w roku bazowym (2014 r.) wynosiła 334 380 Mg CO2, 

202 Mg pyłu zawieszonego PM10 i 154 kg benzo(a)pirenu. 

Działania przewidziane do realizacji przez miasto zostały zestawione w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Opierają się one głównie na już realizowanych przez miasto 

działaniach i zatwierdzonych planach działań, jak i również planowanych oraz możliwych 

do przeprowadzenia działaniach. Zadania w PGN koncentrują się głównie na rozwoju sieci 

ciepłowniczej na terenie miasta, transporcie (rozwój sieci drogowej – upłynnienie ruchu, 

rozwój komunikacji publicznej), budownictwie (termomodernizacje) oraz wsparciu i edukacji 

mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej i efektywne wykorzystywanie potencjału energetycznego jest szczególnie 

ważnym elementem dla realizacji planu.  

Zapewnienie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważnym aspektem 

w polityce miasta jak i całego kraju. Ograniczenie niskiej emisji przyczynia się w znacznym 

stopniu do zmniejszenia się poziomu negatywnego oddziaływania sektorów gospodarczych 

na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców.  
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Do głównych zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji należy m.in. rozbudowa oraz 

modernizacja sieci ciepłowniczej oraz podniesienie efektywności wykorzystania energii. 

Miasto Kwidzyn zakłada, że w ramach realizacji celów na terenie miasta Kwidzyn uda 

się zaoszczędzić 245 020 GJ energii, wyprodukować 2 984 GJ energii ze źródeł 

odnawialnych, a w konsekwencji uniknąć emisji 21 359 Mg CO2 – redukcja o 6,4% 

w stosunku do roku bazowego (2014). Redukcji ulegnie również emisja pyłu zawieszonego 

PM10 o 17,17 Mg/rok (8,5%) oraz benzo(a)pirenu o 28,9 kg/rok (18,7%). 

Koszty i sposób finansowania działań, które na etapie przygotowania PGN nie miały 

zaplanowanego budżetu w dokumentach planistycznych zostały określone w sposób 

szacunkowy. 
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2 WSTĘP 
Na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego Polska podjęła zobowiązania 

zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach tzw. pakietu klimatyczno-

energetycznego UE oraz strategii „Europa 2020”. Są to:  

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem z roku 

1990, 

 zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, 

 zmniejszenie zużycia energii o 20% w stosunku do tzw. scenariuszu „Business As 

Usual”. 

Realizacja ww. celów wymagać będzie zatem podjęcia szeregu różnorodnych i szeroko 

zakrojonych działań, nie tylko bezpośrednio sprzyjających ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale również tych które wpływają na redukcję w sposób 

pośredni sprzyjając zmniejszeniu zużyciu paliw i energii.  

Jak wynika z opublikowanego 24 lutego 2011r. raportu Banku Światowego 

„Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce”, krajowy potencjał redukcji 

emisji gazów cieplarnianych wynosi około 30% do roku 2030 w porównaniu do roku 2005. 

Realizacja tego potencjału może jednak nastąpić tylko w sytuacji współdziałania w ramach 

kluczowych sektorów gospodarczych (energetyka, transport, przemysł) oraz na różnych 

szczeblach administracyjnych – nie tylko krajowym i europejskim, ale także w skali regionalnej 

i lokalnej (gminy oraz powiatu).  

W perspektywie krajowej, odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu, 

jest opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Istotą 

programu jest podjęcie działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę 

niskoemisyjną.  

Zmiana ta powinna skutkować nie tylko korzyściami środowiskowymi, ale przynosić 

równocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne. W przyjętym 16 sierpnia 2011 roku przez 

Radę Ministrów Założeniach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 

określono cele szczegółowe sprzyjające osiągnięciu wskazanego celu głównego, a są to: 

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,  

 poprawa efektywności energetycznej,  

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,  
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 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,  

 zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,  

 promocja nowych wzorców konsumpcji.  

Na szczeblu lokalnym, zachętą do realizacji celów wynikających z pakietu klimatyczno-

energetycznego, mają być działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pełniącego rolę instytucji zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na lata 2014-2020. Planuje się bowiem w sposób 

uprzywilejowany traktować gminy, aplikujące o środki z programu krajowego POiŚ na lata 

2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020, które będą posiadać opracowany 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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3 UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE 

3.1 Plany zmierzające do budowy gospodarki niskoemisyjnej 

na szczeblu międzynarodowym 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Kwidzyn przyczyni 

się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 roku 

(Strategia Europa 2020) oraz do redukcji emisji zanieczyszczeń na obszarach, na których 

odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu – wdrażanie 

dyrektywy CAFE (Czyste Powietrze dla Europy).  

3.1.1 Strategia Europa 2020 

Dokument ten określa drogę Unii Europejskiej na lata 2011-2020 w kierunku 

inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Równoległa 

praca nad tymi priorytetami ma za zadanie wspomóc państwa członkowskie UE w uzyskaniu 

wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. UE wyznaczyła 

konkretny plan obejmujący pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, 

włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020r. 

W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele 

krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają 

realizację strategii. Jednym z priorytetów tej strategii jest zrównoważony rozwój, co oznacza 

m.in.:  

 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie 

korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, 

 ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

i zapobieganie utracie bioróżnorodności,  

 wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,  

 pomaganie społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.  

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:  

 ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu 

z 1990r., 

 zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 

energii (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%),  
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 dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.  

Wyżej wymienione cele potocznie zwane są pakietem „3x20”. Działania związane 

z realizacją ambitnych celów pakietu oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na jednostki 

samorządu terytorialnego. To właśnie lokalne władze miast, w których żyje 75% mieszkańców 

Unii i w których konsumuje się 80% energii przekładającej się na emisję gazów cieplarnianych, 

stoją przed największymi wyzwaniami, ale mogą też najwięcej zmienić. Władze lokalne, mogą 

odnieść największe sukcesy, korzystając ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu 

środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długoterminowych i średnioterminowych 

planów działań i ich aktywną realizację. 

3.1.2 Dyrektywa CAFE 

Dyrektywa CAFE została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 13 kwietnia 

2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2012, poz. 460).  

Dyrektywa ta wprowadziła po raz pierwszy w Europie normowanie stężeń pyłu 

zawieszonego PM 2,5. Normowanie określone jest w formie wartości docelowej 

i dopuszczalnej oraz odrębnego wskaźnika dla terenów miejskich. Wartość docelowa 

średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5 na poziomie 25 μg/m3 obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. 

Wartość dopuszczalna średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 jest zdefiniowana 

w dwóch fazach. W fazie I zakłada się obowiązywanie poziomu 25 μg/m3 od 1 stycznia 2015 r., 

natomiast w okresie od dnia wejścia w życie dyrektywy do 31 grudnia 2014 r. będzie miał 

zastosowanie stopniowo malejący margines tolerancji. W fazie II, która rozpocznie 

się 1 stycznia 2020 r. wstępnie zakłada się obowiązywanie wartości dopuszczalnej 

średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5 na poziomie 20 μg/m3.  

18 grudnia 2013 r. przyjęto nowy pakiet dotyczący czystego powietrza, aktualizujący 

istniejące przepisy i dalej redukujący szkodliwe emisje z przemysłu, transportu, elektrowni 

i rolnictwa w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.  

Przyjęty pakiet składa się z kilku elementów:  

 nowego programu „Czyste powietrze dla Europy” zawierającego środki służące 

zagwarantowaniu osiągnięcia celów w perspektywie krótkoterminowej i nowe cele 

w zakresie jakości powietrza w okresie do roku 2030. Pakiet zawiera również środki 

uzupełniające mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawę 
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jakości powietrza w miastach, wspieranie badań i innowacji i promowanie 

współpracy międzynarodowej; 

 dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji z bardziej restrykcyjnymi 

krajowymi poziomami emisji dla sześciu głównych zanieczyszczeń; 

 wniosku dotyczącego nowej dyrektywy mającej na celu ograniczenie 

zanieczyszczeń powodowanych przez średniej wielkości instalacje energetycznego 

spalania (indywidualne kotłownie dla bloków mieszkalnych lub dużych budynków 

i małych zakładów przemysłowych).  

Szacuje się, że do 2030 r., w porównaniu z dotychczasowym scenariuszem 

postępowania, pakiet dotyczący czystego powietrza pozwoli na uniknięcie 58 000 

przedwczesnych zgonów, uchroni 123 000 km2
 ekosystemów przed zanieczyszczeniem azotem, 

56 000 km2
 obszarów chronionych Natura 2000 przed zanieczyszczeniem azotem, 19 000 km2 

ekosystemów leśnych przed zakwaszeniem.  

Podstawowe przepisy w prawie polskim w zakresie jakości powietrza zawarte 

są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz.1232 

z późn. zm.).  

W myśl art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona powietrza polega 

na „zapewnieniu jak najlepszej jego jakości”. Jako szczególne formy realizacji tego 

zapewnienia artykuł ten wymienia:  

 utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach;  

 zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, 

gdy nie są one dotrzymane; 

 zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach.  

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, 

z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 1031). Dla pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu określa ono następujące 

poziomy:  
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Tab. 1 Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń 

Nazwa 

substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Dopuszczalny 

poziom 

substancji  

w powietrzu 

[μg/m3] 

Dopuszczalna 

częstość 

przekroczeń 

w roku 

kalendarzowym 

Termin 

osiągnięcia 

poziomów 

dopuszczalnych 

pył 

zawieszony 

PM2,5 

rok 

kalendarzowy 

25 - 2015 

20 - 2020 

pył 

zawieszony 

PM10 

24 godziny 50 35 razy 2005 

rok 

kalendarzowy 
40 - 2005 

benzo(a)piren 
rok 

kalendarzowy 
1 ng/m3 - 2013 

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

3.2 Strategie i plany na szczeblu państwowym 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument wdrażający na szczeblu lokalnym działań, 

które przyczynią się do wypełnienia założeń zawartych w dokumentach i jest z nimi zgodny: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – „Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności”, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 - „Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna 

Gospodarka, Sprawne Państwo”, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR), 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK), 

 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku 

(BEiŚ), 

 Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku, 

 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku 

(KPD OZE), 

 Krajowy Plan Działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, 

 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. 
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3.3 Cele i strategie na poziomie lokalnym 

3.3.1 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 

Województwo Pomorskie notuje duży deficyt mocy wytwórczej, co wymusza import 

energii elektrycznej. Wysoka energochłonność gospodarki regionu jest jednym z hamulców 

jego rozwoju, przy czym bardzo istotny jest potencjał oszczędności ciepła, głównie w obiektach 

użyteczności publicznej i w zabudowie mieszkaniowej. 

Region dysponuje znaczącym potencjałem rozwoju energetyki odnawialnej, głównie 

w zakresie energii wiatru i słońca. Duże są też zasoby biomasy oraz potencjał do produkcji 

i wykorzystania biogazu. Jednocześnie, niska gęstość i niezadowalający stan techniczny 

elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w niektórych częściach regionu stanowią barierę 

rozwoju energetyki rozproszonej. 

W produkcji energii cieplnej ze źródeł systemowych kluczowe znaczenie ma węgiel. 

Także istotna część indywidualnych źródeł energii wykorzystuje to paliwo. Sprzyja 

to występowaniu tzw. niskiej emisji, przekroczeniom standardów jakości powietrza i względnie 

dużej emisji dwutlenku węgla do powietrza. 

W regionie istnieją duże rezerwy związane ze zmianą postaw mieszkańców w zakresie 

poszanowania energii i wykorzystania OZE, w tym kształtowania postaw prosumenckich. 

Za wyzwanie Województwo Pomorskie stawia sobie głównie wykorzystanie potencjału 

posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizację zużycia 

energii oraz redukcję środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją. 

Wyzwania w energetyce przekładają się na OP 10. Energia (CT 4), która skupiać 

się będzie na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji.  

3.3.1.1 Oczekiwane efekty Programu 

 wzrost poziomu wykorzystania OZE, szczególnie w generacji rozproszonej 

(wzrost bezpieczeństwa), 

 poprawa efektywności energetycznej, szczególnie w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, 

 poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących 

z produkcji energii, 

 racjonalizacja zużycia energii przez mieszkańców oraz rozwój energetyki 

prosumenckiej. 
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Udział OZE w całkowitym zużyciu energii w województwie pomorskim wynosił 

w 2012 r. 14,8%, przy wartości 11,4% dla kraju. Tym samym, niemalże osiągnął, wyznaczony 

na poziomie 15%, cel dla Polski do 2020 r.  

3.3.1.2 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich 

sektorach 

Pomorskie jest regionem silnie uzależnionym od zewnętrznych dostaw energii 

elektrycznej, jej produkcja w regionie zaspokaja niewiele ponad 30% zapotrzebowania. 

Jednocześnie województwo dysponuje znaczącym potencjałem dla rozwoju energetyki 

odnawialnej, zwłaszcza słonecznej i wiatrowej. Wysokie są także zasoby biomasy oraz 

potencjał do produkcji i wykorzystania biogazu. W celu umożliwienia rozwoju OZE w regionie, 

niezbędna będzie rozbudowa i modernizacja linii elektroenergetycznych, których gęstość oraz 

stan techniczny na niektórych obszarach są niezadowalające. 

Efektywność energetyczna gospodarki regionu jest niższa niż średnia w krajach UE-15, 

a potencjał dla jej poprawy jest niewykorzystany. Gospodarstwa domowe zużywają ponad 87% 

ciepła dostarczanego przez sieci ciepłownicze, a energochłonność budynków jest daleka 

od optymalnej (średnioroczne zapotrzebowanie na ciepło w zabudowie mieszkaniowej wynosi 

227 kWh/(m2*rok), zaś w zabudowie użyteczności publicznej – 239 kWh/(m2*rok) przy czym, 

analogiczna wartość dla budynków energooszczędnych wynosi ok. 6 kWh/(m2*rok). Pilnych 

działań wymagają też systemy oświetlenia zewnętrznego. Roczny koszt oświetlenia ulic 

(w zależności od gminy) wynosi do 20 mln zł. Koszty te stanowią istotne obciążenie budżetów 

gmin, a potencjalne oszczędności w tym zakresie mogą wynieść nawet kilkadziesiąt procent. 

W bilansie zużycia paliw największy udział ma węgiel, a w zapotrzebowaniu na moc 

cieplną dominują użytkownicy indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Skutkuje 

to niedotrzymaniem standardów jakości powietrza - pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, 

benzo(a)pirenu - oraz przekłada się na niewykorzystanie potencjału systemów ciepłowniczych. 

Ponadto sprawność przesyłania ciepła w regionie jest niższa od średniej w kraju. 
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Założenia te znajdują odzwierciedlenie w następujących celach strategicznych oraz 

priorytetach inwestycyjnych Województwa Pomorskiego: 

 Oś Priorytetowa 10. Energia: 

- działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, 

- działanie 10.2. Efektywność energetyczna - kompleksowa i głęboka modernizacja 

energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez 

realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:  

 zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach 

przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany 

zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),  

 modernizacji źródeł ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowania 

OZE, 

 modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem 

zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,  

 modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej,  

 modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia 

wewnętrznego.  

- działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, w tym: 

 budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń 

służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, 

w tym wykorzystujących: − słońce do 1 MWe, − biomasę do 5 MWt, − 

biogaz do 1 MWe, − geotermalne źródła ciepła do 2 MWt, 

 przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej 

wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych 

o mocy do 2 MWe, 

 budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej 

do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł 

odnawialnych, 

 rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego 

napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń 
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technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych 

instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje 

transformatorowe).  

- działanie 10.4. Redukcja emisji, w tym: 

 rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia 

w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem 

do budynku, 

  likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach 

użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem 

odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych 

systemów ciepłowniczych, 

 budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła, 

 modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne wraz 

z ewentualnym zastosowaniem systemów zarządzania energią, 

  rozbudowa systemu monitoringu powietrza.  

3.3.2 Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego 

Zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kwidzyna wpisują 

się w następujące priorytety strategiczne oraz kierunki działań zapisane w Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego w dniu 31 marca 2014 roku. 

 obszar działań: Gospodarka. Priorytet 1. Wszechstronny rozwój gospodarczy: 

-cel strategiczny 1.1. Stworzenie warunków sprzyjających pozyskiwaniu 

inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii oraz 

wzrostu konkurencyjności firm funkcjonujących na terenie powiatu. 

- kierunki działania: 

 1.1.1 – Podejmowanie działań wspierających innowacyjność na terenie 

powiatu oraz promocja postaw innowacyjnych, 

 1.1.3 – Kształcenie dla potrzeb gospodarki. 

- cel strategiczny 1.5. Silny, partnerski powiat kwidzyński w Unii Europejskiej.  

- kierunki działania: 
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 1.5.2 – Tworzenie warunków do realizacji przedsięwzięć wzmacniających 

potencjał społeczno – gospodarczy powiatu. 

 obszar działań: Ekologia. Priorytet 1. Poprawa stanu środowiska w celu polepszenia 

warunków życia mieszkańców: 

- cel strategiczny 3.1. – Poprawa stanu środowiska. 

- kierunki działania: 

 3.1.1 – Promocja wykorzystania energii odnawialnej, 

 3.1.2 – Ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na 

wody podziemne i powierzchniowe, a także na powietrze atmosferyczne 

i powierzchnię ziemi, 

 3.1.3 – Wspieranie aktywnych form edukacji ekologicznej. 

 obszar działań: Infrastruktura. Priorytet 1. Nowoczesne rozwiązania 

infrastrukturalne: 

- cel strategiczny 5.1. – Rozwój infrastruktury technicznej wzmacniającej 

dostępność i spójność powiatu. 

- kierunki działania: 

 5.1.1 – Poprawa stanu dróg, 

 5.1.2 – Wspieranie działań na rzecz rozwoju sieci drogowej powiązanej 

z mostem na Wiśle i autostradą A-1, 

 5.1.3. – Wspieranie budowy obwodnic miejscowości powiatu w ramach 

rozwijania dostępności transportowej i komunikacyjnej. 

   - cel strategiczny 5.3. – Poprawa komunikacji w powiecie: 

- kierunki działania: 

 5.3.1. - Wspieranie działań zmierzających do poprawy komunikacji 

publicznej w powiecie, 

 5.3.2 – Wspieranie budowy chodników i ścieżek rowerowych, 

 5.3.3. – Dążenie do racjonalnego zarządzania drogami według zasady 

„zarządzanie jak najbliżej użytkownika”.  
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3.3.3 Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna 

do 2020 roku (ZIPROM)  

Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku 

został stworzony jako dokument bazowy do prowadzenia polityki rozwoju w skali lokalnej 

przez samorząd gminny. Wizją miasta Kwidzyn w 2020 roku jest: miasto współpracy 

i integracji mieszkańców, wyposażone w usługi społeczne, o silnej i stabilnej gospodarce 

opartej na potencjale społecznym, kulturowym i geograficznym (lokalizacyjnym), 

konkurencyjny ośrodek zrównoważonego rozwoju.  

Zgodnie z projektem misją miasta jest: tworzenie warunków wielopoziomowej 

i wielosektorowej współpracy podmiotów i mieszkańców, wspieranie aktywności gospodarczej 

i inicjowanie pozytywnych zmian wspierających zrównoważony rozwój. 

ZIPROM przewiduje osiągnięcie celów strategicznych poprzez realizację programów 

operacyjnych: 

 cel strategiczny nr 1 - zrównoważony rozwój przestrzenny i poprawa dostępności 

komunikacyjnej przy równoczesnym poszanowaniu walorów środowiska 

naturalnego: 

 - spójność komunikacyjna – rozwój komunikacji i transportu, 

- ekorozwój – ochrona środowiska przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie 

zasobami naturalnymi, 

 cel strategiczny nr 2 - zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju 

konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki: 

- efektywność gospodarcza – wsparcie nowoczesnej gospodarki i powstawania 

nowych miejsc pracy. 

 cel strategiczny nr 3 - rozwój form kultury, sportu, turystyki i rekreacji: 

- sport, turystyka, rekreacja i kultura – podniesienie konkurencyjności turystyczno-

rekreacyjnej. 

 cel strategiczny nr 4 - podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 

 - zasoby ludzkie – rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 
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3.3.4 Pozostałe plany i strategie miasta Kwidzyn 

Miasto Kwidzyn posiada „Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe m. Kwidzyna” z roku 2001, który ze względu na nieaktualność 

danych oraz brak działań przewidzianych na rok 2015 nie miał wpływu na Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej. W ramach projektu opracowywania niniejszego Planu, wykonano także 

„Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe 

miasta Kwidzyn na lata 2015-2030”, który jest obecnie na etapie uchwalania przez Radę 

Miasta. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest ponadto zgodny z planami i strategią miasta, w tym 

z dokumentami: 

 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony 

poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)piranu z 25.11.2013r., 

 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Kwidzyna – tekst ujednolicony”, uchwała Nr XXXIV/226/13 Rady Miejskiej 

w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXVII/222/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kwidzyna, 

 „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2014 – 2017 

z perspektywą na lata 2018-2021”, uchwała Nr III/5/14 Rady Miejskiej 

w Kwidzynie z dnia  18.12.14r., 

 „Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Kwidzyna na lata 2008-2015”, uchwała 

Rady Miejskiej nr XXVI/156/08 z dnia 16.12.08r., 

 „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru 

Miasta Kwidzyna na lata 2015-2025” – projekt na dzień 30.04.2015r., 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kwidzyna 

na lata 2015 -2020, 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 

2011-2015, 

http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/201412310829146fctx9ny4all.pdf
http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/201412310829146fctx9ny4all.pdf
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 Budżet miasta Kwidzyn na rok 2015, WYDATKI MAJĄTKOWE 

REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2015 r., Załącznik nr 3a do Uchwały Rady 

Miejskiej w Kwidzynie nr III/7/14 z dnia 18.12.2014r., 

 Zmiana budżetu miasta Kwidzyn na rok 2015, „ZADANIA INWESTYCYJNE 

REALIZOWANE W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY”, 

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie nr X/49/15 z dnia 

27.08.2015r., 

 Zmiana budżetu miasta Kwidzyna na rok 2015, WYDATKI MAJĄTKOWE 

REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2015 r., Załącznik nr 3a do Uchwały Rady 

Miejskiej w Kwidzynie nr X/49/15 z dnia 27.08.2015r., 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

4 UWARUNKOWANIA LOKALNE 

4.1 Charakterystyka miasta Kwidzyn 

4.1.1 Lokalizacja gminy miejskiej Kwidzyn 

Miasto Kwidzyn położone jest w południowo – wschodniej części województwa 

pomorskiego. Miasto leży na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły nad 

rzeką Liwą, która otacza miasto z trzech stron – wschodu, południa i zachodu. Kwidzyn jest 

stolicą powiatu kwidzyńskiego, który znajduje się na granicy trzech województw: 

pomorskiego, warmińsko – mazurskiego oraz kujawsko – pomorskiego. Powiat kwidzyński 

sąsiaduje od strony wschodniej z powiatem iławskim, od strony północnej z powiatem 

sztumskim, od strony zachodniej z powiatami tczewskim i świeckim, natomiast od strony 

południowej z powiatem grudziądzkim. 
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Gmina miejska Kwidzyn jest jedną z 6 jednostek administracyjnych wchodzącym 

w skład powiatu kwidzyńskiego pozostałe jednostki to: 

 gmina wiejska Gardeja – sąsiadująca z miastem od południowego-wschodu, 

 gmina wiejska Kwidzyn – sąsiadująca z miastem od północy, 

 gmina wiejska Sadlinki – sąsiadująca z miastem od południowego-zachodu, 

 gmina miejsko-wiejska Prabuty, 

 gmina wiejska Ryjewo. 

Powiat kwidzyński zajmuje całkowitą powierzchnię 835 km2, natomiast miasto 

Kwidzyn – 21,54km2. Największą powierzchnię zajmują grunty zurbanizowane i zabudowane 

(46%). Grunty rolne stanowią 27% powierzchni miasta, a grunty leśne 26% (przy ogólnej 

lesistości 24,7%). 

Teren miasta jest rozległy, oś miasta tworzą tory kolejowe, które wraz z drogą krajową 

nr 55 dzielą miasto na trzy główne części: część wschodnią, zachodnią i południową. Część 

wschodnią zajmują osiedla Bajkowe, Piastowskie, osiedle Nad Liwą, Zatorze I i II oraz Zacisze. 

Część wschodnia jest młodsza, dominuje w niej zabudowa wielorodzinna, natomiast na 

przedmieściach dominują domy jednorodzinne. Strona zachodnia stanowi starszą, historyczną 

część miasta z zabudową kamieniczną, wielorodzinną z zabytkowym centrum i zespołem usług 

rozłożonym wzdłuż głównych ciągów ulicznych. W jej skład wchodzi Centrum, Stare Miasto, 

 

Rys. 1 Położenie miasta Kwidzyn 
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osiedle Spółdzielcze i osiedle Hallera. Trzecia część – południowa – to cześć industrialna 

miasta, gdzie zlokalizowane są zakłady przemysłowe. Grunty rolne znajdują się w północno – 

zachodniej części miasta i są przeznaczone pod zabudowę. Duży kompleks leśny znajduje się 

w pobliżu południowo-wschodnich granic miasta. Obecny układ przestrzenny miasta 

wymuszony został warunkami naturalnymi (doliny rzek Wisły i Liwy) oraz infrastrukturalnymi 

takimi jak tory kolejowe i dzielnica przemysłowa.  

 

 

4.1.2 Transport 

Przez Kwidzyn przebiega droga krajowa nr 55 (Grudziądz, Malbork) i droga 

wojewódzka nr 521 (Iława). Z momentem otwarcia mostu drogowego na Wiśle znaczenia 

nabrała droga krajowa nr 90, łącząca Kwidzyn z drogą krajową nr 91 i węzłem „Kopytkowo” 

w ciągu autostrady A1. Mniejszą rolę odgrywa droga wojewódzka nr 518 i droga wojewódzka 

nr 588 oraz droga wojewódzka nr 532 prowadząca do stacji kolejowej Kwidzyn. 

Według koncepcji Zagospodarowania Kraju 2030 powiat kwidzyński charakteryzuje 

się dobrą dostępnością czasową do ośrodków wojewódzkich. Dystans dzielący miasto Kwidzyn 

od innych dużych ośrodków miejskich Polski północnej wynosi:  

 Grudziądz – 34.8 km, 

Rys. 2 Podział administracyjny miasta Kwidzyn 
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 Malbork – 40 km, 

 Tczew – 55.1 km, 

 Elbląg – 70.8 km, 

 Toruń – 99.3 km, 

 Gdańsk – 103 km, 

 Bydgoszcz – 121 km, 

 Olsztyn – 126 km. 

Kwidzyn posiada połączenie liniami kolejowymi z Prabutami (nr 218), na której 

odbywa się obecnie wyłącznie ruch towarowy oraz znajduje się w zasięgu połączenia Toruń 

Wschodni – Malbork (linia nr 207) obsługujący ruch towarowy i pasażerki. 

Zadania komunikacji miejskiej na terenie miasta Kwidzyn pełni przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 10A, 82-500 Kwidzyn, „PKS 

Kwidzyn”, który obsługiwał w 2014 roku 5 linii na terenie miasta. Praca eksploatacyjna 

wykonywana była przez 9 autobusów będących w ruchu i wyniosła 287,6 tys. wzkm 

w 2014 roku. 

Według danych Urzędu Miasta Kwidzyn na długość dróg gminnych na terenie miasta 

wynosi 80,052 km, a dróg wewnętrznych 5,983 km. Na terenie miasta według danych GUS 

na koniec 2013 roku znajdowało się 16,8 km ścieżek rowerowych. 

4.1.3 Klimat 

Na klimat w regionie wpływ mają trzy podstawowe czynniki: 

 oddziaływanie Morza Bałtyckiego, 

 ukształtowanie powierzchni terenu, 

 oddziaływanie Oceanu Atlantyckiego. 

Najwyższe temperatury w ciągu roku dochodzą do 33˚C na terenie powiatu 

kwidzyńskiego. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą w granicach 17,5-

18˚C, a najzimniejszym luty ze średnią temperaturą -3,5˚C. Liczba dni mroźnych, czyli 

z temperaturą maksymalną niższą od 0˚C, waha się od 30 do 50 dni w ciągu roku. Przeciętna 

długość okresu bezprzymrozkowego wynosi ok. 150 dni (okres w którym minimalne 

temperatury są wyższe od 0˚C). Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni. Roczna suma 

opadów atmosferycznych wynosi ok. 500 mm. Liczba dni z opadami atmosferycznymi w ciągu 

roku wynosi od 160 do 170, liczba dni z opadem śnieżnym wynosi od 30 do 40. Liczba dni 

z pokrywą śnieżną wynosi 60 – 70 dni w ciągu roku. 
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Według podziału Kwiecień i Tarnowskiej (1974) na krainy klimatyczne, miasto leży 

w Krainie Żuław i Doliny Dolnej Wisły. Krainę Żuław i Doliny Dolnej Wisły cechuje 

stosunkowo wysoka średnia roczna amplituda temperatury powietrza. W okolicach Kwidzyna 

najwyższa średnia roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 20˚C. Sumy miesięczne 

i roczne opadów atmosferycznych są najniższe w całym województwie pomorskim. 

Jest to obszar deficytu opadowego. 

Największe średnie zachmurzenie w mieście przypada na listopad, grudzień i styczeń 

i wynosi od 6,0 do 8,3 punktów, według skali dziesięciopunktowej (10 – zachmurzenie 

całkowite). Najbardziej pogodnym miesiącem jest czerwiec ze średnim wskaźnikiem 5,8. 

W ciągu roku występuje przeciętnie 29 dni pogodnych ze średnim zachmurzeniem poniżej 2. 

Na całym obszarze latem i wiosną dominują wiatry zachodnie. Jesienią i zimą 

przeważają wiatry północno - zachodnie i zachodnie. 

4.1.4 Przyroda i zabytki 

4.1.4.1 Zasoby leśne 

Na terenie Kwidzyna znajduje się 551,4 ha gruntów leśnych. W tym 531,4 ha to lasy, 

a z kolei 3 ha z tych gruntów to własność gminy. Obszar miasta jest zalesiony w 24,7%. 

Występują trzy typy siedliskowe lasu i są to: 

 las świeży i las mieszany świeży – typy dominujące, 

 las wilgotny, las łęgowy, ols jesionowy, las mieszany wilgotny - typy uzupełniające, 

 bór mieszany świeży, bór świeży - typy uzupełniające. 

Wszystkie lasy znajdujące się w obrębie miasta zostały uznane za ochronne 

wodochronne i glebochronne. 

4.1.4.2 Obszary chronione 

Tereny prawnie chronione na terenie miasta Kwidzyn stanowią 28% powierzchni miasta 

(605,6 ha). Formy ochrony to: 

 rezerwat przyrody – 2,6 ha, 

 obszary chronionego krajobrazu – 603 ha, 

 pomniki przyrody – 45. 
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Rezerwat przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” został utworzony w 1966 r. dla ochrony 

najbardziej wysuniętego na północ stanowiska ostnicy Jana oraz kilku gatunków roślin 

ciepłolubnych. 

„Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu” o całkowitej powierzchni 6 879 ha 

obejmuje grądy subkontynentalne na zboczach doliny Wisły oraz fragment doliny Liwy. 

„Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu” o całkowitej powierzchni 2 909 ha 

obejmuje fragment pojezierza Iławskiego o łagodnych wzgórzach morenowych, wokół zespołu 

tzw. Jezior Morawskich: Morawy, Klasztorne, Leśne, Kucki, Różan i Rybno. Tereny 

te posiadają duże wartości turystyczno – rekreacyjne. 

Pomniki przyrody na terenie miasta to głównie drzewa o znacznej wartości 

przyrodniczej i historycznej (głównie dęby szypułkowe i cisy pospolite). 

4.1.4.3 Zabytki  

Na terenie miasta według „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 

Kwidzyna na lata 2008 – 2011” w 2008 roku znajdowało się 45 obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych, w tym zabytków archeologicznych w „Rejestrze Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków” 

Wśród ważniejszych zabytków na terenie miasta Kwidzyn znajdują się: 

 zespół zamkowo-katedralny, z zamkiem kapituły pomezańskiej sięgającym 

początków XIV wieku, 

 układ urbanistyczny Starego Miasta, 

 zespół miejskich murów obronnych, 

 zespół zabudowy stadniny koni wraz z ogrodzonym terenem i parkiem Miłosna. 

4.1.5  Demografia 

Miasto Kwidzyn zamieszkuje 38 867 mieszkańców (dane GUS, stan na koniec 2013 

roku). Liczba mieszkańców miasta powoli rośnie choć w 2013 roku liczba ta lekko zmalała. 

Spadki i wzrosty wartości liczby ludności zaobserwować można w poszczególnych 

przedziałach czasowych, na co wpływ może mieć sytuacja społeczno-ekonomiczna. 

Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców w roku 2010 jest powiązany z aktualizacją danych.  
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Tab. 2 Liczba mieszkańców Kwidzyna w latach 2002-2013 

Liczba 

mieszkańców 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mężczyźni 18112 18280 18318 18293 18295 18312 18333 18426 18824 18897 18890 18867 

Kobiety 19399 19405 19609 19579 19615 19635 19724 19766 19977 20003 20041 20000 

Ogółem 37497 37768 37927 37872 37910 37947 38057 38192 38801 38900 38931 38867 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rys. 3 Liczba mieszkańców miasta Kwidzyn 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wzrost liczby mieszkańców miasta był wynikiem głównie dodatniego przyrostu 

naturalnego, który równoważył ujemne saldo migracji. W latach 2005-2013 zaobserwowano 

spadek wartości przyrostu naturalnego. Jedynie w 2009 roku zauważalny był wzrost wartości, 

jednak tylko chwilowo i nie utrzymał się w kolejnych latach. Wartość salda migracji od lat 

utrzymuje się na stałym ujemnym poziomie. Przyczyną tendencji migracyjnych mogą być 

migracje związane z poszukiwaniem pracy w dużych ośrodkach miejskich oraz z coraz 

częstszym przesiedlaniem się mieszkańców miasta na tereny wiejskie. Migracje zagraniczne 

w Kwidzynie ulegają stałemu zmniejszeniu z wartości ujemnych w latach 2005-2007 do 

obecnej dodatniej wartości.  
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Tab. 3 Ruch naturalny i wędrówkowy w Kwidzynie w latach 2005-2013 

Wyszczególnienie: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Przyrost naturalny 

 

173 147 106 140 191 127 114 83 75 

 

Saldo migracji 

 

-141 -225 -52 -29 -30 -23 -15 -79 -93 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gęstość zaludnienia w Kwidzynie wynosiła w 2013 roku 1804 osób/km². Wielkość 

ta utrzymuje się na stabilnym poziomie, na przestrzeni ostatnich lat widoczne są jedynie 

niewielkie odchylenia. 

Struktura ludności mieszkańców Kwidzyna w latach 2005 – 2013 wykazywała 

zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym oraz zwiększający się wskaźnik 

obciążenia demograficznego. Wpływ na taki stan rzeczy ma stale zmniejszająca się liczba osób 

w wieku przedprodukcyjnym. 

 Tab. 4 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2005-2013 w Kwidzynie 

Wyszczególnienie: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

mieszkańcy w wieku 

przedprodukcyjnym 

8417 8320 8136 8076 8098 7997 7912 7883 7768 

 

mieszkańcy wieku 

produkcyjnym 

25159 25180 25253 25247 25209 25619 25504 25269 24977 

 

mieszkańcy wieku 

poprodukcyjnym 

4296 4410 4558 4734 4885 5185 5484 5779 6122 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rys. 4 Struktura wieku miasta Kwidzyn 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2030 roku w miastach powiatu 

kwidzyńskiego (Kwidzyn, Prabuty) nastąpi spadek liczby ludności o 3%. Udział mieszkańców 
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w wieku produkcyjnym w ogólnej strukturze ludności spadnie z 65% obecnie do 62% w 2020 

roku i do 61% w 2030 roku. Stopniowo spadać będzie liczba mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym: z 20% obecnie do 19% w 2020 roku i 16% w 2030 roku. Udział ludności 

w wieku poprodukcyjnym podniesie się z 15% obecnie do 23% w 2030 roku. Zmiany struktury 

ludności są dużym wyzwaniem dla miast powiatu, wraz ze zmianami w strukturze ludności 

musi wiązać się zmiana nakierunkowania usług na osoby starsze. 

  

 
 

 

Rys. 5 Trend demograficzny w latach 2013 (rok bazowy) – 2030 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Prognoza ludności na lata 2014-2050” 

 

4.1.6 Szkolnictwo i edukacja 

 Na terenie miasta Kwidzyn w 2013 roku działały 4 żłobki i kluby dziecięce, w których 

przebywało 188 dzieci, 9 przedszkoli ze 1 521 dziećmi, 6 szkół podstawowych do których 

uczęszczało 2 592 uczniów oraz 4 gimnazja ze 1 537 uczniami. Liczba uczniów w szkołach 

podstawowych i gimnazjach przewyższała liczbę mieszkańców miasta objętych obowiązkiem 

szkolnym w danej grupie wiekowej. Część uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta 
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zamieszkuje miejscowości sąsiadujące z miastem, ale znajdujące się na terenie sąsiednich gmin. 

Trend ten jest widoczny szczególnie wśród uczniów szkół gimnazjalnych. 

 

Rys. 6 Dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach w mieście Kwidzyn 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

4.1.7 Zasoby mieszkaniowe 

Liczba mieszkań w Kwidzynie powoli lecz systematycznie rośnie. Od 2009 roku 

do 2013 liczba mieszkań na terenie miasta Kwidzyn wzrosła o 629 nowe mieszkania i na koniec 

2013 wynosiła 13 574 mieszkania. Liczba lokali socjalnych w analizowanym okresie wzrosła 

ze 156 do 188 mieszkań. Średnia powierzchnia mieszkań nieznacznie wzrosła ze 62,3 m² 

do 62,7 m². Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na jedną osobę wynosi 

21,9 m² w 2013 roku, i zwiększyła się o 0,8 m² na osobę od 2009 roku. Średnia powierzchnia 

mieszkania na osobę w mieście Kwidzyn jest ciągle niższa niż średnia dla województwa 

pomorskiego (średnia dla województwa w 2013 roku wynosi 25,3 m²). 
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Tab. 5 Zasoby mieszkaniowe w mieście Kwidzyn 

Wyszczególnienie: 2009 2012 2013 

mieszkania [szt.] 12 955 13 548 13 574 

liczba wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych [zł] 
8 635 7 952 8 029 

powierzchnia łączna mieszkań [m2] 806 887 848 105 851 090 

średnia powierzchnia mieszkania 

[m2] 
62,3 62,6 62,7 

średnia powierzchnia mieszkania na 

osobę [m2/mieszk.] 
21,1 21,8 21,9 

średnia powierzchnia mieszkania na 

osobę w województwie pomorskim 

[m2/mieszk.] 

23,8 25 25,3 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Liczba mieszkań komunalnych w mieście Kwidzyn w 2013 wynosiła 1 339, 

a ich średnia wielkość to 49,1 m2.  

Tab. 6 Liczba mieszkań i powierzchnia mieszkań 

Właściciel/Zarządca 
liczba mieszkań  

[szt.] 

powierzchnia 

mieszkań  

[m2] 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

(TPS) 
579 29 704 

PSM "Renawa" 1 346 73 465 

SM "Pomezania" 3 543 175 528 

Wspólnoty mieszkaniowe: 7 361 378 396 

- administrowane przez Zakład Usług 

Mieszkaniowych 

- komunalne 

- socjalne 

4 870 255 172 

1 339 63 686 

188 5 346 

domy prywatne i inne 779 193 997 

Razem 13 574 851 090 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankiet i GUS 

W ostatnich latach spadła ilość nowopowstałych mieszkań na terenie miasta. Do roku 

2011 powstawało rocznie ponad 100 nowych mieszkań na terenie miasta, natomiast 

w 2013 roku do użytku oddano tylko 30 nowych mieszkań. W chwili obecnej trwają prace nad 

budową 5 nowych budynków w centrum miasta przez PSM „Renawa”, łączna powierzchnia 

132 nowych mieszkań wyniesie 8 526 m2, termin oddania nowych budynków do użytku to rok 

2016, ponadto Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje budowę na Starym Mieście 68 

mieszkań o łącznej powierzchni 3 890 m2 w latach 2016-2018. Sytuacja na rynku 
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mieszkalnictwa w mieście Kwidzyn wygląda stabilnie, popyt i podaż na mieszkania 

są zrównoważone, dlatego nie przywiduje się po oddaniu nowych budynków kolejnych 

większych inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta, mimo że studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakłada możliwość powstawania nowej 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie miasta, szczególnie w północnej jego części. 

Tab. 7 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2006-2013 

 

Ilość 

mieszkań 

oddanych do 

użytkowania 

(szt.) 

 

2007 

 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 
2014 -

2016 

2017-

2020 

 

138 

 

 

117 

 

199 

 

212 

 

142 

 

22 

 

30 

 

190 

 

130 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankiet i GUS 

4.1.8 Infrastruktura techniczna 

4.1.8.1 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Zarząd nad siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta Kwidzyn pełni 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.. Sieć wodociągowa 

w 2013 roku na terenie miasta miała długość 103,5 km. Ilość podłączeń w 2013 roku wynosiła 

3 075, a liczba osób korzystających z sieci wynosiła 38 509 osób, czyli 99% ogółu 

mieszkańców. Zużycie wody na mieszkańca miasta Kwidzyn wynosiło 29,1 m3. Od 2009 roku 

liczba podłączeń wzrosła o 122 nowe podłączenia, liczba ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej utrzymuje się na poziomie 99% ogółu ludności. 

Miasto zasilane jest z dwóch ujęć wód podziemnych: ujęcie wody przy ul. Sportowej 

oraz ujęcie wody w miejscowości Kamionka. Ujęcie przy ul. Sportowej stanowią 4 studnie 

pobierające wodę z utworów czwartorzędowych i 4 studnie pobierające wodę z utworów 

trzeciorzędowych. Wydajności studni wynoszą ok. 200 m3/h i 270 m3/h. Z uwagi 

na ponadnormatywne zawartości związków żelaza, manganu i azotu amonowego woda 

z utworów czwartorzędowych poddawana jest uzdatnianiu w Stacji Uzdatniania Wody. Wody 

z utworów trzeciorzędowych, pomimo zawartości ponadnormatywnej żelaza, nie są uzdatniane. 

Ujęcie wody w miejscowości Kamionka posiada 8 studni ujmujących różnowiekowe warstwy 

wodonośne o wydajności od 200 do 300 m3/h. Obecnie eksploatowane są trzy studnie ujmujące 

wodę z utworu trzeciorzędowego. 

Długość sieci kanalizacyjnej w mieście Kwidzyn na koniec 2013 roku wyniosła 97 km. 

Ilość podłączeń do sieci wyniosła 2 973, odsetek ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej 

na koniec 2013 roku wyniosła 95,2% (37 005 osób), ilość ścieków odprowadzonych wyniosła 
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1 922 tys. m3 (51,9 m3 na osobę). Długość sieci kanalizacyjnej od 2009 roku wzrosła o 13,7 

km, a liczba osób korzystających z sieci o 975 osób.  

Kwidzyn posiada kanalizację mieszaną – w starej części miasta ogólnospławną, 

a w nowej rozdzielczą. Z kanalizacją ogólnospławną wiążą się sytuacje zagrożenia przelewami 

i zrzutami nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do Liwy. Relatywnie niewielkie ilości 

ścieków bytowych odprowadzane są do cieków powierzchniowych i gruntu w sposób 

nielegalny. Występuje to na terenach miasta niepodłączonych do układu kanalizacyjnego. 

Ścieki z obydwu zlewni tłoczone są do kolektora o średnicy 1200 mm, skąd 

grawitacyjnie spływają do oczyszczalni ścieków przemysłowych International Paper - 

Kwidzyn S.A. o przepustowości 150 000 m3/doba. Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki z miasta 

na część mechaniczną, gdzie ścieki zostają podczyszczone, a następnie skierowane 

do biologicznego oczyszczania w komorach osadu czynnego. Zrzut oczyszczonych ścieków 

do rzeki Wisły odbywa się kolektorem grawitacyjnym, którego wylot znajduje 

się w miejscowości Korzeniewo w gminie Kwidzyn. 

Tab. 8 Infrastruktura techniczna w mieście Kwidzyn w latach 2009-2013 

Wyszczególnienie rok 
długość 

[km] 

ilość 

podłączeń 

liczba 

ludności 

podłączon

ych  

ludność - 

% ogółu 

ludności 

zużycie 

[tys. m3] 

zużycie 

na osobę 

[m3] 

sieć 

wodociągowa 

2009 99,7 2 943 37 821 99,0% 1 145 30,0 

2013 103,5 3 075 38 509 99,0% 1 131 29,1 

sieć 

kanalizacyjna 

2009 84,7 2 670 36 030 94,4% 2 025 56,2 

2013 97,0 2 973 37 005 95,2% 1 922 51,9 

                         źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS   

4.1.8.2 Odpady komunalne 

Obecnie odpady komunalne z terenu miasta jak również odpady z zakładów 

przemysłowych International Paper - Kwidzyn trafiają na składowisko odpadów w Gilwie 

Małej, w gminie Kwidzyn. Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej działa w oparciu 

o zintegrowany Międzygminny System Gospodarowania Odpadami. Według danych „Centrum 

Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku na rok 2012 składowisko w Gilwie Małej miało 

pojemność 225,1 tys. m3, a pojemność pozostała do wypełnienia wynosiła 7 539 m3. Wielkość 

składowiska wynosi 2,95 ha. 
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4.1.9 Zaopatrzenie w ciepło 

Zapotrzebowanie miasta Kwidzyn na energię cieplną pokrywane jest ze źródeł 

indywidualnych oraz z elektrociepłowni firmy International-Paper Kwidzyn, a następnie ciepło 

rozprowadzane jest siecią dystrybucyjną do odbiorców końcowych na terenie miasta 

i częściowo gminy Kwidzyn, która należy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) 

Kwidzyn Sp. z o.o.. 

Ciepło siecią ciepłowniczą dostarczane jest do 544 obiektów poprzez 47,1 km sieci 

ciepłowniczej i 382 węzłów cieplnych. Łączna moc wymienników ciepła wynosi 51,9 MW, 

a rezerwa w systemie wynosi ok. 10 MW. Schemat sieci ciepłowniczej został zaprezentowany 

na rysunku 7. 

Na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej pracują ponadto kocioł gazowy oraz kocioł 

olejowy zlokalizowane na ulicy Grudziądzkiej 4-6 - kotłownia gazowa oraz w Dankowie 

(gmina wiejska Kwidzyn) – kotłownia olejowa. Moc nominalna kotłowni gazowej wynosi 

190 kW, natomiast kotłowni olejowej 97,7 kW. W roku 2015 planowane jest zastąpienie 

kotłowni olejowej na gazową. 

Inne większe kotłownie na terenie miasta Kwidzyn to: 

 kotłownia Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 

(WZPOW Sp. z o. o. w Kwidzynie) – 11 MW opalana miałem węglowym, 

 LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. w Kwidzynie - 3,1 MW wykorzystująca gaz ziemny, 

 wytwórnia Win " MIX" – 2,75 MW wykorzystująca gaz ziemny, 

 Jabil Poland – 3 MW wykorzystująca gaz ziemny. 
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Rys. 7 Schemat sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kwidzyn 
źródło: www.peckwidzyn.pl 
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4.1.10  Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Miasto Kwidzyn zasilane jest z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) 

poprzez Główną Stację Zasilającą (GSZ) 400/220/110 kV Grudziądz. Stacja ta zasila Główny 

Punkt Zasilania (GPZ) Kwidzyn Celuloza dwoma liniami wysokiego napięcia 110 kV 

o przekroju 240 mm2, tj: linia 110 kV Grudziądz Wschód – Kwidzyn Celuloza oraz linia 110 kV 

Grudziądz Zachód – Kwidzyn Celuloza. 

Stacja GPZ Kwidzyn Celuloza połączona jest linią 110 kV o przekroju 240 mm2 

ze stacją 110/15 kV GPZ Kwidzyn Północ oraz linią 110 kV o przekroju 240 mm2 ze stacją 

110/15 kV GPZ Sztum. Stacja 110/15 kV GPZ Kwidzyn Północ połączona jest linią 110 kV 

o przekroju 240 mm2 ze stacją 110/15 kV GPZ Mikołajki Pomorskie. 

W skład systemu elektroenergetycznego na obszarze miasta Kwidzyn wchodzą sieci 

elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz 150 stacje 

transformatorowe 15/0,4 kV, w tym 45 stacji abonenckich. Ze stacji transformatorowych 

średnie/niskie napięcie zasilane są linie niskiego napięcia, którymi energia elektryczna jest 

przesyłana do odbiorców końcowych. Łączna długość sieci niskiego napięcia w mieście 

Kwidzyn wynosi 213 km, w tym 137 km linii kablowych, łączna moc stacji 

transformatorowych to 55 012 kVA. Zestawienie sieci elektroenergetycznej przedstawiono 

poniżej: 

Tab. 9 Zestawienie sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Kwidzyn 

Wyszczególnienie Rodzaj sieci Jednostka miary Ilość  

linie elektroenergetyczne 110 kV napowietrzne [km] 8 

linie elektroenergetyczne  

15 kV 

napowietrzne [km] 19 

kablowe [km] 78 

linie elektroenergetyczne  

0,4 kV 

napowietrzne [km] 76 

kablowe [km] 137 

ilość stacji transformatorowych  

15/0,4 kV 

sieciowe [szt] 105 

abonenckie [szt] 45 

moc stacji transformatorowych  

15/0,4 kV 

sieciowe [kVA] 33 369 

abonenckie [kVA] 21 643 
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Rys. 8 Sieć elektroenergetyczna na terenie miasta Kwidzyn 
źródło: ENERGA OPERATOR S.A. 

4.1.11  Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

Miasto Kwidzyn zasilane jest z sieci gazowej wysokiego ciśnienia poprzez stację 

redukcyjno – pomiarową I-go stopnia znajdującą się w miejscowości Rakowiec, gmina 

Kwidzyn o przepustowości 16 000 m3/h. Następnie, gaz przesyłany jest do miasta przez 

gazociągi średniego ciśnienia. Na obszarze miasta Kwidzyn znajduje się 8 stacji redukcyjno- 

pomiarowych II-go stopnia. Długość sieci niskiego ciśnienia na terenie miasta wynosiła w 2013 

roku 102,7 km, a liczba odbiorców gazu w 2013 roku wynosiła 9 447. Poniżej przedstawiono 

plan sieci gazowej na terenie miasta Kwidzyn. 
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Rys. 9 Sieć gazowa na terenie miasta Kwidzyn 

źródło: Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. 
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4.1.12  Sfera ekonomiczna 

4.1.12.1 Działalność gospodarcza 

Według danych GUS na terenie miasta Kwidzyn w 2014 roku działało 4 585 podmiotów 

gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON.  

Tab. 10 Podmioty gospodarki narodowej w Kwidzynie w roku 2014 

 

Wyszczególnienie podmiotów: 

 

Ilość [szt.] 

sektor publiczny 184 

jednoosobowe działalności gospodarcze 3113 

spółki handlowe 309 

spółdzielnie 20 

fundacje 17 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 123 

Ogółem 4 585 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Działalność gospodarcza w Kwidzynie koncentruje się głownie na dużych 

przedsiębiorstwach. Największe przedsiębiorstwa na terenie miasta Kwidzyn to:  

 International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. – branża papiernicza, 

 Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. – branża elektroniczna, 

 FPP Kwidzyn Sp. z o.o. – przetwarzanie tworzyw sztucznych, 

 PPH TOR-PAL Sp. z o.o. – wyroby drewniane, 

 Lacroix Electronics Sp. z o.o. – branża elektroniczna, 

 Plati Polska Sp. z o.o. – branża elektroniczna, 

 Knauf Pack Sp. z o.o. – opakowania styropianowe, 

 Kompap S.A. – branża papiernicza, 

 B. M. Polska Sp. z o.o., 

 Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Kwidzyn S.A. – 

branża spożywcza, 

 Modex Sp. z o.o. – przemysł naftowy, 

 Mix S.A. – branża spożywcza. 
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Z wymienionymi firmami współpracuje szereg kooperantów, którzy tworzą wspólnie 

tworzą sferę ekonomiczną miasta. 

4.1.12.2 Rynek pracy i bezrobocie 

Według danych GUS, na terenie miasta znajdują się 3 przedsiębiorstwa zatrudniające 

co najmniej po 1000 osób, 5 zakładów w przedziale od 250 do 999 osób, oraz szereg małych 

i średnich przedsiębiorstw.  

Tab. 11 Podział przedsiębiorstw w zależności od liczby pracowników w mieście Kwidzyn  

 

Ilość pracowników w 2014r. 

 

Ilość podmiotów 

0-9 osób 4 367 

10-49 osób 161 

50-249 osób 49 

250-999 osób 4 

powyżej 1000 3 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Liczba osób bezrobotnych w mieście Kwidzyn na koniec 2014 roku wynosiła 1 485, 

a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 

6%, podczas gdy dla powiatu kwidzyńskiego wynosi on 7,4%, a dla województwa pomorskiego 

6,7%. Sytuacje na rynku pracy w Kwidzynie można określić jako dostateczną, a dominującym 

sektorem zatrudniającym mieszkańców jest przemysł oraz firmy współpracujące z przemysłem.  

4.1.13 Zanieczyszczenie powietrza 

Punktem pomiarowym stanu powietrza atmosferycznego w Kwidzynie jest stacja przy 

ulicy Sportowej, która należy do International Paper Kwidzyn. Stacja ta powstała w 2010 r. 

Została wyposażona w urządzenia mierzące poziom zanieczyszczenia powietrza 

poszczególnymi związkami oraz mierniki parametrów meteorologicznych tj. prędkości 

i kierunku wiatru, wilgotności powietrza, ciśnienia, opadów oraz temperatury. Ponadto, 

dla wybranych rodzajów zanieczyszczeń pomiary dla obszaru kwidzyńskiego strefy pomorskiej 

prowadzone są w stacji Prabuty. 

Ogólny stan powietrza atmosferycznego w Kwidzynie należy ocenić jako dobry. 

Z analizy badań stężeń poszczególnych składników zanieczyszczenia powietrza wynika, 

że w 2013 r. benzo(a)piren przekroczył dopuszczalną normę wskazaną do ochrony zdrowia 
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ludzi, co więcej przekroczenia dopuszczalnych norm tego związku występują w Kwidzynie 

od początku wykonywania pomiarów w 2011 roku. Związek ten należy do związków 

rakotwórczych szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i pochodzi głównie z procesu 

niecałkowitego spalania, szczególnie śmieci. Stężenie pozostałych związków w uśrednieniu 

rocznym było niższe od dopuszczalnych norm. 

Tab. 12 Stężenie poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w Kwidzynie wg stanu na 2013 r. 

Lokalizacja 

stanowiska 

Zanieczysz

-czenie 

 

 

Stężenie 

średnioroc

zne 

Max. 

24 h 

Częstotliwość 

przekroczeń 

24 h 

Norma dla 

ochrony 

zdrowia 

Ocena 

stanu 

zanieczys

zczeń 

Kwidzyn  

ul. Sportowa 

benzo(a)pir

en 
2 ng/m3 - - 

1 ng/m3 

 

zła  

(klasa C) 

Kwidzyn  

ul. Sportowa 
pył PM10 24 μg/m3 

94 

μg/m3 
20 

40 μg/m3 

(1), 50 

μg/m3 (2), 

35 razy/rok 

(3) 

dobra  

(klasa A) 

Prabuty, 

(obszar 

kwidzyński) 

SO2 4 μg/m3 - - 
nie większy 

niż 20 μg/m3 

dobra  

(klasa A) 

Prabuty, 

(obszar 

kwidzyński) 

NO2 12 μg/m3 - - 
nie większy 

niż 40 μg/m3 

dobra  

(klasa A) 

Prabuty, 

(obszar 

kwidzyński) 

benzen 3 μg/m3 - - 
nie większy 

niż 5 μg/m3 

dobra  

(klasa A) 

Kwidzyn  

ul. Sportowa 

metale  

w pyle 

PM10 

ołów 0,01 

μg/m3, 

kadm 0,2 

ng/m3, 

nikiel 2 

ng/m3, 

arsen 1 

ng/m3 

- - 

ołów 0,5 

μg/m3, kadm 

5 ng/m3, 

nikiel 20 

ng/m3, 

arsen 6 ng 

dobra  

(klasa A) 

źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 

4.2 Wskazanie obszarów problemowych 

Wykonana analiza stanu aktualnego, jak również analiza dokumentów strategicznych 

pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków w zakresie identyfikacji głównych 

obszarów problemowych, w kontekście opracowania niniejszego planu:  

 niezadowalająca jakość powietrza atmosferycznego, z uwagi na przekroczenia 

poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu, którego głównym źródłem jest emisja 

z indywidualnych kotłowni na paliwa oraz transportu,  
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 duża ilość rozproszonych systemów grzewczych, słabo rozbudowana sieć 

ciepłownicza,  

 wysoki koszt przyłączenia do sieci ciepłowniczej stanowiący barierę 

dla mieszkańców miasta, 

 zły stan izolacyjności cieplnej wielu budynków wielo- i jednorodzinnych,  

 konieczność zachowania zabytkowej architektury w budynkach w centrum miasta, 

 słaby stan techniczny dróg lokalnych, 

 brak obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 55, 

 tworzenie się zatorów komunikacyjnych w okresie porannego i popołudniowego 

szczytu komunikacyjnego związane głównie z podróżami mieszkańców do zakładów 

pracy, 

 słabo rozwinięta sieć komunikacji miejskiej oraz niedostosowanie połączeń 

do potrzeb mieszkańców, 

 praktyki spalania odpadów w paleniskach domowych,  

 niewielkie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  

 niedostateczna świadomość mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej 

i ochrony środowiska.  
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5 ASPEKTY ORGANIZACYJNE WDRAŻANIA PLANU 

5.1.1 Struktury organizacyjne oraz zasoby ludzkie przeznaczone do 

realizacji planu  

Odpowiedzialność za całościową realizację Planu spoczywa na Burmistrzu Miasta 

Kwidzyn. 

Realizacja planu odbywać się będzie w oparciu o istniejące struktury organizacyjne 

Urzędu Miasta Kwidzyn. Przewidywane działania, ich wdrożenie oraz monitorowanie będzie 

prowadzone przez poszczególne zespoły w strukturze Urzędu Miasta Kwidzyn. Nie planuje 

się powoływania dodatkowych organów ani przeznaczenia dodatkowych funduszy na realizację 

planu. Po uchwaleniu Planu zamierza się rozdysponowanie poszczególnych zadań do zespołów 

istniejących w strukturze miasta, zespoły będą monitorowały wdrażanie poszczególnych zadań 

oraz raportowały ich wykonanie.  

5.1.2 Zaangażowane strony – (interesariusze) 

Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki, grupy, czy też organizacje, 

na które PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN są wszyscy 

mieszkańcy miasta Kwidzyna, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa działające na terenie 

miasta. Dwie główne grupy interesariuszy to:  

 jednostki miejskie (interesariusze wewnętrzni): Wydziały Urzędu Miasta, jednostki 

budżetowe, zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje 

kultury, spółki miejskie.  

 interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe i in. nie będące jednostkami miejskimi.  

Jednostki miejskie będą bezpośrednio wdrażały Plan i będą odpowiedzialne 

za monitorowanie i raportowanie efektów Planu. Spółki miejskie będą wdrażały część działań 

(np. PEC Kwidzyn). 

Szczególnie istotny wpływ na realizację planu będą miały organizacje skupiające 

i zrzeszające mieszkańców miasta oraz szerzej organizacje, których działalność odnosi się do 

miasta Kwidzyn. Planuje się przeznaczenie funduszy z puli budżetu na działania edukacyjne 

dla organizacji zewnętrznych na edukację oraz promocję działań wchodzących w skład Planu. 

Miasto Kwidzyn będzie aktywnie uczestniczyło w popularyzacji i promocji programów oraz 
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pomagało w zdobywaniu funduszy zewnętrznych dla mieszkańców do realizacji założeń 

zapisanych w PGN.  

5.1.3 Budżet i przewidziane finansowanie działań  

Działania przewidziane w PGN będą finansowane zarówno ze środków własnych 

miasta jak i środków zewnętrznych. Możliwość pozyskania środków z programów krajowych 

i europejskich jest kluczowym elementem planowania budżetu na działania. Cześć działań 

ma szansę na wdrożenie jedynie w przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych natomiast na 

część działań miasto nie ma bezpośredniego wpływu, jednak będzie kształtować swą politykę 

w sposób wspomagający wypełnianie tych zadań (np. szkolenia, dobre przykłady). Dla zadań 

nie wpisanych obecnie w Wieloletnie Plany Finansowe wskazano zależność wykonania tych 

działań od określonych czynników.  

Podstawą do wyznaczenia kosztów działań i sposobów finansowania były szacunki 

oparte na dotychczasowych doświadczeniach w realizacji oraz na dostępnych danych 

rynkowych. Sumaryczne zestawienie kosztów przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy 

PGN (Tab. 58).  

Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie miasta wszystkich wydatków 

z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych 

zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane 

kwoty do wydatkowania. Kwoty te powinny zostać uwzględnione w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zgodnie z wymogami NFOŚiGW dla PGN.  

Dla planowanych działań określono potencjalne źródła finansowania. Możliwe 

do wykorzystania źródła finansowania (poza budżetem gminy), to przede wszystkim:  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

 Program LIFE+,  

 Program Horizon 2020;  

 Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej:  

- KAWKA - Poprawa jakości powietrza, 

- BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii, 
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- LEMUR - energooszczędne budynki użyteczności publicznej, 

- PROSUMENT – dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji OZE, 

- dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, 

- inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

 Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdansku, 

 Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSeff), 

 Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 Środki z Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) i Banku Gospodarstwa Krajowego 

(BGK). 

5.1.4 Środki na monitoring i ocenę realizacji Planu  

Prowadzenie stałego monitoringu PGN jest konieczne dla śledzenia postępów 

we wdrażaniu działań i osiąganiu założonych celów. Monitoring działań będzie prowadzony 

przez zespoły organizacyjne Urzędu Miasta odpowiedzialne za dane działanie. Środki 

na monitoring będą uwzględnione w środkach przekazanych zespołom na realizację zadań 

podstawowych. Monitoring i ocena planu będzie odbywała się poprzez monitoring i ocenę 

poszczególnych działań wraz z zestawieniem kończącym działanie lub zestawieniem rocznym 

lub wieloletnim w przypadku zadań ciągłych. W przypadku nie osiągnięcia zakładanych 

rezultatów w danym roku należy dokonać aktualizacji planu poprzez określenie nowych 

rezultatów, dozwolone jest przesuwanie celów rocznych na kolejne lata. Wskaźnik 

monitorujący został podany w opisie poszczególnych zadań.  

5.1.5 Ewaluacja celów oraz zmiany w Planie 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem planistycznym, który bazuje 

na dokonanej inwentaryzacji i przedstawia planowane działania do roku 2020 w oparciu 

o aktualne przepisy prawne i stan wiedzy technicznej. W okresie do 2020 roku technologie 

związane z wykorzystywaniem energii mogą ulec zmianom. Podobnie potrzeby miasta 

Kwidzyn mogą ewaluować, a stan prawny może narzucać samorządowi więcej obowiązków 

względem obszaru miasta oraz współpracy regionalnej. Niezbędne jest więc dokonywanie 

koniecznych zmian w planie, sprawdzanie oraz korekcja zakładanych celów. Zakładane cele 

należy sprawdzać w stosunku do celów szczegółowych ze względu na możliwość zmiany 
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identyfikatorów ogólnych do roku 2020. W przypadku wykrycia niemożliwości osiągnięcia 

celu, nawet w późniejszym terminie niż zakłada to harmonogram należy usunąć działanie z listy 

oraz dokonać modyfikacji zakładanego celu. W przypadku nieosiągania mierników zadań 

ciągłych należy zanotować działania osiągnięte oraz zmodyfikować cel na kolejne lata lub 

wdrożyć działania wspomagające osiągnięcie celu. W przypadku osiągnięcia wyniku lepszego 

niż zakładany cel roczny dla działania, można podnieść cel długoterminowy. Przy 

dokonywaniu ewaluacji celów oraz dopisywaniu działań podjętych przez miasto należy 

zaznaczyć co zostało zmienione, kiedy oraz wpływ działania na osiągnięcie celu 

szczegółowego. Dokonanie zmian powinno być poprzedzone stworzeniem referencyjnej bazy 

emisji dla roku poprzedzającego. Przy sporządzaniu referencyjnej inwentaryzacji emisji należy 

przyjąć założenia i wskaźniki przygotowane podczas sporządzania bazowej inwentaryzacji lub 

uaktualnić wskaźniki bazowej inwentaryzacji i przeliczyć ją ponownie. 
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6 INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA  

6.1 Metodologia  

6.1.1 Wybór roku bazowego 

Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru miasta, tak 

aby możliwe było zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu przez władze miasta. 

Emisje podzielono ze względu na sektory, w które odpowiadają za ich powstanie: gospodarstwa 

domowe, przemysł, handel i usługi (w tym administracja publiczna), transport oraz ze względu 

na nośnik energii użytkowej: ciepło/produkcja ciepła, energia elektryczna, gaz sieciowy, paliwa 

transportowe. Inwentaryzacja bazowa została przygotowana dla roku 2014 ze względu na brak 

dostępnych analiz dla obszaru miasta Kwidzyn z lat poprzednich - wyliczenia zawarte 

w Założeniach do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2001 

roku zastały wykonane w sposób mało spójny i budzący wątpliwości, a obecnie dotarcie 

do danych archiwalnych jest utrudnione ze względu na ich niepewność i brak dostępu. Ponadto 

sytuacja na obszarze miasta jest bardzo dynamiczna ze względu na otwierane nowe zakłady 

produkcyjne oraz związane z tym przemieszczanie się ludności. Działania zawarte w Planie 

są podejmowane w oparciu o stan istniejący dlatego będą miały rzeczywiste przełożenie 

na strukturę emisji, a nie tylko na dane archiwalne. 

6.1.2 Przyjęte wskaźniki emisji 

Emisję gazów cieplarnianych określono na podstawie finalnego zużycia energii 

na terenie miasta w sektorze mieszkalnictwa, przemysłu, handlu wraz z usługami i transportu 

bez uwzględnienia zużycia energii na potrzeby własne zakładu IP Kwidzyn, który jest włączony 

w Europejski System Handlu Emisjami. Jednakże, ciepło wytworzone przez zakład 

i odsprzedane do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało w opracowaniu uwzględnione. 

Dla określenia wielkości emisji przyjęto:  

 standardowe wskaźniki emisji wykorzystywane przez Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),  

 wskaźniki emisji zalecane przez wytyczne Porozumienia Burmistrzów (wskaźniki 

IPCC).  

Wskaźniki emisji wyrażone są w jednostkach energetycznych (zgodnie z wytycznymi 

Porozumienia burmistrzów (Mg CO2/GJ):  
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Tab. 13 Wskaźniki emisji CO2 z poszczególnych nośników energii 

Nośniki energii: Przelicznik/jednostka 
Wskaźnik emisji CO2  

[kg CO2/jednostka] 

ciepło sieciowe 

z elektrociepłowni IP Kwidzyn 
1 GJ 94,70 kg/GJ 

energia elektryczna 1 MWh 831 kg/MWh 

gaz ziemny wysokometanowy 35,94 MJ/m3 55,82 kg/GJ  

węgiel kamienny 22,37 MJ/kg 94,70 kg/GJ 

biomasa 15,06 MJ/kg - 

olej napędowy 43,33 MJ/kg 73,33 kg/GJ 

olej opałowy 40,19 MJ/kg 76,59 kg/GJ 

benzyny silnikowe 44,80 MJ/kg 68,61 kg/GJ 

LPG 47,00 MJ/kg 62,44 kg/GJ 

źródło: KOBIZE 

Przy analizie emisji pyłów zawieszonych PM10 oraz benzo(a)pirenu przyjęto wskaźniki 

emisji zawarte we „Wskazówkach dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen 

bieżących i programów ochrony powietrza”, Warszawa 2003 opracowane przez Krajowe 

Centrum Inwentaryzacji Emisji i ATMOTERM S.A. 

6.1.3 Podejście do analizowanych nośników energii 

W odniesieniu do poszczególnych nośników energii użytkowej zastosowano 

następujące podejście: 

6.1.3.1 Energia cieplna  

Energia wykorzystana na potrzeby zaspokojenia potrzeb ogrzewania i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej mieszkańców, ogrzanie budynków przemysłowych oraz handlowo-

usługowych bez wykorzystania gazu w tych budynkach, ze względu na brak danych 

dotyczących sposobu wykorzystania gazu przez przedsiębiorstwa (cele technologiczne 

lub ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. w budynkach). Inwentaryzacji dokonano na podstawie 

powierzchni budynków i wykorzystanego nośnika ciepła do zaspokojenia potrzeb cieplnych. 

Wskaźnik emisji dla ciepła sieciowego dobrano jak dla elektrociepłowni zawodowej opalanej 

na węgiel kamienny, należy jednak pamiętać, że ciepło przekazane do miejskiej sieci 

ciepłowniczej w Kwidzynie przez IP Kwidzyn jest ciepłem odpadowym, w związku z czym 

emisja związana z jego wytworzeniem i tak nie może być uniknięta. Ciepło zużyte przez 
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IP Kwidzyn nie zostało uwzględnione ze względu na produkcję ciepła przez ten zakład 

(wchodzący w zakres Europejskiego Handlu Emisjami – EU ETS) na własne potrzeby. Zużycie 

oleju opałowego w mieście Kwidzyn jest znikome, a tym samym emisja z tego paliwa została 

pominięta. 

6.1.3.2 Energia elektryczna  

Inwentaryzacji dokonano na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej w mieście 

przekazanych przez dystrybutora sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A., 

za wskaźnik emisji przyjęto aktualny wskaźnik emisji CO2 z energii elektrycznej w Polsce 

opublikowany przez KOBIZE 22 grudnia 2014 r. 

6.1.3.3 Paliwa gazowe  

Emisję z tytułu zużycia paliw gazowych wyliczono na podstawie ilości sprzedanego 

gazu ziemnego w mieście Kwidzyn. W kwocie tej nie uwzględniono gazu ziemnego 

wykorzystanego przez gospodarstwa domowe ogrzewające gazem domy, które zostało 

uwzględnione w sekcji ciepło. Wykorzystanie pozostałych źródeł gazu pominięto jako 

znikome. 

6.1.3.4 Paliwa transportowe 

Inwentaryzację emisji z transportu przeprowadzono na podstawie ilości 

zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta Kwidzyn oraz średnich przebiegów pojazdów 

i zużycia paliw przez te pojazdy, emisję pogrupowano ze względu na paliwa transportowe 

stosowane w pojazdach. 

6.2 Bilans emisji w mieście Kwidzyn 

W 2014 r. na terenie miasta Kwidzyn zużyto ponad 921 GWh energii.  

Tab. 14 Zużycie energii w mieście Kwidzyn w 2014 r.  

 

Wyszczególnienie: 

 

 

Ciepło 

 

Energia 

elektryczna 

Gaz 

ziemny 

Paliwa 

transportowe 
Suma 

mieszkalnictwo 171 102 23 071 10 682 - 204 855 

przemysł 3 208 94 870 65 381 - 163 459 

handel i usługi 996 25 564 15 634 - 42 194 

transport - - - 510 503 510 503 

razem 175 307 143 505 91 697 510 503 921 012 
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Sumaryczna wielkość emisji dwutlenku węgla dla miasta Kwidzyn w 2014 roku 

wyniosła 334 380 Mg. Emisja na mieszkańca miasta Kwidzyn wyniosła 8,49 Mg CO2, co jest 

bliskie średniej dla Polski wynoszącej w 2013 roku 8,7 Mg CO2/osobę. 

Tab. 15 Bilans emisji CO2 [Mg] w mieście Kwidzyn w 2014 roku 

 

Wyszczególnienie: 

 

 

Ciepło 

 

Energia 

elektryczna 

Gaz 

ziemny 

Paliwa 

transportowe 
Suma 

mieszkalnictwo 51 156 19 172 2 147 - 72 474 

przemysł 11 550 78 837 13 138 - 103 526 

handel i usługi 3 587 21 244 3 188 - 28 019 

transport - - - 130 361 130 361 

razem 66 292 119 253 18 473 130 361 334 380 

 

Sumaryczna wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku wyniosła 202 ton. 

Tab. 16 Emisja pyłu zawieszonego PM10 [Mg] w mieście Kwidzyn w 2014 roku 

 

Wyszczególnienie: 

 

 

Ciepło 

 

Energia 

elektryczna 

Gaz 

ziemny 

Paliwa 

transportowe 
Suma 

mieszkalnictwo 89,508 0,000 0,008 - 90 

przemysł 6,762 0,000 0,047 - 7 

handel i usługi 3,431 0,000 0,011 - 3 

transport - - - 101,902 102 

razem 100 0 0 102 202 

 

Tab. 17 Emisja benzo(a)pirenu [kg]w mieście Kwidzyn w 2014 roku 

 

Wyszczególnienie: 

 

 

Ciepło 

 

Energia 

elektryczna 

Gaz 

ziemny 

Paliwa 

transportowe 
Suma 

mieszkalnictwo 141,073 0,000 0,000 - 141 

przemysł 6,910 0,000 0,000 - 7 

handel i usługi 5,726 0,000 0,000 - 6 

transport - - - 0,000 0 

razem 154 0 0 0 154 
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Rys. 10 Emisja CO2 przez sektory w mieście Kwidzyn 

 

Rys. 11 Emisja CO2 z wykorzystania nośników energii w mieście Kwidzyn 

  

72 474; 22%

103 526; 31%

28 019; 8%

130 361; 39%

mieszkalnictwo przemysł handel i usługi transport

66 292; 20%
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130 361; 39%

ciepło energia elektryczna gaz ziemny paliwa transportowe
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6.2.1 Emisja z użytkowania ciepła  

Tab. 18 Emisja dwutlenku węgla z wykorzystania ciepła w mieście Kwidzyn w 2014 roku 

Lp. 

 

Wyszczegól

nienie: 

Rodzaj nośnika Zużycie 
Jednostka 

nośnika 

Zużycie 

nośnika 

[GJ] 

Wskaźnik 

emisji 

[kg CO2/GJ] 

Emisja 

CO2 

[Mg] 

1 
mieszkalnictwo w tym: 

  
- - 615 967 - 51156 

1a 

  

  

  

  

ciepło sieciowe 243 397 GJ 243 397 94,7 23050 

1b 

gaz ziemny  

(na potrzeby 

ogrzewania 

gospodarstw 

domowych) 

3 521 tys. m3 121 087 55,82 6759 

1c węgiel kamienny 10 077 Mg 225 415 94,7 21347 

1d biomasa 1 671 Mg 26 069 0 0 

2 
przemysł (bez gazu) w tym: 

  
- - 121 964 - 11550 

2a   

  

ciepło sieciowe 25 360 GJ 25 360 94,7 2402 

2b węgiel kamienny 4 318 Mg 96 604 94,7 9148 

3 

usługi i handel (bez gazu)  

w tym: 

  

- - 37 874 - 3 587 

3a   

  

ciepło sieciowe 28 725 GJ 28 725 94,7 2 720 

3b węgiel kamienny 409 Mg 9 149 94,7 866 

 

 RAZEM  

  

775 806   66 292 

 

 

Rys. 12 Zapotrzebowanie na ciepło w mieszkalnictwie [GJ] 
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Rys. 13 Emisja CO2 w mieszkalnictwie według wykorzystanego nośnika energii [Mg] 

 

6.2.2 Emisja z użytkowania energii elektrycznej 

Tab. 19 Emisja dwutlenku węgla z wykorzystania energii elektrycznej w mieście Kwidzyn 

w 2014 roku  

Wyszczególnienie: 

zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh] 

Wskaźnik 

emisji CO2 

[kg/MWh] 

emisja CO2 

[Mg] 

przemysł (bez IP Kwidzyn) 94 870 

831  

 

78 837 

budynki handlowe i usługowe 

 

w tym budynki miasta Kwidzyn 

23 111 19 205 

2 619 2 176 

mieszkalnictwo 23 071 19 172 

infrastruktura kolejowa 351 292 

oświetlenie - własność ENERGA 

OPERATOR i miasta Kwidzyn 
2 102 1 747 

RAZEM 143 505 119 253 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ENERGA OPERATOR S.A. oraz Urzędu Miasta Kwidzyn 
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Rys. 14 Zużycie energii elektrycznej na terenie miasta Kwidzyn [MWh] 

 

 
Rys. 15 Emisja CO2 ze zużycia energii elektrycznej na terenie miasta Kwidzyn 
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6.2.2.1 Emisja z użytkowania energii elektrycznej przez jednostki publiczne 

Tab. 20 Emisja CO2 przez jednostki publiczne 

 

Wyszczególnienie: 

 

Zużycie energii 

[MWh] 

Wskaźnik emisji 

CO2 [kg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg] 

Punkty oświetlenia ulicznego miasta 

Kwidzyn 
2050,0 

831 

1 703,55 

Miasto Kwidzyn - pozostałe obiekty 58,7 48,81 

Miasto Kwidzyn - pozostałe obiekty 

czasowe 
0,0 0,02 

Kwidzyńskie Centrum Sportu  

i Rekreacji "Stadion" 
651,3 541,20 

Kompleks sportowy (ul. Sportowa) 920,0 764,52 

Kwidzyńskie Centrum Kultury 266,7 221,59 

Zakład utylizacji odpadów 225,0 186,98 

Przedszkola i szkoły w tym: 248,9 206,84 

 
Niepubliczne przedszkole 

ekologiczne 
13,75 11,43 

 Gimnazjum nr 3 51,76 43,01 

 Szkoła podstawowa nr 2 32,84 27,29 

 Szkoła podstawowa nr 4 67,44 56,04 

 Szkoła podstawowa nr 5 37,74 31,36 

 Szkoła podstawowa nr 6 34,08 28,32 

 Przedszkole integracyjne 11,30 9,39 

RAZEM 4 669,48 3 880,34 

źródło: opracowanie własne na podstawie szacunków z Urzędu Miasta Kwidzyn 



 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Miasta Kwidzyn do 2020 roku 

 
 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią  Strona 55 
 

 

Rys. 16 Zużycie energii elektrycznej przez jednostki miasta Kwidzyn [MWh] – łącznie 4 669,5 

MWh 
 

 
Rys. 17 Emisja CO2 przez jednostki miasta Kwidzyn z tytułu zużycia energii elektrycznej [Mg] 
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6.2.3 Emisja z użytkowania gazu sieciowego 

Tab. 21 Emisja CO2 z gazu ziemnego 

 

Wyszczególnienie: 

 

 

 

 

zużycie gazu 

[tys. m3] 

 

 

 

zużycie gazu 

[GJ] 

 

wskaźnik 

emisji 

[kg/GJ] 

 

emisja CO2 

[Mg] 
mieszkalnictwo  

(bez ogrzewania gazem) 

 

1 070 38 455,8 55,82 2 147 

przemysł i budownictwo 6 549 235 371,1 55,82 13 138 

usługi i handel 1 589 57 119,4 55,82 3 189 

razem 9 208 330 946 - 18 473 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 

 

Rys. 18 Zużycie gazu przez sektory [GJ] 

 

Rys. 19 Emisja CO2 ze zużycia gazu przez sektory [Mg] 
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6.2.4 Emisja w transporcie 
 

Tab. 22 Inwentaryzacja emisji CO2 z transportu 

Wyszczególnienie: 
Liczba pojazdów [sztuk] 

Zużycie łączne paliwa 

[GJ/rok] 

Wskaźnik emisji 

CO2 [kg/GJ] 
Emisja CO2 [Mg] 

suma 

emisji 

CO2 

[Mg] 

ogółem Benzyna ON LPG Benzyna ON LPG 
Benzy

na 
ON LPG Benzyna ON LPG - 

samochody osobowe 30 673 15 398 9 079 6 196 430 516 317 564 180 531 

68,81 

 

73,33 

 

62,44 

 

29 624 23 287 11 272 64 183 

motocykle 1 505 1 505 0 0 28 696 0 0 1 975 0 0 1 975 

motorowery 1 053 1 053 0 0 12 548 0 0 863 0 0 863 

samochody ciężarowe 3 302 1 002 2 213 87 38 387 228 915 6 939 2 641 16 786 433 19 861 

samochód ciężarowo-

osobowy 
199 60 120 19 1 532 6 420 1 125 105 471 70 646 

samochód specjalny 216 32 180 4 808 10 185 285 56 747 18 820 

samochód ciężarowy 

uniwersalny 
832 30 802 0 5 833 166 496 0 401 12 209 0 12 611 

samochód ciężarowy 

specjalizowany 
179 2 177 0 389 36 746 0 27 2 695 0 2 721 

ciągnik rolniczy 599 0 599 0 0 71 243 0 0 5 224 0 5 224 

autobusy międzymiastowe 209 3 206 0 760 66 860 0 52 4 903 0 4 955 

autobusy miejskie 9 0 9 0 0 3 140 0 0 230 0 230 

ciągniki samochodowe 685 0 685 0 0 221 796 0 0 16 264 0 16 264 

pojazdy samochodowe inne 52 52 0 0 97 0 0 7 0 0 7 

RAZEM 39513 19137 14071 6306 519 566 
1 129 

365 
188 880 35 751 82 816 11 794 130 361 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, danych GUS i aktualnych opracowań statystycznych 
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Rys. 20 Emisja CO2 z pojazdów na terenie miasta Kwidzyn 

 

 
Rys. 21 Zużycie paliw silnikowych w mieście Kwidzyn [dm3] 

 

 
Rys. 22 Emisja CO2 z różnych paliw w mieście Kwidzyn [Mg] 
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7 MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI 

7.1 Redukcja emisji poprzez wykorzystanie energii odnawialnej 

Miasto Kwidzyn zajmuje niewielką powierzchnię, na której występuje zwarta 

zabudowa, tereny rekreacyjne oraz inwestycyjne, dlatego możliwości wykorzystania źródeł 

energii odnawialnej są ograniczone. Z pośród różnych technologii wytwarzania energii 

z odnawialnych źródeł rekomendowane oraz racjonalne dla miasta Kwidzyn są: 

1) Kolektory słoneczne – technologia przetwarzania energii słonecznej na energię cieplną, 

służy głównie do zaspokojenia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie 

letnim. W mieście Kwidzyn zaleca się stosowanie kolektorów słonecznych w domach 

jednorodzinnych bez przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kolektory słoneczne 

mogą zredukować o 60% emisję CO2 powstałą przy produkcji ciepła na cele 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

2) Fotowoltaika – technologia przetwarzania energii słonecznej bezpośrednio w energię 

elektryczną, wobec spadku cen instalacji fotowoltaicznych oraz poprawy otoczenia 

prawnego dla wytwarzania energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe. 

Technologia ta ma dużą szansę rozwoju w Kwidzynie. Panele fotowoltaiczne mogą być 

instalowane na dachach budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych oraz służyć 

zaspokojeniu potrzeb gospodarstw domowych na energię elektryczną. Wobec obecnie 

stosowanych technologii możliwość pozyskania energii elektrycznej z dachu skośnego 

o orientacji południowej wynosi 57,1 kWh/m2 (50,8 kg unikniętej emisji CO2). Tereny 

przemysłowe w mieście zabudowane są głównie przez hale produkcyjne o dachach 

płaskich. Możliwość pozyskania energii elektrycznej z dachu płaskiego wynosi 22,1 

kWh/ m2 (19,7 kg unikniętej emisji CO2).  

3) Spalanie biomasy – głównie w postaci przetworzonej jak pelety i brykiety, nowoczesne 

kotły na pelety i brykiety z układami sterowania spalania zapewniają wysokoefektywną 

i nie emisyjną produkcję ciepła na potrzeby ogrzewania, kotły te nie emitują dwutlenku 

węgla, natomiast pozostałe zanieczyszczenia w bardzo ograniczonej formie. Kotły 

są łatwe w obsłudze i zautomatyzowane, co zapewnia komfort użytkowania. Zalecane 

w budownictwie jednorodzinnym bez przyłączy do sieci ciepłowniczej. 
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7.2 Redukcja emisji poprzez zwiększenie efektywności 

energetycznej 

Racjonalizacja produkcji, transportu oraz wykorzystania energii prowadzi 

do zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa, a tym samym na emisję zanieczyszczeń wynikłą 

z ich przetworzenia. W mieście Kwidzyn zwiększenie efektywności energetycznej może być 

zrealizowana poprzez: 

1) Termomodernizację budynków – duża część budynków w Kwidzynie została już 

poddana termomodernizacji, w tym większość budynków wielorodzinnych. Budynki 

w rejonie Starego Miasta są wpisane do rejestru zabytków, a tym samym muszą spełnić 

szczególne wymagania dotyczące wykonania modernizacji. W budynkach 

wielorodzinnych należy dokonać przeglądu instalacji dystrybucji ciepła do lokali, 

ponieważ pomimo redukcji zapotrzebowania na energię cieplną systemy te często nie 

zostały dostosowane do nowych warunków, a tym samym są mało efektywne. 

Większość budynków jednorodzinnych na terenie miasta nie zostało poddanych 

termomodernizacji, a tym samym możliwości w tym obszarze są znaczne.  

2) Budowę nowych energooszczędnych budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię 

końcową. 

3) Wymianę sprzętu AGD, RTV, oświetlenia oraz maszyn przemysłowych na nowe, 

bardziej energooszczędne.  

4) Obniżenie współczynnika strat w sieci ciepłowniczej miasta poprzez dostosowanie 

sieci do zapotrzebowania. 

5) Wykorzystanie ciepła sieciowego wytwarzanego w kogeneracji przez IP Kwidzyn, 

zachęcanie klientów do przyłączenia się do sieci poprzez korzystanie ze wsparcia 

zewnętrznego w celu refundacji części kosztów budowy sieci oraz przyłączeń.  

7.3 Redukcja emisji poprzez racjonalizację w transporcie 

Transport odgrywa bardzo istotną rolę w powstawaniu zanieczyszczeń stałych i emisji 

CO2 w mieście. Możliwość ograniczenia emisji z transportu drogowego w mieście można 

upatrywać poprzez: 

1) Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto poprzez budowę obwodnicy 

Kwidzyna. 
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2) Budowę spójnego, zintegrowanego systemu transportu zbiorowego poprzez 

racjonalizację połączeń komunikacji miejskiej i polepszenie usług, w tym m.in. 

wykorzystanie autobusów z silnikami spalinowymi spełniające normy Euro 5 i Euro 6 

bądź o napędzie alternatywnym, budowę wiat przystankowych oraz węzła 

integracyjnego. 

3) Uprzywilejowanie pojazdów o niskiej emisji (elektrycznych oraz spalinowych 

spełniających najwyższe normy), budowę stacji ładowania samochodów 

elektrycznych. 

4) Budowę dróg rowerowych lub rozbudowę i modernizację tzw. ścieżek rowerowych – 

stosowanie pasów oraz kontrapasów rowerowych na ulicach, modernizację 

nawierzchni ścieżek (nawierzchnia asfaltowa i betonowa), usuwanie przeszkód oraz 

progów w obrębie ścieżek. 

5) Poprawę nawierzchni dróg oraz budowę parkingów wraz z systemem informacji 

o dostępności miejsc parkingowych w danej lokalizacji. 
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8 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ 

8.1 Cele strategiczne i szczegółowe 

Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej wpisują się w cele przyjęte na poziomie 

Unii Europejskiej w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku niskoemisyjnym. 

Wyznaczone cele szczegółowe dla miasta Kwidzyn wpisują się w cel strategiczny. Dla miasta 

Kwidzyn przyjmuje się następujące cele w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:  

Cel strategiczny: rozwój miasta Kwidzyn w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną, 

poprawa jakości życia mieszkańców i zamieszkania poprzez redukcję negatywnego wpływu 

wytwarzania i wykorzystania energii w mieście.  

 Cel szczegółowy 1: obniżenie zapotrzebowania na energię finalną w budownictwie 

do 2020. 

 Cel szczegółowy 2: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

do 2020 roku.  

 Cel szczegółowy 3: obniżenie emisji CO2 w transporcie lokalnym. 

Miasto Kwidzyn zakłada, że w ramach realizacji celów na terenie miasta Kwidzyn uda 

się zaoszczędzić 245 020 GJ energii, wyprodukować 2 984 GJ energii ze źródeł 

odnawialnych, a w konsekwencji uniknąć emisji 21 359 Mg CO2 – redukcja o 6,4% 

w stosunku do roku bazowego (2014). Redukcji ulegnie również emisja pyłu zawieszonego 

PM10 o 17,17 Mg/rok (8,5%) oraz benzo(a)pirenu o 28,9 kg/rok (18,7%). 

8.2 Cele i zobowiązania długoterminowe 

Miasto Kwidzyn będzie prowadziło długoterminowe działania na rzecz poprawy jakości 

życia mieszkańców oraz ich zdrowia poprzez dostosowanie gospodarki do wymogów 

gospodarki niskoemisyjnej, działania będą służyły obniżeniu emisji gazów cieplarnianych 

w przeliczeniu na produkt krajowy brutto wytworzony na terenie miasta. W zakres działań 

długoterminowych wpisuje się: 

 poprawa stanu budynków w mieście – miasto będzie prowadziło aktywne działania 

o formie edukacyjno-informacyjnej oraz zachęcające do termomodernizacji 



 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
miasta Kwidzyn do 2020 roku 

 
 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią  Strona 63 
 

budynków w mieście oraz do wykorzystywania niskoemisyjnych źródeł energii, 

celem miasta jest pełna termomodernizacja budynków w mieście do 2030 roku. 

 rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta – miasto będzie prowadziło 

promocję oraz wprowadzało ułatwienia do rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie 

miasta, będzie aktywnie uczestniczyło w pomocy przy poszukiwaniu funduszy na 

rozwój sieci, co pozwoli na redukcję kosztów oraz uatrakcyjnieniu korzystania 

z sieci ciepłowniczej, celem dla miasta jest bliskie podłączenie ponad 90% 

budynków w centrum miasta (dzielnica Stare Miasto) do 2025 roku,  

 wykorzystanie energii odnawialnej – miasto będzie prowadziło promocję oraz 

będzie wspierało działania zmierzające do szerszego wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych w budynkach, celem miasta jest zwiększenie wykorzystania 

źródeł energii odnawialnej w tym szczególnie: energii słonecznej oraz energii 

otoczenia i biomasy,  

 modernizacja dróg i ulic – miasto będzie prowadziło działania mające na celu 

usprawnienie przejazdu przez miasto oraz ułatwi korzystanie z dróg w mieście dla 

kierowców, rowerzystów i pieszych, miasto będzie dążyło do jak najszybszej 

realizacji budowy obwodnicy miasta przez GDDKiA w ciągu drogi krajowej nr 55, 

która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miasta, do czasu powstania 

obwodnicy poprawi jakość korzystania z dróg na terenie miasta, celem jest 

zmniejszenie czasu spędzonego w zatorach drogowych, zwiększenie ruchu 

rowerowego i pieszego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu pojazdów 

na mieszkańców miasta, 

 rozwój transportu zbiorowego – miasto zbuduje spójny system transportu 

zbiorowego zintegrowany z systemem transportu na poziomie regionalnym, celem 

działania jest zwiększenie wskaźnika wykorzystania transportu zbiorowego przez 

mieszkańców. 

8.3 Działania o charakterze krótkoterminowym 

i średnioterminowym 

Miasto Kwidzyn zakłada szereg działań o charakterze krotko- i długoterminowym które 

posłużą do realizacji założeń i celów długookresowych i posłużą wypełnieniu celów 
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strategicznych i szczegółowych. Realizacja celów i zobowiązań napotyka jednak na szereg 

ograniczeń, do których należy zaliczyć: 

 brak właściwej kompetencji – miasto nie może podejmować działań inwestorskich 

w przypadku obiektów osób prywatnych i przedsiębiorstw oraz terenów poza 

zasięgiem geograficznym miasta lub nie leżących w kompetencji samorządu 

lokalnego – np. jedna z najważniejszych inwestycji dla miasta: budowa obwodnicy 

miasta leży w gestii GDDKiA, miasto może prowadzić jedynie działania promocyjno-

informacyjne i zachęcające nakierowane na realizacje inwestycji przez podmioty 

prywatne i organizacje zewnętrzne, 

 możliwości finansowe – budżet miasta musi pozostać zrównoważony 

dla bezpieczeństwa funkcjonowania, dlatego przy podejmowaniu działań ważne jest 

pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, które odciążą budżet miasta oraz obywateli 

w myśl zasady, że fundusze publiczne są środkami wszystkich obywateli, a ich 

wykorzystanie powinno być ściśle uzasadnione i efektywne, 

 sprzeczny interes poszczególnych grup lub mieszkańców miasta, interes społeczny 

może być czasem sprzeczny z interesami prywatnymi, dlatego ważna jest dyskusja 

oraz informowanie mieszkańców o przedsięwzięciach oraz wspólne podejmowanie 

decyzji. 

Poniżej zostały przedstawione i opisane działania krótko- i średnioterminowe służące 

realizacji poszczególnych celów strategicznych planu gospodarki niskoemisyjnej. 

8.3.1 Cel szczegółowy 1: obniżenie zapotrzebowania na energię finalną 

w budownictwie do 2020 roku 

Działanie 1.1. Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej. 

Działanie polegać będzie na termomodernizacji budynków komunalnych oraz 

podłączeniu ich do sieci ciepłowniczej, celem działania jest poprawa efektywności 

energetycznej i warunków zamieszkania w budynkach, działanie będzie służyć ograniczeniu 

zużycia energii finalnej oraz redukcji wykorzystania węgla kamiennego, a tym samym redukcji 

przekroczeń zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta.  

Działanie będzie kontynuacją procesu rozpoczętego w poprzedniej dekadzie, do 2015 

roku miasto wykonało możliwą termomodernizację budynków publicznych, w tym: 
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 budynek hotelowy na stadionie miejskim – wymiana stolarki okiennej, rok 

wykonania 2007, 

 Gimnazjum nr 2 – wymiana stolarki okiennej, rok wykonania 2007, 2011, 2013 

i 2014, 

 przedszkole SMYK – wymiana stolarki okiennej, rok wykonania 2008, 

 budynek MOPS – wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian, rok wykonania 2013, 

koszt 258 tys. zł, 

 sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 – wymiana stolarki okiennej, 

rok wykonania 2014, koszt 80 tys. zł. 

Ponadto miasto wykonało szereg prac termomodernizacyjnych w budynkach 

komunalnych mieszkalnych, w tym: 

Tab. 23 Termomodernizacja budynków komunalnych 

 

Lokalizacja 

 

Rok remontu Zakres prac Koszt [zł] 

Daszyńskiego 7 2007 elewacja i dach 67 897,96 

15 Sierpnia 9 2013 elewacja i dach 135 884,77 

Drzymały 21 2009 dach 49 237,13 

Drzymały 21 2012 elewacja 97 701,04 

Górna 5 2012 remont kapitalny 91 278,94 

Grudziądzka 14 2011 remont kapitalny 69 591,53 

Konopnickiej 21-23 2010 elewacja  77 255,80 

Kręta 18 2008 elewacja i dach 109 560,26 

Kręta 7 2012 remont kapitalny 132 339,82 

Łąkowa 6 2010 
adaptacja na lokal 

socjalny 
524 636,52 

Malborska 103 2003 elewacja i dach 49 460,00 

Malborska 2 2009 dach 62 411,43 

Malborska 33 2011 elewacja 52 356,78 

Malborska 45 2002 elewacja i dach 27 135,50 

Mylna 5 2003 elewacja i dach 78 674,00 

Piastowska 21 2010 dach 76 139,62 

Pl. Plebiscytowy 4 2014 remont kapitalny 168 420,60 

Prosta 18 2008 elewacja i dach 128 577,95 

Śliska 1 2007 elewacja i dach 79 475,65 

Śliska 3 2007 elewacja i dach 88 868,54 

Warszawska 102-104 2011 elewacja i dach 137 054,78 
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Warszawska 14 2010 elewacja i dach 280 478,13 

Warszawska 48 2011 elewacja i dach 135 047,30 

Warszawska 83-85 2014 elewacja i dach 170 836,03 

Warszawska 96 2012 remont kapitalny 151 296,52 

Zduńska 15 2007 dach 34 839,94 

Zduńska 17 2011 dach 93 972,52 

Żelazna 15 2010 dach 51 780,55 

Żelazna 15 2011 remont kapitalny 352 760,61 

RAZEM 3 574 970,22 

 

W latach 2015-2020 zamierza się kontynuować działania w budynkach komunalnych 

mieszkalnych. Zaplanowany przez miasto koszt całkowity na działanie wyniesie 2 551 tys. zł 

w latach 2015-2020, w tym w poszczególnych latach będzie się rozkładał następująco: 

Tab. 24 Harmonogram wydatków na termomodernizację budynków komunalnych wraz 

z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej 

Roczny koszt  

[tys. zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

400 410 420 430 440 451 

 

Tab. 25 Działanie 1.1 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 2 551 tys. zł 

Miernik działania termomodernizacja zakładanych budynków 

Obniżenie zapotrzebowania na energię finalną 2 316 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 220 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 434 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 0,75 kg/rok 

Finansowanie 

miasto Kwidzyn, środki w ramach budżetu 

miasta/planowane jest pozyskanie 

finansowania zewnętrznego 

Zgodność z dokumentami 

Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Kwidzyna na 

lata 2015 -2020 
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Działanie 1.2. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych ze współudziałem 

miasta wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej. 

Działanie polegać będzie na termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych 

w których miasto posiada swoje udziały, oraz podłączeniu ich do sieci ciepłowniczej. Celem 

działania jest poprawa efektywności energetycznej i warunków zamieszkania w budynkach. 

Działanie będzie służyć ograniczeniu zużycia energii finalnej oraz redukcji wykorzystania 

węgla kamiennego i gazu ziemnego, a tym samym redukcji przekroczeń zanieczyszczenia 

powietrza na terenie miasta. Działanie będzie kontynuacją strategii rozpoczętej w poprzednich 

latach. Dzięki wkładowi własnemu miasta oraz zachęceniu mieszkańców do wykonania prac: 

w 2010 roku prace wykonano w 13 budynkach na łączną kwotę 1 500 tys. zł (wkład miasta 

514 tys. zł), w 2011 roku w 23 budynkach na łączną kwotę 2 967 tys. zł (wkład miasta 895 tys. 

zł), a w 2014 roku w 18 budynkach na łączną kwotę 1 708 tys. zł (wkład miasta 626 tys. zł). 

W latach 2015-2020 miasto planuje przeznaczyć na wkład własny w celu 

termomodernizacji budynków 5 107 tys. zł, w tym w poszczególnych latach wkład miasta 

wyniesie: 

Tab. 26 Harmonogram wydatków miasta na termomodernizacje budynków wspólnot 

mieszkaniowych ze współudziałem miasta wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej  

Roczny koszt  

[tys. zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

800 820 841 861 882 903 

Na podstawie danych z lat poprzednich szacuje się, że koszt działań 

termomodernizacyjnych zostanie potrojony. 

Tab. 27 0 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn/mieszkańcy wspólnot 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 
15 000 tys. zł (5 107 tys. zł po stronie 

miasta) 

Miernik działania 
termomodernizacja wybranych 

budynków 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
4 600 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 439 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 862,5 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 1,43 kg/rok 
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Finansowanie 

miasto Kwidzyn, środki w ramach 

budżetu miasta/planowane jest 

pozyskanie finansowania zewnętrznego 

Zgodność z dokumentami 

Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta 

Kwidzyna na lata 2015 -2020 

 

Działanie 1.3. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych bez udziału 

miasta wraz z budową przyłączy do sieci ciepłowniczej bądź z wymianą 

źródła ciepła. 

Działanie ma na celu poprawę warunków zamieszkania mieszkańców domów 

wielorodzinnych w Kwidzynie. Termomodernizacja budynków wraz z wymianą lub 

dostosowaniem źródła ciepła do nowych warunków pozwoli ograniczyć zużycie energii 

finalnej oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza (w tym pyłów i benzo(a)pirenu). 

Nowymi źródłami ciepła będą węzły ciepłownicze, wszędzie tam gdzie sieć ciepłownicza jest 

uzasadniona i możliwa lub źródła indywidualne o wyższej sprawności, które będą mniej 

emisyjne. Działanie będzie przeprowadzone przez wspólnoty mieszkaniowe na które miasto 

nie ma bezpośredniego wpływu, może jednak prowadzić działania zachęcająco-informacyjne. 

Szacuje się na podstawie zainteresowania mieszkańców oraz dotychczasowego tempa prac 

termomodernizacyjnych, że na terenie miasta do 2020 roku ok. 5 budynków wspólnot 

mieszkaniowych rocznie zostanie poddanych termomodernizacji (łącznie budynki 

o powierzchni 24 000 m2) w wyniku czego zużycie energii finalnej zostanie zmniejszone 

o 60 kWh/m2/rok (0,216 GJ/m2/rok), harmonogram termomodernizacji zakłada następująco: 

Tab. 28 Szacunkowy harmonogram termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych 

Wyszczególnienie: 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

koszt roczny [tys. zł] 750 750 750 750 750 750 

modernizacja powierzchni mieszkań  

w ciągu roku [m2] 
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

skumulowane zmniejszenie zużycia 

energii finalnej [GJ/rok] 
864 1728 2592 3456 4320 5184 

uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok] 81,8 163,6 245,4 327,2 409 490,8 

 

Tab. 29 Działanie 1.3 -zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny mieszkańcy wspólnot 
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Harmonogram 2015-2020 

Koszt łączny 4 500 tys. zł 

Miernik działania 

termomodernizacja budynków  

z mieszkaniami o łącznej powierzchni  

24 000 m2 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
5 184 GJ/rok 

Skumulowana uniknięta emisja CO2 490,8 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 990 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 1,62 kg/rok 

Finansowanie 
środki własne mieszkańców/pozyskane 

dofinansowanie 

 

Działanie 1.4. Przebudowa i adaptacja na nowe potrzeby budynków użyteczności publicznej 

Działanie ma na celu przebudowę i adaptację budynków użyteczności publicznej, które 

po przebudowie będą spełniać nowe funkcje dostosowane do zmieniającego zapotrzebowania 

na budynki użyteczności publicznej, w tym szczególnie, wynikłe ze starzenia się społeczeństwa 

w mieście. Adaptacja budynków na nowe potrzeby wiąże się z ogólnym wzrostem 

zapotrzebowania na energię finalną oraz emisję CO2 jednak w stosunku do zużycia energii oraz 

emisji w procesie budowy nowego budynku oraz zajęcia przestrzeni przez nowy budynek 

emisja CO2 zostanie zredukowana. Działanie będzie kontynuacją procesu rozpoczętego przez 

miasta w poprzedniej dekadzie. Od 2002 roku adaptacji i przebudowie na nowe potrzeby uległ 

szereg budynków takich jak: 

 część koszar przy ul. 11-tego listopada – adaptacja na cele oświatowe, wymiana 

stolarki okien, ocieplenie stropodachu, rok wykonania 2002, 

 budynku byłego ZSB - na cele mieszkaniowe, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie 

ścian i stropodachu, rok wykonania 2005, 

 pomieszczenia użytkowe przy ul. Piłsudskiego 3 – na cele mieszkaniowe, wymiana 

stolarki okiennej, rok wykonania 2013, 

 budynek po byłym gimnazjum nr 1 przy ul. Chopina – na cele kulturalno-oświatowe, 

wymiana stolarki okiennej, rok wykonania 2013, 

 strych w Szkole Podstawowej nr 2 – adaptacja na potrzeby szkoły, wymiana stolarki 

okiennej, ocieplenie stropodachu, rok wykonania 2014, 
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 budynek mieszkalny przy ul. Plac Plebiscytowy 4 – przebudowa, wymiana stolarki 

okiennej, rok wykonania 2014. 

Koszt łączny wyżej wymienionych inwestycji wyniósł 9 953 tys. zł.  

W latach 2016-2020 w ramach działania planuje się m.in.: 

 Poddziałanie 1.4.1 - Rewitalizacja budynku starej powozowni w 2016 roku przez 

miasto Kwidzyn, koszt 750 tys. zł na potrzeby archiwum Urzędu Miasta, co zwiększy 

zużycie energii finalnej w stosunku do roku 2014 o 5,4 GJ na rok, ale zmniejszy 

zużycie energii finalnej w stosunku do budowy nowego budynku o wartość trudną do 

oszacowania, 

 Poddziałanie 1.4.2 - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 na potrzeby 

Dziennego Domu Senior-Wigor w 2016 roku, koszt 1 300 tys. zł, budynek 

po adaptacji zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt oraz dokonana zostanie 

termomodernizacja, budynek będzie stanowił miejsce spotkań dla mieszkańców 

miasta i przyczyni się do podniesienia komfortu życia w mieście, budynek zwiększy 

zapotrzebowanie na energię finalną w stosunku do 2014 roku, ale wpływ 

na środowisko będzie mniejszy niż w przypadku budowy nowego budynku lub 

pozostawienia ludzi starszych bez miejsca spotkań, 

 Poddziałanie 1.4.3 - przebudowa budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby Ośrodka 

Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w latach 2015-2016, koszt 2 630 tys. zł, budynek 

zostanie poddany termomodernizacji oraz doposażony. Budynek zmniejszy 

zapotrzebowanie na energię finalną o ok. 1 GJ na rok, przy podniesieniu 

funkcjonalności budynku, 

 Poddziałanie 1.4.4. – adaptacja co najmniej 3 innych budynków użyteczności 

publicznej w latach 2017-2020, koszt nie znany, efekt nie znany, działanie zostanie 

podjęte w przypadku wystąpienia potrzeby. 

Tab. 30 Działanie 1.4 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt min. 3 964,5 tys. zł 

Miernik działania 

adaptacja co najmniej 3 budynków 

użyteczności publicznej do nowych 

funkcji 
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Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
- 

Uniknięta emisja CO2 - 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 - 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie 
środki własne miasta - 3 budynki wpisane 

w WPI, pozyskane dofinansowanie 

 

Działanie 1.5. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych  

Działanie będzie polegało na termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz 

z wymianą instalacji grzewczych. W wyniku działania zostanie poddanych termomodernizacji 

ok. 30 domów jednorodzinnych rocznie (180 łącznie) na terenie miasta w latach 2015-2020, 

co wynika z monitorowanego zainteresowania mieszkańców i tempa dotychczasowych prac 

termomodernizacyjnych. Termomodernizacja pozwoli na zaoszczędzenie 27 944 GJ energii 

finalnej rocznie, oraz pozwoli na uniknięcie 2 651 Mg CO2 do 2020 roku.  

Tab. 31 Harmonogram termomodernizacji domów jednorodzinnych 

Wyszczególnienie: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

powierzchnia domów rocznie, która 

zostanie poddana termomodernizacji 

[m2] 

7200 7200 7200 7200 7200 7200 

koszt roczny [tys. zł] 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

skumulowana ilość zaoszczędzonej 

energii finalnej [GJ/rok] 
778 1 556 2 334 3 112 3 890 4 668 

ilość unikniętej emisji CO2 [Mg/rok] 74 148 222 296 370 444 

 

Tab. 32 Działanie 1.5 -zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny mieszkańcy 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 9 000 tys. zł 

Miernik działania 
termomodernizacja 30 domów 

jednorodzinnych rocznie 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
4 668 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 444 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego 

PM10 
875 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 1,46 kg/rok 

Finansowanie 
środki własne mieszkańców/pozyskane 

dofinansowanie 
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Działanie 1.6. Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Starego Miasta 

Działanie będzie polegało na wymianie 6 778 m sieci niskoparametrowej 

na wysokoparametrową preizolowaną, zastąpieniu 5 węzłów grupowych o łącznej mocy 

10,2MW przez 117 dwufunkcyjne węzły cieplne indywidualne. Działanie to doprowadzi 

do możliwości indywidualnego rozliczania się mieszkańców za wykorzystane ciepło, a tym 

samym na indywidualne sterowanie zużyciem. Ograniczone zostaną straty ciepła w sieci 

ciepłowniczej, węzły ciepła zostaną dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania, a tym 

samym ich straty zostaną zmniejszone. Inwestycja jest bardzo istotna dla funkcjonowania sieci 

ciepłowniczej na terenie miasta, brak inwestycji jest barierą w dalszej rozbudowie sieci 

w danym rejonie. 

Tab. 33 Działanie 1.6 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny PEC Kwidzyn 

Harmonogram 2017-2020 

Łączny koszt 7 700 tys. zł 

Miernik działania 
wymiana 6 778 mb sieci, budowa 117 

dwufunkcyjnych węzłów cieplnych 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
15 000 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 1 420,5 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 - 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie PEC Kwidzyn 

Zgodność z dokumentami 
Zintegrowany program zrównoważonego 

rozwoju miasta Kwidzyna do 2020 roku 

 

Działanie 1.7. Rozbudowa sieci ciepłowniczej na ulicę Kościuszki wraz z budową przyłączy 

Działanie będzie polegało na budowie 1 681 m nowej sieci ciepłowniczej i podłączenie 

nowych odbiorców na ulicy Kościuszki, budynki Dworca PKP, Sanepidu, Starostwa 

Powiatowego oraz przedszkola zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, do sieci 

zostaną podłączeni również mieszkańcy wzdłuż ulicy Kościuszki przy których będzie 

przebiegać nowa sieć. W skutek działania nastąpi spadek zużycia energii finalnej o ok. 1 000 

GJ/rok przy jednoczesnym wzroście pozornym emisji CO2 w skutek zamiany w części 

budynków źródła ciepła na bardziej emisyjne (z gazu ziemnego na ciepło sieciowe). Wzrost 

emisji będzie pozorny ponieważ emisja ta jest tak czy inaczej nieunikniona ze względu 
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na wykorzystanie w cieple sieciowym ciepła odpadowego z zakładu IP Kwidzyn (czego nie 

wykazuje niniejsze opracowanie). Emisja de-facto zostanie więc obniżona. Działanie posłuży 

także ograniczeniu przekroczeń zanieczyszczeń w mieście Kwidzyn spowodowanych 

spalaniem paliw stałych na tym obszarze.  

Tab. 34 Działanie 1.7 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny PEC Kwidzyn 

Harmonogram 2016 

Łączny koszt 755 tys. zł 

Miernik działania 

budowa sieci o długości 1 681 mb oraz 

węzłów ciepłowniczych o mocy 1,0452 

MW 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
1 000 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 - 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 4 003 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 5,8 kg/rok 

Finansowanie PEC Kwidzyn 

Zgodność z dokumentami 
Zintegrowany program zrównoważonego 

rozwoju miasta Kwidzyna do 2020 roku 

 

Działanie 1.8. Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kwidzyn wraz z budową 

przyłączy 

Działanie będzie polegało na dalszej rozbudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta 

ze szczególnym uwzględnieniem terenów Starego Miasta, które posiada zwartą zabudowę 

i dobre warunki do budowy sieci ciepłowniczej. 

W ramach działania planuje się budowę ok. 5 km nowej sieci ciepłowniczej, rozwój 

sieci pozwoli na zastąpienie istniejących źródeł indywidualnych, z których blisko 50% 

jest opalana węglem kamiennym, a 50% gazem ziemnym. Budowa sieci wraz z przyłączami 

podniesie sprawność wykorzystania ciepła w budynkach oraz pozwoli na redukcję zużycia 

energii finalnej o ok. 30 000 GJ/rok. Poza redukcją emisji o ok. 1 220,5 Mg/rok podniesione 

zostaną warunki życia mieszkańców w centrum miasta poprzez ograniczenie zanieczyszczenia 

pyłami z palenisk węglowych, w tym emisją benzo(a)pirenu oraz komfortu wykorzystania 

ciepła.  

 



 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
miasta Kwidzyn do 2020 roku 

 
 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią  Strona 74 
 

Tab. 35 Działanie 1.8 – zestawienie  

Podmiot odpowiedzialny PEC Kwidzyn / mieszkańcy 

Harmonogram 2016-2020 

Łączny koszt 4 000 tys. zł 

Miernik działania 

budowa sieci o długości ok. 5 km (0,7 km  

w 2016 roku) oraz przyłączy o łącznej 

mocy ok. 10MW (0,7 MW w 2016 roku) 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
30 000 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 1 220,5 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 5625 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 9,38 kg/rok 

Finansowanie PEC Kwidzyn 

Zgodność z dokumentami 

Program Ochrony Środowiska dla miasta 

Kwidzyna na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2020  

 

Działanie 1.9. Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych w budynkach jednorodzinnych 

i wielorodzinnych. 

Działanie dotyczy budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, które nie będą 

poddane termomodernizacji ze względu na brak zainteresowania właścicieli lub wcześniejszą 

termomodernizację, a sieć ciepłownicza na danym obszarze już istnieje. Koszty przyłączy 

są często największą barierą warunkującą przyłączenie do sieci ciepłowniczej i decydują 

o braku podłączenia budynków, dla których techniczna możliwość istnieje bez konieczności 

rozbudowy sieci. Z taką sytuacją spotykają się najczęściej właściciele domków 

jednorodzinnych, dla których koszt przyłączenia jest wysoki w stosunku do wielkości 

zaopatrywanego obiektu. Działanie będzie realizowane przez osoby prywatne (właścicieli 

budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych) i będzie uzależnione od ich 

zainteresowania. Na podstawie dotychczasowego zainteresowania szacuje się, że w latach 

2017-2020 ok. 40 domów jednorodzinnych oraz 20 budynków wielorodzinnych zostanie 

podłączona do sieci ciepłowniczej (bez wykonywania kompleksowej termomodernizacji 

budynku). Wymiana źródła ciepła pozwoli ograniczyć zużycie energii finalnej w tych 

budynkach o 30% (zastąpienie źródeł o niskiej sprawności wytwarzania ciepła). Działanie 

pozwoli na ograniczenie zużycia energii finalnej o 7 189 GJ/rok w stosunku do 2014 roku oraz 
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pozwoli na uniknięcie 340 Mg CO2/rok oraz przyczyni się do redukcji przekroczeń 

zanieczyszczenia powietrza w mieście. 

Tab. 36 Harmonogram budowy przyłączy do sieci  

Wyszczególnienie: 2017 2018 2019 

 

2020 

 

ilość budowy przyłączy: domy 

jednorodzinne/wielorodzinne 
10/5 10/5 10/5 10/5 

koszt [tys. zł] 250 250 250 250 

skumulowana ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej [GJ/rok] 
1 552 3 431 5 310 7 189 

ilość unikniętej emisji CO2 [Mg/rok] 73 162 251 340 

 

Tab. 37 Działanie 1.9 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny właściciele budynków 

Harmonogram 2017-2020 

Łączny koszt 1 000 tys. zł 

Miernik działania 

budowa przyłączy do 10 budynków 

jednorodzinnych i 5 wielorodzinnych 

rocznie 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
7 189 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 340 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 1346 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 2,25 kg/rok 

Finansowanie 
środki własne mieszkańców/pozyskane 

dofinansowanie 

Zgodność z dokumentami 

Program Ochrony Środowiska dla miasta 

Kwidzyna na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2020  

 

Działanie 1.10. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne 

Działanie jest skierowane do właścicieli budynków, głównie jednorodzinnych 

na terenach, gdzie sieć ciepłownicza nie jest planowana. Właściciele poprzez wymianę źródła 

ciepła na mniej emisyjne przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 oraz pozostałych 

uciążliwych zanieczyszczeń w mieście, w tym pyłów oraz benzo(a)piranu. Miernikiem 

działania będzie liczba wymienionych systemów grzewczych. Zakłada się, że w latach 2016-

2020 zostanie wymienionych 150 systemów grzewczych, głównie wykorzystującym węgiel 

jako paliwo. Preferowane paliwa zastępujące to gaz ziemny oraz biomasa. Wymiana starych 
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źródeł na nowe pozwoli na redukcję zużycia energii finalnej o 10% w tych budynkach, oraz 

przełoży się na łączną redukcję emisji CO2 o 1 840 Mg/rok. 

Tab. 38 Harmonogram wymiany indywidualnych źródeł ciepła 

 

Wyszczególnienie: 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

ilość wymienionych źródeł ciepła 30 30 30 30 30 

koszt roczny [tys. zł] 330 330 330 330 330 

skumulowana ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej [GJ/rok] 
612 1 224 1 836 2 448 3 060 

ilość unikniętej emisji CO2 [Mg/rok] 368 736 1 104 1 472 1 840 

 

Tab. 39 0 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny mieszkańcy miasta 

Harmonogram 2016-2020 

Łączny koszt 1 650 tys. zł 

Miernik działania wymiana 30 źródeł ciepła w ciągu roku 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
3 060 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 1 840 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 3600 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 6 kg/rok 

Finansowanie 
środki własne mieszkańców/pozyskane 

dofinansowanie 

Zgodność z dokumentami 

Program Ochrony Środowiska dla miasta 

Kwidzyna na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2020  

Działanie 1.11. Modernizacja wyposażenia budynków użyteczności publicznej na terenie 

miasta 

W ramach działania modernizacji zostanie wyposażenie budynków użyteczności 

publicznej, wymianie zostaną poddane punkty oświetlenia w obiektach administracji publicznej 

oraz urządzenia, w wyniku modernizacji zużycie energii elektrycznej w budynkach spadnie 

o 5% w stosunku do roku bazowego. Modernizacja będzie prowadzona w ramach stopniowych 

wymian oraz nowych zakupów i będzie prowadzona w ramach środków finansowych 

zapisanych w corocznym budżecie miasta. 
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Tab. 40 Działanie 1.11 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn/instytucje publiczne 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt  300 tys. zł 

Miernik działania 
spadek zużycia energii elektrycznej o 5% 

w budynkach użyteczności publicznej 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
131 MWh/rok 

Uniknięta emisja CO2 109 Mg/rok 

Finansowanie 
środki własne miasta i instytucji 

publicznych/pozyskane dofinansowanie 

 

Działanie 1.12. Zajęcia edukacyjno-szkoleniowe w zakresie racjonalnego użytkowania 

energii 

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone dla uczniów szkół oraz mieszkańców miasta 

i będą dotyczyły racjonalizacji zużycia energii. Zachowanie mieszkańców ma istotny wpływ 

na efektywność energetyczną, a wychowywanie dzieci i młodzieży jej perspektywistycznym 

środkiem promującym zdrowy i racjonalny tryb życia. Środki na realizację działania będą 

pochodziły z budżetu miasta oraz innych organizacji pożytku publicznego. Planowana kwota 

działania to 30 tys. zł rocznie. Środki na realizację działania będą pochodzić z corocznie 

planowanego budżetu miasta w ramach „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności 

pożytku publicznego”. 

Tab. 41 Działanie 1.12 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 180 tys. zł 

Miernik działania - 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
- 

Uniknięta emisja CO2 - 

Finansowanie 
środki własne miasta/organizacje 

i instytucje zewnętrzne 

Zgodność z dokumentami 

Program Ochrony Środowiska dla miasta 

Kwidzyna na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2020  
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Działanie 1.13. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych 

Działanie będzie polegało wprowadzeniu polityki miejskiej, w ramach której podmioty 

publiczne włączają kryteria i wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszukują 

rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów lub usług na środowisko oraz 

uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój 

i upowszechnienie technologii środowiskowych. Działanie jest nieinwestycyjne. 

Tab. 42 Działanie 1.13 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2016-2020 

Łączny koszt działanie nieinwestycyjne 

Miernik działania - 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
- 

Uniknięta emisja CO2 - 

Finansowanie - 

8.3.2 Cel szczegółowy 2: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych do 2020 roku  

Działanie 2.1 Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej 

i budynkach prywatnych 

Działanie będzie polegało na montażu kolektorów słonecznych na budynkach 

administracji publicznej oraz zainteresowanych mieszkańców. Kolektory słoneczne będą 

wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w oparciu o zbadane 

zainteresowanie mieszkańców (zmierzone w ramach projektu „Słoneczne dachy dla Powiśla” 

szacuje się montaż kolektorów słonecznych o powierzchni łącznej 1260 m2 do 2020 roku, 

co pozwoli na zaoszczędzenie 1 400 GJ energii rocznie. Działanie będzie prowadzone w latach 

2016-2020 i przyczyni się do zmniejszenia emisji w okresie letnim oraz do podniesienia 

komfortu zamieszkania. 
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Tab. 43 Działanie 2.1 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn/mieszkańcy 

Harmonogram 2016-2020 

Łączny koszt 3 000 tys. zł 

Miernik działania 
montaż kolektorów słonecznych o łącznej 

powierzchni 1 260m2 

Wyprodukowana energia odnawialna 1 400 GJ/rok 

Wniknięta emisja CO2 73 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 131 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu 0,219 kg/rok 

Finansowanie 
środki własne mieszkańców 

i miasta/pozyskane dofinansowanie 

 

Działanie 2.2 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach administracji publicznej oraz 

prywatnych 

Działanie będzie polegało na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach 

administracji publicznej oraz zainteresowanych mieszkańców. W ramach działania szacuje się 

że na terenie miasta zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 500 kW 

do 2020 roku (według zbadanego zainteresowania mieszkańców). Działanie będzie 

prowadzone od 2016 roku, przy instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy 100 kW rocznie. 

Tab. 44 Harmonogram instalacji ogniw fotowoltaicznych 

 

Wyszczególnienie: 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

moc zainstalowana 100 100 100 100 100 

koszt roczny [tys. zł] 500 480 460 440 420 

ilość wyprodukowanej energii odnawialnej 

[MWh/rok] 
83 170 260 350 440 

ilość unikniętej emisji CO2 [Mg/rok] 69 141 216 291 366 

 
Tab. 45 Działanie 2.2 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn/mieszkańcy 

Harmonogram 2016-2020 

 Łączny koszt 2 300 tys. zł 

Miernik działania 
moc zainstalowana paneli 

fotowoltaicznych (100kW rocznie) 
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Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
440 MWh/rok 

Uniknięta emisja CO2 266 Mg/rok 

Finansowanie 
środki własne mieszkańców 

i miasta/pozyskane dofinansowanie 

Działanie 2.3 Działania edukacyjno-promocyjne dotyczące wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 

Edukacja dotycząca odnawialnych źródeł energii będzie prowadzona dla uczniów szkół 

oraz mieszkańców miasta i będą dotyczyły technologii wykorzystywanych w odnawialnych 

źródłach energii. Mieszkańcy muszą mieć świadomość dotyczącą aktualnie stosowanych 

technologii, edukacja dzieci i młodzieży prowadzić będzie do rozwoju stanu wiedzy, a także 

może zachęcać do większego zaangażowania się w projekty naukowe związane z OZE, a tym 

samym rozwoju stosowanych technologii. Środki na realizację działania będą pochodziły 

z budżetu miasta oraz innych organizacji pożytku publicznego. Planowana kwota działania to 

20 tys. zł rocznie i będą wydatkowane w ramach „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności 

pożytku publicznego”. 

Tab. 46 Działanie 2.3 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 120 tys. zł 

Miernik działania - 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
- 

Uniknięta emisja CO2 - 

Finansowanie 
środki własne miasta/organizacje 

i instytucje zewnętrzne 

 

8.3.3 Cel szczegółowy 3: obniżenie emisji CO2 w transporcie lokalnym 

Działanie 3.1 Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku 

dworca PKP w Kwidzynie 

W ramach opisywanego przedsięwzięcia planuje się: 

 utworzenie nowoczesnego węzła integrującego poszczególne podsystemy transportu 

zbiorowego – powiązanego z istniejącą infrastrukturą rowerową; 
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 zmodernizowanie budynku dworca i przystosowanie go do nowych funkcji 

uzupełniających podstawową funkcję dworca jako węzła integracyjnego; 

 utworzenie punktu samodzielnego wypożyczania i bezpiecznych parkingów 

dla rowerów; 

 budowę parkingu spełniającego założenia sytemu „Park&Ride”, „Bike&Ride” 

oraz miejsc parkingowych „Kiss&Ride”; 

 zorganizowanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, krajowej, 

międzynarodowej i przewoźników prywatnych – wraz z cyfrowym systemem 

informacyjnym; 

 uruchomienie kas biletowych dla transportu kolejowego i autobusowego 

oraz pomieszczeń dla obsługi przewozów cargo; 

 objęcie węzła transportowego systemem monitoringu wizyjnego wewnętrznego 

i zewnętrznego. 

Przebudowa istniejącego zabytkowego budynku w zakresie zewnętrznym 

i wewnętrznym zrealizowana będzie wraz z odrestaurowaniem elewacji budynku, detali małej 

architektury, polichromii, monochromii i dekoracji ściennych – w celu zachowania jego 

zabytkowego charakteru. 

Obiekt dworca, poza funkcjami centrum przesiadkowego, wzbogacony będzie o funkcje 

społeczne, w tym pomieszczenia biblioteki miejsko-powiatowej – o rozwiniętych funkcjach 

multimedialnych. 

W wyniku realizacji inwestycji zintegrowane zostaną podsystemy transportu 

zbiorowego: kolejowy, komunikacji autobusowej dalekobieżnej i regionalnej, komunikacji 

miejskiej oraz systemu ścieżek rowerowych w mieście. Celem zadania inwestycyjnego jest 

także zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego oraz wzrost 

zainteresowania pasażerów korzystających z węzła komunikacją miejską, a w efekcie – 

zmniejszenie emisji hałasu i zanieczyszczeń w mieście oraz uspokojenie ruchu drogowego. 

Węzeł wzbogacony zostanie o inteligentny system informacji dla podróżnych, 

ułatwiający przesiadanie się i korzystanie z różnych środków transportu publicznego. Działania 

te mają na celu stworzenie wyraźnej alternatywy dla podróżujących wobec indywidualnego 

transportu samochodami osobowymi. Szacunkowy koszt całego zadania wynosi 19,3 mln zł. 
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Działanie doprowadzi do wzrostu liczby mieszkańców wykorzystujących transport 

zbiorowy do codziennego oraz okazyjnego przemieszczania się w obrębie miasta i poza miasto, 

a w efekcie zmniejszenie natężenia ruchu samochodów w mieście.  

Tab. 47 Działanie 3.1 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2018 

Łączny koszt 19 300 tys. zł 

Miernik działania 
budowa węzła integracyjnego wraz 

z rewitalizacją dworca 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
116 000 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 8 000 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 744 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie środki własne miasta - wpisane w WPI 

Zgodność z dokumentami 

Zintegrowany program zrównoważonego 

rozwoju miasta Kwidzyna do 2020 roku, 

Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego 

dla obszaru Miasta Kwidzyna  

na lata 2015-2025 

 

Działanie 3.2 Modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Kwidzyn 

Działanie będzie polegało na wymianie oświetlenia drogowego na nowe 

energooszczędne lampy LED lub budowie nowego oświetlenia ulicznego w tej technologii, 

zadanie będzie prowadzone stopniowo w ramach naturalnych wymian konserwatorskich i prac 

budowlanych. Działanie jest kontynuacją prac podjętych przez miasto w tym zakresie. W latach 

1994-1995 na terenie miasta wymieniono ponad 3000 punktów oświetlenia rtęciowego na nowe 

wysokoprężne lampy sodowe. Od roku 2011 miasto Kwidzyn rozpoczęło proces wymiany 

i budowy lamp LED, w latach 2011-2014 prace wykonano na: 

 ul. Broniewskiego – budowa 10 nowych punktów; 

 ul. Chmielna – budowa 12 nowych punktów; 

 ul. Mostowa - budowa 12 nowych punktów; 

 Pl. bł. Ks. Demskiego - budowa 12 nowych punktów; 
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 Pl. Jana Pawła II – wymiana 20 lamp sodowych na LED; 

 ul. Połomskiego - wymiana 25 lamp sodowych na LED; 

 Rondo Batalionów Chłopskich - wymiana 4 lamp sodowych na LED; 

 ul. Sybiraków - budowa 19 nowych punktów; 

 ul. Wąbrzeska (parking) - budowa 6 nowych punktów;; 

 ul. Koszykowa - budowa 9 nowych punktów. 

 W ramach działania zakłada się w latach 2015-2020 przyśpieszenie prac 

modernizacyjnych i wymianę lub budowę co najmniej 500 punktów oświetlenia LED. Miasto 

Kwidzyn na działanie do 2020 roku planuje wydać 1 mln zł. W wyniku działania zostanie 

ograniczone zużycie energii elektrycznej o ok. 120 MWh rocznie, co przełoży się na uniknięcie 

133 Mg CO2/rok oraz znaczne korzyści finansowe z tytułu opłat za energię elektryczną.  

Tab. 48 Działanie 3.2 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 1 000 tys. zł 

Miernik działania wymiana 500 lamp drogowych 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
120 MWh/rok 

Uniknięta emisja CO2 133 Mg/rok 

Finansowanie 
środki własne miasta/pozyskane 

dofinansowanie/formuła ESCO 

Zgodność z dokumentami 

Program Ochrony Środowiska dla miasta 

Kwidzyna na lata 2014-2017 z perspektywą 

na lata 2018-2020  

 

Działanie 3.3 Budowa i modernizacja ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta 

Kwidzyn 

Działanie będzie polegało na rozbudowie tzw. ścieżek rowerowych czyli fragmentów 

infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów w formie dróg rowerowych, pasów rowerowych, 

kontrapasów oraz pasów zalecanych dla rowerów, szlaków rowerowych i chodników. 

W wyniku działania powstaną całkiem nowe ścieżki rowerowe, chodniki jak również 

przebudowane i zmodernizowane zostaną istniejące ciągi rowerowo-piesze. W planach miasta 
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jest budowa i modernizacja chodników i tzw. ścieżek rowerowych w ramach ciągłej 

modernizacji dróg lokalnych. Plan miasta do roku 2020 zakłada: 

 Poddziałanie 3.3.1 – budowa szlaku rowerowego po szlaku byłej kolejki wąskotorowej – 

inwestycja zagospodarowuje nieużytek na terenie miasta, co przy ogólnym braku miejsca 

na ulicach na budowę dróg rowerowych pozwoli na rozbudowę sieci rowerowej bez 

konfliktu z innymi użytkownikami ruchu, planowany koszt inwestycji to 3 000 tys. zł 

z czego 2 970 tys. w latach 2015-2017 roku. Efekt uniknięcia emisji CO2 może wynieść ok. 

10 Mg/rok.  

 Poddziałanie 3.3.3 – budowa i modernizacja ścieżek rowerowych i chodników 

na remontowanych ulicach w mieście, budowa ok. 10 km nowych ścieżek rowerowych, 

nakłady 3 000 tys. zł w latach 2016-2020, efekt uniknięcia emisji CO2 to 40 Mg/rok. 

Tab. 49 Działanie 3.3 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 6 000 tys. zł 

Miernik działania 

budowa szlaku rowerowego po szlaku 

byłej kolejki, budowa 10 km nowych 

chodników i tzw. ścieżek rowerowych 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
841 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 58 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 78,2 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie 
środki własne miasta – część wpisana 

w WPI/pozyskane środki zewnętrze 

Zgodność z dokumentami 

Program Ochrony Środowiska dla 

miasta Kwidzyna na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2020  

 

Działanie 3.4 Budowa stojaków i parkingów rowerowych 

Działanie będzie polegało na budowie stojaków i parkingów rowerowych, w planie 

działania jest postawienie stojaków rowerowych przed każdym budynkiem użyteczności 

publicznej do 2020 roku, do działania w postaci budowy stojaków oraz parkingów rowerowych 

zachęcani są także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z terenu miasta. Działanie wraz 

z powstaniem wypożyczalni rowerowej w węźle integracyjnym oraz modernizacja i budową 
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dróg dla rowerów oraz dróg rowerowych doprowadzi do powstania zintegrowanego systemu 

rowerowego. Koszt powstania budowy stojaków oraz parkingów rowerowych szacowany jest 

na 300 tys. zł, działanie pozwoli na uniknięcie ok. 10 Mg CO2/rok.  

Tab. 50 Działanie 3.4 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny 
Miasto Kwidzyn/ mieszkańcy/ 

przedsiębiorcy 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 300 tys. zł 

Miernik działania 

budowa parkingów i stojaków w tym 

budowa stojaków przy wszystkich 

budynkach użyteczności publicznej 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
145 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 10 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 13,5 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie 
środki własne miasta, mieszkańców 

i przedsiębiorców 

 

Działanie 3.5 Poprawa stanu dróg w mieście  

Działanie będzie polegało na rozbudowie dróg, remoncie i przebudowie skrzyżowań 

i modernizacji nawierzchni na drogach. Polepszenie stanu dróg spowoduje zmniejszenie 

zużycia paliwa, nowe drogi skrócą czas dojazdu do wybranych punktów oraz doprowadzą 

do zmniejszenia odległości koniecznej do pokonania do celu. Łączne koszty działania na lata 

2015-2020 wyniosą ok. 25 000 tys. zł, w tym 18 430 tys. zł. w latach 2015-2016. 

Tab. 51 Działanie 3.5 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt  25 000 tys. zł 

Miernik działania modernizacja zakładanych tras 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
14 500 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 1 000 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 1348 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie 
środki własne miasta - lata 2015-2016 

zapisane WPI/ pozyskane dofinansowanie 
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Zgodność z dokumentami 

Program Ochrony Środowiska dla miasta 

Kwidzyna na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2020  

 

Działanie 3.6 Wprowadzenie strefy płatnego parkowania wraz z budową parkingów poza 

strefą  

Działanie zakłada wprowadzenie strefy płatnego parkowania w ścisłym centrum miasta 

Kwidzyn, oraz wyznaczone parkingi poza strefą dla zatrzymywania się (w pobliżu Katedry i na 

ul. 11-tego Listopada). Działanie zmniejszy ruch samochodowy w centrum miasta i zwiększy 

wykorzystanie ciągów pieszo-rowerowych. Działanie doprowadzi do ograniczenia emisji CO2 

o 500 Mg/rok.  

Tab. 52 Działanie 3.6 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2017-2020 

Łączny koszt 1 000 tys. zł 

Miernik działania zmniejszenie ruchu w centrum miasta 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
7 250 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 500 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 674 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie środki własne miasta 

 

Działanie 3.7 Reorganizacja transportu zbiorowego w oparciu o zintegrowany węzeł 

komunikacyjny 

Działanie będzie polegało na zmianie tras komunikacji zbiorowej lokalnej 

i dalekobieżnej w oparciu o nowy węzeł komunikacyjny, zakłada się zmianę istniejących linii 

autobusowych w oparciu o węzeł jako stacja główna i przesiadkowa. Zmiany w liniach 

autobusowych doprowadzą do zwiększenia wykorzystania środków transportu zbiorowego 

przez mieszkańców, co pozwoli na zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście, 

oraz ograniczenie emisji CO2 o ok. 1 000 Mg/rok. Działanie zostanie podjęte w przypadku 

wybudowania węzła komunikacyjnego.  
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Tab. 53 Działanie 3.7 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2018-2020 

Łączny koszt  500 tys. zł 

Miernik działania 
wzrost liczby pasażerów o 13% 

w stosunku do 2014 roku 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
1 450 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 1 000 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego 

PM10 
135 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie środki własne miasta 

Zgodność z dokumentami 

Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla 

obszaru Miasta Kwidzyna na lata  

2015-2025 

 

Działanie 3.8 Stosowanie niskoemisyjnych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego 

Działanie zakłada wybranie w przetargu na obsługę linii miejskich przewoźnika, który 

realizował będzie przewozy pojazdami niskoemisyjnymi tj. pojazdami wyposażonymi w silniki 

spełniające normy emisji minimum EURO 5, przy czym preferowane są pojazdy o napędzie 

alternatywnym (pojazdy na CNG, pojazdy hybrydowe, elektryczne). Działanie będzie 

prowadzone w sposób ciągły, zakłada się że działanie będzie neutralne dla budżetu miasta. 

Działanie doprowadzi do redukcji emisji CO2 o 104 Mg/rok, jak również emisji pyłów oraz 

hałasu w mieście. Dopuszcza się stopniowe dostosowanie floty przewoźnika do wymagań 

w latach 2017-2020. 

Tab. 54 Działanie 3.8 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2017-2020 

Łączny koszt dla miasta  - 

Miernik działania 
wszystkie autobusy miejskie spełniają 

w 2020 roku normę emisji min. euro 5 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
1 480 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 104 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 283 kg/rok 
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Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie 
środki własne przedsiębiorstwa 

świadczącego usługi 

Zgodność z dokumentami 

Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego 

dla obszaru Miasta Kwidzyna na lata  

2015-2025 

 

Działanie 3.9 Monitoring zapotrzebowania na transport zbiorowy oraz dostosowanie 

siatki połączeń do zapotrzebowania 

Działanie będzie polegało na zmianie siatki połączeń w odstępie 2 lat na skutek zmian 

preferencji mieszkańców, preferencje dotyczące transportu zbiorowego będą monitorowane 

przez przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe na liniach miejskich wyłonione 

w przetargu, dostosowanie siatki połączeń pozwoli na optymalizację sieci transportowej 

w mieście. W ramach działania możliwy jest wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji 

miejskiej w zależności od rozbudowania siatki połączeń, jednak dla wariantu minimum zakłada 

się neutralność kosztową. 

Tab. 55 Działanie 3.9 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2016-2020 

Łączny koszt dla miasta  - 

Miernik działania ilość przepytanych osób  

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
145 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 10 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego 

PM10 
13,5 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie 
środki własne przedsiębiorstwa 

świadczącego usługi komunikacyjne  

Zgodność z dokumentami 

Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego  

dla obszaru Miasta Kwidzyna  

na lata 2015-2025 

 

Działanie 3.10 System informacji dla podróżnych  



 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
miasta Kwidzyn do 2020 roku 

 
 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią  Strona 89 
 

Działanie zakłada zamieszczenie na stronie internetowej miasta pełnej informacji 

o komunikacji miejskiej, wraz z rozkładami, mapami i schematami sieci, cennikami biletów, 

zakresem uprawnień do ulg, miejscami sprzedaży biletów, a nawet z wyszukiwarką połączeń. 

System informacji będzie zapewniał dostępność do niej z telefonów komórkowych, 

wraz z możliwością pobrania rozkładu jazdy Zalecane jest uruchomienie pełnego zakresu 

informacji na stronach miasta już do 2020 r. System informacji pasażerskiej będzie 

zintegrowany z systemem informacji centrum przesiadkowego – węzła integracyjnego, jakim 

stanie się zmodernizowany dworzec kolejowy.  

Tab. 56 Działanie 3.10 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2020 

Łączny koszt dla miasta 70 tys. zł 

Miernik działania powstanie sytemu  

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
145 GJ/rok 

Uniknięta emisja CO2 10 Mg/rok 

Uniknięta emisja pyłu zawieszonego PM10 13,5 kg/rok 

Uniknięta emisja benzo(a)pirenu - 

Finansowanie 
środki własne miasta/pozyskane 

dofinansowanie 

Zgodność z dokumentami 

Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego  

dla obszaru Miasta Kwidzyna na lata  

2015-2025 

 

Działanie 3.11 Prowadzenie edukacji dotyczącej prawidłowego zachowania w ruchu 

drogowym. 

Działania edukacyjne będą dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad 

korzystania z dróg dla rowerów i dróg rowerowych oraz uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Dzięki działaniu podniesione zostanie bezpieczeństwo mieszkańców oraz kultura ruchu 

drogowego finansowanie będzie odbywać się w ramach „Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi 

do prowadzenia działalności pożytku publicznego”. 
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Tab. 57 Działanie 3.11 - zestawienie 

Podmiot odpowiedzialny Miasto Kwidzyn 

Harmonogram 2015-2020 

Łączny koszt 120 tys. zł 

Miernik działania - 

Obniżenie zapotrzebowania na energię 

finalną 
- 

Uniknięta emisja CO2 - 

Finansowanie 
środki własne miasta, organizacji 

i instytucji zewnętrznych 

Zgodność z dokumentami 

Program Ochrony Środowiska dla miasta 

Kwidzyna na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2020  
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Tab. 58 Harmonogram rzeczowo-finansowy działań 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

realizująca 

Harmono

gram 

Szacowa

ny koszt 

 

[tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii/ 

wzrost produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

[Mg/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji CO2 

[ Mg/rok ] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji pyłu 

zawieszoneg

o PM10 

[kg/rok] 

 

Szacowana 

redukcja emisji 

benzo(a)pirenu 

[kg/rok] 

Możliwe źródło 

finansowania 

Cel szczegółowy 1: obniżenie zapotrzebowania na energię finalną w budownictwie do 2020 

Działanie 

1.1 

Termomodernizacja 

budynków komunalnych 

wraz z podłączeniem 

do sieci ciepłowniczej 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
2551 2 316 220 434 0,75 

środki własne 

miasta/ 

RPOWP 

Działanie 

1.2 

Termomodernizacja 

budynków wspólnot 

mieszkaniowych 

ze współudziałem 

miasta wraz 

z podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej 

Miasto 

Kwidzyn 

/mieszkańcy 

wspólnot 

2015-

2020 

15 000 

(5 107 

po 

stronie 

miasta) 

4 600 439 862,5 1,43 
środki własne 

miasta 

Działanie 

1.3 

Termomodernizacja 

budynków wspólnot 

mieszkaniowych bez 

udziału miasta wraz 

z budową przyłączy 

do sieci ciepłowniczej 

bądź wymianą źródła 

ciepła 

mieszkańcy 

wspólnot 

2015-

2020 
4 500 5184 490,8 990 1,62 środki własne 
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Lp. Nazwa 
Jednostka 

realizująca 

Harmono

gram 

Szacowa

ny koszt 

 

[tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii/ 

wzrost produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

[Mg/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji CO2 

[ Mg/rok ] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji pyłu 

zawieszoneg

o PM10 

[kg/rok] 

 

Szacowana 

redukcja emisji 

benzo(a)pirenu 

[kg/rok] 

Możliwe źródło 

finansowania 

Działanie 

1.4 

Przebudowa i adaptacja 

na nowe potrzeby 

budynków użyteczności 

publicznej 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 

min. 

3 964,5 
- - - - 

środki własne 

miasta, 

RPOWP 

Działanie 

1.5 

Termomodernizacja 

budynków 

jednorodzinnych 

mieszkańcy 
2015-

2020 
9 000 4 668 444 875 1,46 środki własne, 

Działanie 

1.6 

Modernizacja sieci 

ciepłowniczej na terenie 

Starego Miasta 

PEC Kwidzyn 
2017-

2020 
7 700 15 000 1420,5 - - 

środki PEC, 

RPO 

Działanie 

1.7 

Rozbudowa sieci 

ciepłowniczej na ulicę 

Kościuszki wraz 

z budową przyłączy 

PEC Kwidzyn 2016 755 1 000 - 4,003 5,8 
środki PEC, 

RPO 

Działanie 

1.8 

Rozbudowa sieci 

ciepłowniczej na terenie 

miasta Kwidzyn wraz 

z budową przyłączy 

PEC Kwidzyn 
2015-

2020 
4 000 30 000 1 220,5 5625 9,38 

środki PEC, 

RPO 
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Lp. Nazwa 
Jednostka 

realizująca 

Harmono

gram 

Szacowa

ny koszt 

 

[tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii/ 

wzrost produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

[Mg/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji CO2 

[ Mg/rok ] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji pyłu 

zawieszoneg

o PM10 

[kg/rok] 

 

Szacowana 

redukcja emisji 

benzo(a)pirenu 

[kg/rok] 

Możliwe źródło 

finansowania 

Działanie 

1.9 

Budowa nowych 

przyłączy 

ciepłowniczych 

w budynkach 

jednorodzinnych 

i wielorodzinnych 

mieszkańcy 

i PEC 

Kwidzyn 

2017-

2020 
1 000 7 189 340 1346 2,25 

środki 

własne/RPO/ 

NFOŚiGW 

Działanie 

1.10 

Wymiana 

indywidualnych źródeł 

ciepła na niskoemisyjne 

mieszkańcy 
2016-

2020 
1 650 3 060 1 840 3600 6 

środki 

własne/środki 

własne miasta 

Kwidzyn/RPO

/NFOŚiGW 

Działanie 

1.11 

Modernizacja 

oświetlenia i urządzeń 

w budynkach 

użyteczności publicznej 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
300 471,6 109 - - 

środki własne 

miasta 

Kwidzyn/ 

NFOŚiGW 

Działanie 

1.12 

Zajęcia edukacyjno-

szkoleniowe w zakresie 

racjonalnego 

użytkowania energii 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
180 - - - - 

środki własne 

miasta 

Kwidzyn/ 

NFOŚiGW 

Działanie 

1.13 

Wdrażanie systemu 

zielonych 

zamówień/zakupów 

publicznych 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
- - - -  

działanie 

nieinwestycyjn

e 

RAZEM 34 666,0 73 488 5 303,3 13 736,5 28,7  
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Lp. Nazwa 
Jednostka 

realizująca 

Harmono

gram 

Szacowa

ny koszt 

 

[tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii/ 

wzrost produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

[Mg/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji CO2 

[ Mg/rok ] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji pyłu 

zawieszoneg

o PM10 

[kg/rok] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji 

benzo(a)piren

u [kg/rok] 

Możliwe źródło 

finansowania 

Cel szczegółowy 2: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku 

Działanie 

2.1 

Montaż kolektorów 

słonecznych na 

budynkach użyteczności 

publicznej i budynkach 

prywatnych 

Miasto 

Kwidzyn 

/mieszkańcy 

2016-

2020 
3 000 1 400 73 131 0,219 

środki 

własne/RPO/ 

NFOŚiGW 

Działanie 

2.2 

Montaż paneli 

fotowoltaicznych 

na budynkach 

administracji publicznej 

oraz prywatnych 

Miasto 

Kwidzyn 

/mieszkańcy 

2016-

2020 
2 300 1 584 266 - - 

środki 

własne/RPO 

/NFOŚiGW 

Działanie 

2.3 

Działania edukacyjno-

promocyjne dotyczące 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
120 - - - - 

środki własne 

miasta Kwidzyn/ 

0NFOŚiGW 

RAZEM 5 420 2 984 339 131 0,22 - 
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Lp. Nazwa 
Jednostka 

realizująca 

Harmono

gram 

Szacowa

ny koszt 

 

[tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii/ 

wzrost produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

[Mg/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji CO2 

[ Mg/rok ] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji pyłu 

zawieszoneg

o PM10 

[kg/rok] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji 

benzo(a)piren

u [kg/rok] 

Możliwe źródło 

finansowania 

Cel szczegółowy 3: obniżenie emisji CO2 w transporcie lokalnym 

Działanie 

3.1 

Budowa węzła 

integracyjnego wraz z 

rewitalizacją 

zabytkowego budynku 

dworca PKP 

w Kwidzynie 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2018 
19 300 145 000 12 000 744 - 

środki własne 

miasta, RPOWP 

Działanie 

3.2 

Modernizacja 

oświetlenia drogowego 

w mieście 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
1 000 432 133 - - 

środki własne 

miasta Kwidzyn 

Działanie 

3.3 

Budowa i modernizacja 

ciągów pieszo-

rowerowych na terenie 

miasta Kwidzyn 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
6 000 841 58 78,2 - 

środki własne 

miasta Kwidzyn 

Działanie 

3.4 

Budowa stojaków 

i parkingów 

rowerowych 

Miasto 

Kwidzyn 

/ osoby 

prywatne 

/przedsiębiorst

wa 

2015-

2020 
300 145 10 13,5 - 

środki własne 

miasta Kwidzyn 

oraz środki 

prywatne 

i przedsiębiorstw 
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Lp. Nazwa 
Jednostka 

realizująca 

Harmono

gram 

Szacowa

ny koszt 

 

[tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii/ 

wzrost produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

[Mg/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji CO2 

[ Mg/rok ] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji pyłu 

zawieszoneg

o PM10 

[kg/rok] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji 

benzo(a)piren

u [kg/rok] 

Możliwe źródło 

finansowania 

Działanie 

3.5 

Poprawa stanu dróg 

w mieście 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
25 000 14 500 1 000 1348 - 

środki własne 

miasta Kwidzyn 

Działanie 

3.6 

Wprowadzenie strefy 

płatnego parkowania 

wraz z rozbudową 

parkingów poza strefą 

Miasto 

Kwidzyn 

2017-

2020 
1 000 7 250 500 674 - 

środki własne 

miasta Kwidzyn 

Działanie 

3.7 

Reorganizacja 

transportu zbiorowego 

oparciu o węzeł 

integracyjny 

Miasto 

Kwidzyn 

2018-

2020 
500 1 450 1 000 135 - 

środki własne 

miasta Kwidzyn 

Działanie 

3.8 

Stosowanie 

niskoemisyjnych 

autobusów na potrzeby 

transportu zbiorowego 

Miasto 

Kwidzyn 

2016-

2020 
- 1 480 104 283 - 

działania 

nieinwestycyjne 

Działanie 

3.9 

Monitoring 

zapotrzebowania na 

transport zbiorowy oraz 

dostosowanie siatki 

połączeń do 

zapotrzebowania 

Miasto 

Kwidzyn/ 

przewoźnik 

wyłoniony 

w przetargu 

2016-

2020 
- 145 10 13,5 - 

działania 

nieinwestycyjne 
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Lp. Nazwa 
Jednostka 

realizująca 

Harmono

gram 

Szacowa

ny koszt 

 

[tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii/ 

wzrost produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

[Mg/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji CO2 

[ Mg/rok ] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji pyłu 

zawieszoneg

o PM10 

[kg/rok] 

 

Szacowana 

redukcja 

emisji 

benzo(a)piren

u [kg/rok] 

Możliwe źródło 

finansowania 

Działanie 

3.10 

System informacji dla 

podróżnych 

Miasto 

Kwidzyn 
2020 70 145 10 13,5 - - 

Działanie 

3.11 

Prowadzenie edukacji 

dot. korzystania z tzw. 

ścieżek rowerowych 

Miasto 

Kwidzyn 

2015-

2020 
120 - - - - Miasto Kwidzyn 

RAZEM 34 666,0 73 488 5 303,3 13 736,5 28,7 - 

RAZEM DZIAŁANIA CELU 1,2 i 3 74 076 145 020/2 984 8 467,3 17 170,2 28,9 - 
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